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RESUMO 

No processo de urbanização brasileiro, particularmente da cidade de São Paulo, a drenagem 

foi elemento fundamental para que a ocupação se expandisse sobre áreas de várzeas, alterando o 

sistematicamente o comportamento dos corpos d`água. A drenagem também esteve associada ao 

planejamento sanitarista, desempenhando um papel importante no controle de doenças. No entanto, 

a implementação do sistema clássico (canalização de córregos, retificação de cursos de rios, 

canalização das águas pluviais), que visava o aumento da velocidade de escoamento e descarte da 

água à jusante, aplicado a muitas cidades ocidentais, mostrou-se ineficaz com o aumento da 

urbanização (BAPTISTA et al., 2005).  A partir dos anos 70, novas formas de drenagem passam a 

ser concebidas pela engenharia, o que gerou uma diferenciação entre medidas estruturais e não 

estruturais, e tanto a contenção como a infiltração da água tornaram-se possibilidades de solução 

dos problemas. Surgiram então as técnicas compensatórias (alternativas) em contraposição aos 

preceitos do sistema clássico. 

Apesar desse avanço no campo técnico, as questões relativas à drenagem nas cidades 

brasileiras continuaram a ser majoritariamente tratadas com medidas estruturais, como a 

canalização (aberta ou fechada) de rios e córregos, aumentando a velocidade de escoamentos das 

águas, combinado à construção de avenidas de fundos de vales, impermeabilizando suas margens. 

Além disso, muitas construções tamponaram córregos, assim como movimentações de terra 

frequentemente ignoraram a existência de nascentes e pequenos cursos d’água. A replicação deste 

modelo, que prevalece até os dias de hoje, implicou na necessidade da construção de grandes e 

custosas estruturas de contenção de água para evitar enchentes, conhecidas como piscinões – cujos 

impactos sobre o entorno, especialmente em áreas residenciais, é significativo, quando não 

apresenta alternativas de uso e manutenção permanente. Enquanto imensas obras e planos “macros” 

despertam a atenção da opinião pública, grande parte da metrópole se desenvolve sem o 

acompanhamento da expansão de infraestruturas, o que acarreta em baixa qualidade urbana e 

ambiental.  

A dinâmica do crescimento urbano desigual somada à disputa pelo uso do solo e à pouca 

efetividade do controle do poder público sobre o mercado imobiliário, engendra a ocupação de 

áreas infraestruturadas e mais valorizadas pelas camadas de alta renda, enquanto que a maioria da 

população de baixa renda não acessa o mercado formal solucionando a moradia de modo e informal 

e precário. Assim, margens de córregos, áreas de risco ou impróprias à edificação frequentemente 

são construídas para fins de moradia fazendo com que a população que aí reside seja mais afetada 

pelas enchentes, deslizamentos e pela poluição decorrente dos esgotos lançados diretamente nos 

corpos d’água. Outro impacto associado à ausência de sistemas de drenagem é a erosão, que 

também atinge a qualidade das águas.  

Portanto, é nos assentamentos precários onde as soluções de urbanização e implantação de 

infraestrutura apresentam, frequentemente, maior grau de complexidade e exigem a articulação 

entre soluções de infraestrutura, desenho urbano, espaços públicos, circulação, habitação e 

recuperação ambiental. 

Na política habitacional de interesse social, bem como na urbanização de assentamentos 

precários, há um acúmulo significativo de experiências, técnicas e práticas, ainda que se verifiquem 

avanços e retrocessos conforme as gestões públicas e elaboração de legislações incidentes. No 
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entanto, no que tange as soluções de drenagem, os exemplos que buscaram avançar em soluções e 

desenho integrado são bastante pontuais e praticamente não há a aplicação de medidas 

compensatórias.  

De forma geral, não se aplicam soluções de drenagem articuladas com padrões urbanísticos 

adequados à tipologia urbana da intervenção, especialmente as referentes às vielas e escadarias que 

cumprem a primeira função de orientação e afastamento das águas pluviais, e mais,  não adotam 

componentes construtivos estandardizados no projeto de micro drenagem;  as soluções vão sendo 

resolvidas e improvisadas in loco, conforme arranjos pontuais, desarticulados e em grande parte das 

vezes inadequados. Cabe ainda ressaltar que em diversas circunstâncias as condições de 

desenvolvimento das obras, seja pela forma de contratação, de gestão ou requisitos do financiador, 

levam a opções técnicas absolutamente inadequadas à situação local. 

Considerando esse contexto, a proposta do painel é apresentar em maior detalhe as questões 

iniciais trabalhadas Subprojeto 2: Técnicas Compensatórias, em fase inicial de desenvolvimento a 

cargo da FAUUSP, que faz parte da rede de pesquisa da Finep Manejo de águas Pluviais Urbanas. 

O objetivo central do subprojeto é articular soluções não convencionais de drenagem urbana à 

configuração física de assentamentos precários visando elaborar recomendações para regularização 

urbanística e ambiental. 

Baseado na crítica sobre os impactos do padrão de urbanização, na observação de problemas 

existentes nos projetos de urbanização de assentamentos precários, bem como nas potencialidades 

apresentadas pelas medidas compensatórias de drenagem, o enfoque do painel será apresentar as 

diferentes situações nas quais soluções de drenagem podem contribuir para a requalificação desses 

assentamentos, quais sejam: 1) assentamentos sem infraestrutura situados em áreas onde a 

legislação de proteção restringe a instalação de infraestrutura e a urbanização deve considerar a 

minimização do impacto da ocupação urbana sobre a bacia hidrográfica e à qualidade da água 

(como é o caso dos loteamentos situados em área de proteção aos mananciais da RMSP); 2) 

assentamentos onde há risco ambiental associado a áreas de encosta e margem de córregos nos 

quais propostas de drenagem podem reduzir, eliminar e/ou controlar o risco. 

 À luz das premissas das medidas compensatórias, que propõem uma forma diferenciada de 

planejar o escoamento das águas superficiais no meio urbano, o painel buscará apresentar uma 

aproximação das alternativas de desenho urbano e tecnologias construtivas existentes passíveis de 

serem aplicadas aos padrões de ocupação de assentamentos precários, que apresentam 

características particulares, distintas das estabelecidas pelos parâmetros urbanísticos legais.  
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social; prevenção de risco; desenho urbano sustentável. 

 

Referências Bibliográficas: 

CANHOLI, A. P. 2005. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. Oficina de textos, São Paulo, 

SP. 

BAPTISTA M., NASCIMENTO, N., BARRAUD, S., 2005. Técnicas Compensatórias em 

Drenagem Urbana. ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, RS.  

RIGHETTO, A. M. (coordenador), 2009. Manejo de Águas Pluviais. ABES – Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, RJ.   

CIDADES, MINISTÉRIO DAS, 2007 – Águas pluviais: Técnicas Compensatórias para o Controle 

de Cheias Urbanas: nível 2 e 3. ReCESA, Belo Horizonte, MG.  

SOARES CRUZ, M. A., TUCCI, C. E. M., SILVEIRA, A. L. L. DA, 1998. Controle do 

Escoamento com Detenção em Lotes Urbanos. RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 

vol. 3, n.4, out/dez 1998, p. 19-31. 


