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RESUMO – A crescente urbanização tem ocasionado graves impactos ambientais, sociais e 

econômicos. Para amenizar estes impactos muitas pesquisas têm sido realizadas, dentre elas como o 

manejo de águas pluviais urbanas pode colaborar com a qualidade, e disponibilidade dos recursos 

hídricos. Novas formas de planejar as cidades têm sido estudadas e implantadas em todo o mundo, e 

um dos profissionais responsáveis por esse planejamento é o Arquiteto e Urbanista. O objetivo do 

trabalho é analisar como dois cursos de Arquitetura e Urbanismo do interior Paulista tem abordado o 

manejo de águas pluviais em sua grade curricular. Para essa análise foram realizadas leituras dos 

projetos pedagógicos dos cursos e aplicados questionários com professores e coordenadoras dos 

cursos. Foi observado que o manejo de águas pluviais já tem sido aplicado em algumas disciplinas 

dos cursos mas que isso está relacionado também com a especialização dos professores. 
 

ABSTRACT– The increasing urbanization has caused serious environmental, social and economic 

impacts. To mitigate these impacts, many researches has been carried out, including how urban storm 

water management can contribute to the quality and availability of water resources. New ways of 

planning cities have been studied and deployed around the world, and one of the professionals 

responsible for this planning is the Architect and Urbanist. The goal of this work is to analyze how 

two courses of Architecture and Urbanism of the interior of Paulista have addressed the management 

of rainwater in its curriculum. For this analysis were readings of the pedagogical projects of the 

courses and applied questionnaires with teachers and coordinators of the courses. It was observed that 

rainwater management has already been applied in some course disciplines but that this is also related 

to the specialization of teachers. 

 

Palavras-Chave – Manejo de águas pluviais, ensino, planejamento urbano. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades tem causado grandes impactos ambientais, sociais e econômicos, 

por isso, as pesquisas que visam amenizar esses problemas ou auxiliar as cidades a serem mais 

resilientes a esses impactos têm aumentado no mundo todo. 
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A qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos estão diretamente relacionadas a esse 

crescimento urbano. As grandes áreas impermeabilizadas não têm contribuído para a recarga dos 

aquíferos, e a chuva que escoa sobre essas áreas, se já não está comprometida pela poluição 

atmosférica acaba se contaminando ao escoar por coberturas, ruas e calçadas. 

Uma das maneiras de contribuir para a melhoria da qualidade e da disponibilidade dos recursos 

hídricos para as próximas gerações é a utilização do manejo de águas pluviais aplicado no 

desenvolvimento das cidades. 

O manejo de águas pluviais pode ser alcançado por meio da utilização das técnicas 

compensatórias de drenagem urbana, que surgiram na América do Norte na década de 70 e tem como 

objetivo neutralizar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos, beneficiando a vida 

humana e o meio ambiente (Baptista et al., 2005). 

Após as técnicas compensatórias, segundo Fletcher et al. (2015), surgiram em todo o mundo 

outras técnicas e definições para esse manejo, como o Best Management Pratices – BMPs, Water 

Sensitive Urban Design –WSUD, Low Impact Development –LID, Sustainable Urban Drainage 

Systems – SUDS. 

Essas técnicas no geral propõem infraestruturas que possibilitam a infiltração das águas pluviais 

no solo, podendo ser no próprio lote, como em casos de projetos de edificações, como em escalas 

maiores, com a utilização de técnicas que possibilitam o recebimento das águas de bairros ou grandes 

regiões de uma cidade. 

Segundo Cormier e Pellegrino (2008) muitas cidades do Noroeste Pacífico dos Estados Unidos 

têm há tempos implantado paisagens urbanas que além de servirem para o embelezamento urbano, 

servem também para desempenharem funções relacionadas ao manejo de águas pluviais urbanas, 

conforto ambiental, circulação e acessibilidade. 

Os profissionais que atuam diretamente no planejamento das cidades, são em grande maioria 

os Arquitetos e Urbanistas, que tem habilitações específicas relacionadas ao projeto de Arquitetura, 

projeto de Urbanismo, projeto de Paisagismo e Planejamento Urbano, conforme a Lei Federal nº 

12378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

dos Estados e do Distrito Federal CAUs; e dá outras providências (Brasil, 2010). 

Porém a gama de profissionais na Arquitetura e Urbanismo que tem conhecimento sobre essas 

técnicas ainda é muito restrita no Brasil, o manejo de águas pluviais é abordado de maneira tímida no 

currículo dos cursos.  

Desse modo o objetivo deste trabalho é comparar o plano pedagógico de dois cursos particulares 

de Arquitetura e Urbanismo do interior do Estado de São Paulo, de forma a identificar se tratam e 

como tratam o manejo de águas pluviais e os recursos hídricos dentro de suas disciplinas. Esse 
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trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla que envolve 265 cursos de 

Arquitetura e Urbanismo brasileiros e cursos de outros 19 países. 

 

2. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho contou com etapas de leitura dos planos pedagógicos de dois 

cursos de Arquitetura e Urbanismo do interior paulista e aplicação de questionário para as 

coordenadoras e professores dos cursos e posterior análise dos resultados e discussão sobre as 

disciplinas. 

Na etapa de leitura dos planos pedagógicos, foram analisadas as cargas horárias dos cursos e a 

escolha de disciplinas que poderiam aplicar o manejo de águas pluviais em algum período do seu 

desenvolvimento. Após a escolha das disciplinas, foi realizada a leitura da sua ementa e análise da 

bibliografia determinada pelo plano pedagógico. 

Após esta leitura foi elaborado o questionário para as coordenadoras e para os professores que 

foi aplicado on line através da ferramenta Formulários do Google. O questionário destinado às 

coordenadoras de curso contemplou perguntas relacionadas ao conhecimento sobre técnicas 

alternativas de manejo de águas pluviais, formação do curso e professores (Quadro 1). 

Quadro 1 - Questionário destinado as coordenadoras de cursos 

Pergunta 

1 
Qual nível de conhecimento você considera ter sobre técnicas alternativas de manejo de 
águas pluviais? 

2 

Você conhece algum destes termos:  

LID – Low Impact Development (Urbanização de Baixo Impacto) 

BMPs – Best Management Pratices (Melhores Práticas de Gerenciamento) 

WSUD – Water Sensitive Urban Design (Desenho Urbano Sensível à água) 

SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems (Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável) 

GI – Green Infraestructure (Infraestrutura Verde) 

3 Se conhece, poderia apresentar alguma referência projetual? 

4 
As disciplinas de projeto de urbanismo, planejamento urbano, paisagismo e instalações 
urbanas e prediais contribuem de alguma forma com a questão dos recursos hídricos? 

5 
Caso a resposta anterior tenha sido negativa, a relação das águas pluviais com a produção 
em Arquitetura e Urbanismo é trabalhada em alguma outra disciplina do seu curso? 

6 Qual foi o critério utilizado para escolha das disciplinas que compõe o curso? 

7 
No curso existem professores com o perfil de pesquisa que relacione a arquitetura e o 
urbanismo com os recursos hídricos? 

8 
Em sua opinião, quanto a Arquitetura e o Urbanismo podem contribuir com a qualidade e 
disponibilidade dos recursos hídricos? 

9 

Dentre as atribuições dos Arquitetos e Urbanistas listadas abaixo, determine o quanto 
cada uma delas pode contribuir para o estudos das águas pluviais. 

Projeto em Arquitetura Paisagística Projeto em Arquitetura Paisagística 

Projeto em restauro Projeto em restauro 

Instalações Urbanas e Prediais Instalações Urbanas e Prediais 
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Planejamento urbano Planejamento urbano 

Planejamento ambiental Planejamento ambiental 

Plano diretor de drenagem pluvial Plano diretor de drenagem pluvial 

Plano de saneamento ambiental Plano de saneamento ambiental 

Projeto de urbanismo Projeto de urbanismo 

Projeto de interiores Projeto de interiores 
Fonte: Autores (2019) 

Já o questionário destinado aos professores teve um caráter mais direto e relacionado a própria 

formação, procurando identificar se a formação influencia na abordagem do manejo de águas pluviais 

nas disciplinas. O Quadro 2 apresenta as perguntas que foram feitas aos professores dos cursos 

trabalhados, algumas questões se assemelham as questões feitas as coordenadoras, mas com o 

objetivo de observar outro ponto de vista. 

Quadro 2 - Questionário destinado aos professores dos cursos trabalhados 

Pergunta 

1 Quais disciplinas você ministra? 

2 Qual a sua especialização? 

3 

Quanto a Arquitetura e o Urbanismo podem contribuir com a qualidade e disponibilidade dos 
recursos hídricos? 

4 

 Dentro das disciplinas que você ministra, é abordado a questão de águas pluviais em algum 
momento? 

5 

Caso tenha respondido que aborda o conteúdo mesmo que com pouca intensidade, qual a 
relação dessa abordagem na aplicação em projetos de arquitetura, em uma escala de 1 a 5, 
sendo o 1 relativo a menor abordagem e o 5 a maior abordagem? 

6 

Qual a relação dessa abordagem na aplicação em projetos de urbanismo, em uma escala de 1 
a 5, sendo o 1 relativo a menor abordagem e o 5 a maior abordagem? 

7 

Qual a relação dessa abordagem na aplicação em projetos de paisagismo, em uma escala de 1 
a 5, sendo o 1 relativo a menor abordagem e o 5 a maior abordagem? 

8 

Você conhece algum destes termos: 

LID – Low Impact Development (Urbanização de Baixo Impacto) 

BMPs – Best Management Pratices (Melhores Práticas de Gerenciamento) 

WSUD – Water Sensitive Urban Design (Desenho Urbano Sensível à água) 

SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems (Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável) 

GI – Green Infraestructure (Infraestrutura Verde) 

9 Se conhece algum dos termos anteriores, poderia apresentar alguma referência projetual? 

10 

Dentre as atribuições dos Arquitetos e Urbanistas listadas abaixo, determine o quanto cada 
uma delas pode contribuir para o estudos das águas pluviais. 

Projeto em Arquitetura Paisagística Projeto em Arquitetura Paisagística 

Projeto em restauro Projeto em restauro 

Instalações Urbanas e Prediais Instalações Urbanas e Prediais 

Planejamento urbano Planejamento urbano 

Planejamento ambiental Planejamento ambiental 

Plano diretor de drenagem pluvial Plano diretor de drenagem pluvial 

Plano de saneamento ambiental Plano de saneamento ambiental 
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Projeto de urbanismo Projeto de urbanismo 

Projeto de interiores Projeto de interiores 
Fonte: Autores (2019) 

Compõem questões sobre as disciplinas que ministra no curso, a especialização, quanto na 

opinião de cada professor a Arquitetura e Urbanismo podem contribuir com a qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos, se dentro das disciplinas que ministra a questão das águas 

pluviais é abordada em algum momento, e como essa abordagem pode ser aplicada em projetos de 

arquitetura, projetos de urbanismo e projetos de paisagismo. Assim como para os coordenadores foi 

perguntado sobre o conhecimento dos termos LID, BMPS, WSUD, SUDS e Infraestrutura Verde, e 

caso sim se poderiam apresentar alguma referência projetual, e quanto as atribuições profissionais de 

Projeto em Arquitetura Paisagística, Instalações Urbanas e Prediais, Planejamento Ambiental, 

elaboração de Planos de Saneamento e Projeto de Interiores poderiam contribuir para os estudos de 

águas pluviais. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análise dos Planos Pedagógicos 

A leitura dos Planos Pedagógicos dos dois cursos pesquisados permitiu encontrar informações 

sobre a carga horária total do curso e das disciplinas. Além de ter conhecimento sobre o perfil 

pretendido do egresso. 

Ambos os cursos procuram formar um profissional com características generalistas, que 

inclusive apontam ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, preservação da paisagem e 

redução dos impactos ao meio ambiente. A diferença especifica encontrada, referente a formação 

pretendida entre os dois planos é a habilidade em projeto de interiores, sendo que no Plano 

Pedagógico do Curso 1 o perfil do egresso não contempla essa habilidade. A carga horária no Curso 

1 é de 4320 horas e do Curso 2 de 4620 horas, porém ambos possuem grades curriculares um pouco 

diferentes entre si. 

 No Curso 1 as disciplinas selecionadas que poderiam abordar questões relacionadas ao manejo 

de águas pluviais são: disciplinas do grupo de Projeto de Arquitetura, disciplinas do grupo de Projeto 

de Urbanismo, Estudos Sociais Econômicos e Ambientais, Planejamento Urbano e Regional, 

Instalações Urbanas e Prediais, Projeto de Arquitetura Paisagística. 

No Curso 2 as disciplinas selecionadas são: Introdução a Arquitetura e Urbanismo, Projeto 

Arquitetônico, Planejamento Urbano, Planejamento Urbano e Regional, Sistemas Hidráulicos, 

Paisagismo, Sustentabilidade e Acessibilidade na Arquitetura e no Urbanismo. 

Após esta seleção foi necessário ler as ementas das disciplinas para verificar quais sugerem ou 

determinam a aplicação do manejo de águas pluviais. Nas ementas do Curso 1, as disciplinas que 
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direcionam conteúdos relacionados ao tema são: Instalações Urbanas e Prediais I e II, Projeto de 

Arquitetura IV, VI e VII, Projeto de Urbanismo III e V, Planejamento Urbano e Regional III, Estudos 

Sociais e Econômicos e Ambientais II, Projeto de Arquitetura Paisagística I, II e III. 

Nas ementas do Curso 2 as disciplinas que tem algum tipo de direcionamento ao tema são 

Introdução a Arquitetura e Urbanismo, Paisagismo I e II, Sistemas Hidráulicos I e II, Sustentabilidade 

e Acessibilidade na Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional VI, Projeto 

Arquitetônico II, V, VI, VII e VIII. 

Em conversa com os professores de ambos os cursos, foi possível observar que nem todas as 

disciplinas efetivamente abordam o tema. No Curso 1 as disciplinas que tem efetivamente abordado 

o Manejo de águas pluviais são Projeto de Urbanismo III, Projeto de Arquitetura Paisagística I, II e 

III e Instalações Urbanas e Prediais I e II, embora nenhuma das disciplinas determinem exatamente 

o que deve ser abordado. 

Já no Curso 2, as disciplinas que abordam o tema manejo de águas pluviais Paisagismo I, 

Sistemas Hidráulicos I e II, Sustentabilidade e Acessibilidade na Arquitetura e Urbanismo e 

Planejamento Urbano e Regional VI, que inclusive em sua ementa descreve que o professor deve 

trabalhar com conceitos de planejamento envolvendo a bacia hidrográfica como unidade de estudo e 

aplicação do conceito LID no parcelamento do solo urbano. 

3.2. Análise dos Questionários 

Foram elaborados questionários para entender melhor o perfil dos coordenadores e professores 

destas instituições, e sua relação e entendimento com o manejo de águas pluviais. 

As coordenações de curso responderam ter conhecimento razoável sobre técnicas alternativas 

de manejo de águas pluviais, sendo que apenas uma delas conhece bem sobre LID e SUDS e a outra 

apenas ouviu falar sobre o LID e a outra nunca ouviu falar sobre o SUDS, em relação as BMPS e 

Infraestrutura Verde ambas ouviram falar, e sobre o WSUD uma ouviu falar e a outra nunca ouviu 

falar. 

Sobre a contribuição das disciplinas de Projeto de Urbanismo, Planejamento Urbano, 

Paisagismo e Instalações Urbanas e Prediais a coordenadora do Curso 2 julgou contribuírem muito e 

a do Curso 1 que contribuem de maneira média, embora tenham respondido que a Arquitetura e 

Urbanismo podem contribuir muito com a qualidade e disponibilidade de recursos hídricos. Ambas 

disseram que no corpo docente do curso existem professores com perfil de pesquisa que relacionem 

a Arquitetura e o Urbanismo com os Recursos Hídricos. 

Os professores entrevistados ministram disciplinas de Planejamento Urbano e Regional, 

Desenho de Observação, Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da 

Construção, Sistemas Estruturais, Instalações Urbanas e Prediais, Administração de Obras e 
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Topografia, Teoria e História da Arquitetura, Gestão Ambiental, Paisagismo, Planejamento Urbano 

e Técnicas Retrospectivas. 

São especializados em áreas relacionadas a Engenharia Urbana, Sustentabilidade, Gestão 

Ambiental e Estruturas e Construção Civil. Sobre a contribuição das disciplinas de Projeto de 

Urbanismo, Planejamento Urbano, Paisagismo e Instalações Urbanas e Prediais no manejo de águas 

pluviais, 100% das respostas indicaram que podem contribuir muito.  

Dentro das disciplinas que ministram, 66% responderam que abordam a questão das águas 

pluviais de maneira profunda e 34% de maneira razoável. Sobre a abordagem em projetos de 

arquitetura em uma escala de 1 a 5, sendo 5 de maior abordagem, 66% consideraram valor 4 e 34% 

o valor 5. Para a abordagem em projetos de urbanismo, 34% consideraram valor 3 e 66% 

consideraram valor 5, para Paisagismo, 33% consideraram valor 1, 33% consideraram valor 3 e 34% 

consideraram valor 5. 

 

Figura 1 - Gráfico representativo das respostas da questão 5 do questionário de professores Fonte: Autores (2019) 

Sobre os termos o LID, BMPS, WSUD, SUDS e Infraestrutura Verde, todos os termos são bem 

conhecidos dos professores ou já ouviram falar, com exceção das BMPS que não houve nenhuma 

resposta de conheço bem, nenhum professor respondeu que nunca ouviu falar sobre qualquer um dos 

termos. 

Ao serem indagados sobre referências projetuais apenas dois professores contribuíram, onde 

foram mencionados projetos na Austrália, Zurique e no Japão. Sobre a questão 10, os professores 

entrevistados no geral acreditam que apenas em Projeto de Interiores o manejo de água não pode 

contribuir de maneira satisfatória, e em Projeto de Paisagismo as opiniões se dividem em Contribui 

muito e Contribui pouco, como pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 - Gráfico sobre contribuição das habilitações profissionais para o manejo de águas pluviais Fonte: Autores 

(2019) 

Esses resultados evidenciam a escassez de informação que são apresentadas aos alunos dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, o que contribui para que os profissionais ao entrarem no mercado 

de trabalho não tenham conhecimento satisfatório para atuação nas habilitações que lhes são 

permitidas e que são reconhecidas como importantes para o manejo de águas pluviais. Em disciplinas 

fundamentais para o planejamento urbano como Urbanismo e projeto em Arquitetura paisagística 

esses conteúdos ainda não são abordados de maneira profunda. 

4. CONCLUSÃO 

Após as leituras dos planos pedagógicos dos cursos pesquisados e da análise dos questionários 

aplicados com os coordenadores e professores, foi possível observar que no Curso 1 onde não existe 

nenhuma disciplina exclusiva ao manejo de águas pluviais, doze de suas disciplinas direcionam para 

o tema, mas apenas seis disciplinas abordam algum conteúdo relacionado ao manejo de águas 

pluviais. 

Já no Curso 2, embora tenha uma disciplina cujo foco é o LID, doze das disciplinas que possuem 

temas afins com manejo de águas pluviais, apenas 5 contribuem de alguma maneira para o assunto. 

A abordagem do LID em uma única disciplina é algo muito importante, visto que o mesmo é um 

processo de desenho urbano que se inicia desde a pré-ocupação do lote, mas é muito importante que 

conhecimentos relacionados a isso sejam introduzidos em outras disciplinas para que os alunos 

consigam relacionar a importância com as outras áreas da Arquitetura e Urbanismo. 

Esse parâmetro mostra que embora muitas disciplinas possam ter relação de 

interdisciplinaridade com o assunto manejo de águas pluviais, poucas abordam o conteúdo mesmo 

que de maneira superficial. Porém, esses dados já mostram um avanço no Interior Paulista, visto que 

a necessidade de profissionais que entendam desta forma de planejamento tem se mostrado maior 

com o crescimento das cidades e novas legislações urbanas, como a obrigatoriedade de implantação 

de técnicas compensatórias de drenagem urbana em alguns municípios. 
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As coordenadoras dos cursos compreendem sobre o assunto e sua importância e relação com a 

Arquitetura e Urbanismo, mas admitem que algumas disciplinas poderiam se dedicar mais ao assunto.  

A maioria dos professores destes cursos têm formação relacionada ao meio urbano e a 

sustentabilidade, o que propicia a abordagem do tema nas disciplinas. Essa formação contribui para 

que compreendam a importância que o manejo de águas pluviais tem para a preservação dos recursos 

hídricos, além de terem professores nos cursos que pesquisam o manejo de águas pluviais. O que 

poderia ser diferente em cursos onde professores possam ter formação diferente das dos professores 

dos cursos entrevistados. 
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