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A análise de cenários para conhecimento do regime transitório no sistema de 

macrodrenagem urbana é tarefa necessária para o planejamento de medidas estruturais e não 

estruturais, que dependem de aspectos técnicos e legais. Neste contexto, as medidas do governo 

federal, repercutindo diretamente na ampliação do crédito imobiliário e na infraestrutura do país, na 

perspectiva da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, alavancaram o setor da 

construção civil, grande responsável pela geração dos sedimentos urbanos inorgânicos coesivos e 

não coesivos. A transferência de impactos de montante para jusante, gerada pelos empreendedores, 

acabam sendo transferidos à sociedade. Historicamente, o crescimento das cidades não está 

associado a instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo. Como cita CRUZ  TUCCI 

(2008): 

“Segundo IBGE (2000), dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 841 possuem Planos Diretores 

Urbanos (PDU) (15,3%), sendo que destes, em apenas 489 a última versão do plano possui data 

posterior a 1990 (8,9%). Ao analisar apenas os municípios com população superior a 20.000 

habitantes, 485 possuem PDU de um total de 1483 municípios (32,7%). Mesmo onde existem os 

PDU, a maioria destes planos aborda apenas aspectos arquitetônicos, sem considerar efeitos 

ambientais e principalmente sobre a infraestrutura de drenagem. Dentro das práticas urbanísticas 

que se propagaram pelo país, observou-se o uso de avenidas de fundos de vale associadas à 

canalização dos riachos urbanos. Este tipo de urbanização amplifica os impactos citados e altera o 

ambiente de forma inadequada. Soluções deste tipo têm um custo geralmente muito superior ao de 

uma solução sustentável, além de aumentar os prejuízos devido às inundações, erosão e qualidade 

da água. O somatório de desconhecimento técnico de parte importante dos profissionais, que atuam 

em drenagem, da população e dos decisores tem mantido este cenário.” 

Toda esta dinâmica e o aumento da frequência das inundações nas últimas décadas, tem 

tornado cada vez mais importante a incorporação de ferramentas que auxiliem no processo de 

tomada de decisão no gerenciamento da drenagem urbana. Apesar dos estudos de previsão 

populacional, utilizados para estabelecer o alcance de projeto, apontarem para uma característica de 

curva logística, dados do IBGE mostram que a estabilização e consequente redução populacional 

acontece próximo ao marco do ano de 2060. Neste, segundo a previsão citada, nós brasileiros 

atingiríamos a marca de 263,7 milhões de habitantes. 

 O dimensionamento hidráulico da macrodrenagem urbana segue parâmetros climáticos, 

hidráulico-hidrológicos, geometria do canal e fisiografia da bacia, de forma a definir a geometria 

dos canais e volumes dos reservatórios de atenuação das cheias, tanto em condições de regime 

permanente quanto de regime transiente. É comum termos exemplos de obras de rebaixamento de 

fundo e alargamento do canal de drenagem, implantação de “piscinões”, que resolvem 

temporariamente as inundações, mas que perdem eficiência muito antes do alcance de projeto. 

Como exemplo pode-se citar a intervenção para aumento da calha do Rio Tietê, região 

metropolitana de São Paulo. Dados da Prefeitura do Município de São Paulo apontam para a cifra 

de 400.000 ton/ano de areia e lixo dragados do Rio Tietê, região metropolitana, após a conclusão 

das obras de rebaixamento do leito. 

 A inserção da variável sedimento, no cômputo do dimensionamento hidráulico da 

macrodrenagem urbana, associada a políticas ambientais, inclusive de educação ambiental, 

representaria um ganho para a eficiência dos sistemas existentes e planejamentos dos futuros 

empreendimentos. Indicadores de qualidade e quantidade da drenagem urbana podem auxiliar no 

estabelecimento de metas prioritárias dos planos diretores municipais. Normalmente, as normas de 
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enquadramento de cursos de água baseiam-se em concentrações de sedimentos limites. No entanto, 

para avaliar a eficiência da drenagem urbana e suas relações com a produção de sedimentos, é 

preferível considerar indicadores relacionados com as cargas poluidoras específicas por unidade de 

área de drenagem de bacias urbanas. Por exemplo, é mais vantajoso expressar "toneladas de sólidos 

totais transportados por ano por unidade de km
2
 de bacia urbana" do que "kg de sólidos totais por 

litro de agua". Desta forma, possibilita-se a compreensão de como o território urbano, a sua 

alocação de espaços e os seus usos se relacionam com a produção de resíduos sólidos, patologias da 

construção, implantação e manutenção de novos loteamentos residenciais. 

Segundo Mark et al. (2004), com os avanços atuais da tecnologia da computação, muitas 

cidades em países desenvolvidos utilizam simulações computacionais para solução de seus 

problemas locais de inundações. A prática envolve a construção de modelos dos sistemas de 

drenagem utilizando aplicativos como o MOUSE (Abbott et al., 1982; Lindberg & Jørgensen, 

1986), SOBEK-Urban (Heeringen et al., 2002), InfoWorks CS (Chan & Vass, 2002) e o SWMM 

(Huber & Dickinson, 1992). Com base nos resultados das simulações, medidas de mitigação podem 

ser avaliadas e a solução “ótima” pode ser implementada, inclusive no âmbito da bacia hidrográfica 

com o processo inverso de simulação. A principal ressalva quanto aos pacotes computacionais 

comerciais está na restrição do acesso ao código fonte, o que dificulta o entendimento de 

determinados tipos de erros, além do que muitos deles não contemplam parâmetros importantes na 

análise do processo, ou ainda não são empregados adequadamente pelos usuários. Estas questões 

são amplamente discutidas em Carroll et al. (2004), Souza et al. (2006), Souza L. B. S. (2006), 

Terabe et al. (2006),  Ganju e Schoellhamer (2009), e Hu et al. (2009) e Venâncio (2009), que 

também relatam a dificuldade de dados de campo para viabilizar a modelagem numérica. 

Entre os aspectos que envolvem as dificuldades para um dimensionamento e planejamento 

mais realistas da macrodrenagem urbana, dois corolários sobressaem: um sobre o monitoramento e 

o outro sobre o marco legal e regulatório. Por um lado, com um país como Brasil com um boom 

populacional até 2060 deve haver maiores Programas de Investimento para Monitoramento Quali-

Quantitativo em áreas urbanas, por exemplo, maior investimento em obtenção, atualização e 

utilização de curvas chaves hidrossedimentológicas em bacias urbanas de escalas aninhadas. Esta 

estratégia simples permite relacionar, desde as cabeceiras até os exutórios, a descarga sólida versus 

a descarga liquida em seções transversais consideradas críticas para o âmbito da bacia urbana. 

Assim, também é possível controlar e recuperar áreas estratégicas para os Planos Diretores 

Urbanos. Por outro lado, o marco legal e regulatório é extenso, porém desarticulado em nível 

federal, estadual e municipal. Por exemplo, as Diretrizes de Saneamento Básico (Lei 11.445/07) e a 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) ainda precisam ser melhor utilizadas em 

instrumentos como Planos de Bacias Hidrográficas, da Politica Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

9.433/97), para incorporar as demandas não-consuntivas da poluição da drenagem urbana e seus 

efeitos cumulativos dos sedimentos no longo prazo, quando avaliados com a Politica Nacional de 

Mudança do Clima (Lei 12.187/2009). 
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