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 principalmente em função do 

crescimento da indústria têxtil 

local na década de 1970.  

Este processo resultou, 

concomitantemente, com a 

ocupação da margem de rios e 

córregos, a impermeabilização do 

solo o que aumentou o nível de 

escoamento superficial. Este 

processo desencadeou mudanças 

significativas no equilíbrio do 

balanço energético impondo a 

este sistema uma nova dinâmica. 

Apesar do Brasil ser 

frequentemente considerado um 

país estável e pouco suscetível à 

ocorrência de desastres, 

principalmente do ponto de vista da 

geodinâmica interna, deve-se 

considerar que o país está 

suscetível a diversos tipos de 

desastres oriundos de processos 

exógenos. 

Dentre os tipos de desastres que o 

território brasileiro se encontra mais 

suscetível esta  os relacionados ao 

aumento das precipitações, que 

podem desencadear eventos de 

inundações e enchentes. A bacia do 

Córrego do Parque em Americana 

São Paulo é um perfeito  exemplo 

deste tipo de processo.  

Americana/SP passou por um 

intenso processo de incremento 

populacional e adensamento 
urbano, desenvolvido 

Objetivos 

Neste sentido este trabalho pretende expor algumas soluções aos 

problemas de excedentes hídricos na cidade de Americana, tomando 

como base os estudos realizados por Silva (2013), Silva e Conceição 

(2013) sobre a bacia do Córrego do Parque e os trabalhos de Silva 

(2014) e Silva e Silva (2014) sobre a bacia do Córrego Pyles, ambas 

em Americana, São Paulo.  

As soluções aqui propostas estão pautadas principalmente em 

medidas não estruturais, pois conforme Tucci (2001), Canholi, (2015), 

Silva (2003) e Filho et.al (2000) as obras estruturais, principalmente 

as de grande porte não estão ao alcance da maioria das 

municipalidades, que são as administrações públicas que devem 

resolver o problema das inundações, deste modo, as soluções não 

estruturais, ou de cunho não exclusivamente edificável se tornam 

medidas eficientes e palpáveis no processo de resolução do problema 
das inundações urbanas. 

Financiamento 

Introdução 

Em consonância com as ideias de Porto (2009), 

Canholi (2015), Martins (2002), Pômpeo (2000), 

este trabalho buscou elencar possibilidades de 

otimização do sistema de drenagem existente, 

destacando medidas não estruturais que busquem 

incrementar o processo de infiltração, retardar o 

fluxo dos rios e reduzir os picos de vazão. Dentre 

as medidas selecionadas este trabalho se dedicou 

mais atentamente as relacionadas as relacionadas 

a: Criação de áreas de lazer, aproveitando espaços 

pré-existentes; controle do uso do solo, dentro e 

fora da área de inundação, apontamento de 

mecanismos de restrição de aproveitamento, 

mecanismos de previsão, antecipação e alerta e 

educação ambiental.  

Por fim, retomamos a ideia de que os problemas de 

drenagem, principalmente os relacionados a 

extravasamento do canal, não ocorrem devido ao 

mal funcionamento de mecanismos naturais, mas 

sim da ocupação de espaços desconsiderando o 

uso racional e sustentável das bacias hidrográficas. 

Deste modo consideramos que soluções o mínimo 

na dinâmica natural dos sistemas hidrográficos e 

que trabalhem com a perspectiva de readequação 

de reeducação da relação de ocupação dos 

espaços naturais e antropizadas.  

De 1977 para 1996 houve um aumento de 11% nas áreas edificadas. De 

1996 para 2008 mais 7% da bacia foi edificada. Os espaços ocupados 

por arvores praticamente triplicaram de 1977 para 2008, entretanto não 

foi suficiente para compensar a perda de áreas permeáveis, ocorrida 

principalmente graças a diminuição das áreas gramadas. 

Os problemas de drenagem urbanas sempre estiveram relacionados a 

soluções estruturais, como obras de intervenção de pequeno médio, e 

grande porte. 

Resultados e Discussões 
Como pode ser observado no mapa 

de evolução da ocupação do uso da 

terra na Bacia do Córrego do Parque, 

houve a partir da década de 1970 um 

intenso processo de expansão 

urbana. Os seis pontos em destaque 

referem-se aos setores de inundação 

identificados, nestes pontos ocorrem 

estrangulamento do canal pelo 

cruzamento de ruas.  

Estas obras normalmente demandam 

alto emprego tecnológico e de 

capital, inviabilizando sua aplicação 

em algumas áreas. Dentre as 

alternativas que não envolvam obras, 

Martins (2012), elenca as ações não 

estruturais, como as medidas 

institucionais, legislação, fiscalização, 

previsão, securitização, criação de 
sistemas de alerta, dentre outras. 

MEDIDAS ESTRUTURAIS MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

Ampliação, modificação, retificação, 

revestimento, canalização dos cursos 

d’água naturais ou execução de 

galerias. 

Reserva de área para lazer e atividades 

compatíveis para os espaços abertos, 

margens e entorno de lagos e rios 

Armazenamento ou desvio das águas 

a montante da região sujeita a 

inundações 

Controle do uso do solo fora da área de 

inundação 

Diques e muros de contenção Securitização da área de risco de 

inundação 

Construção e alterações em pontes e 

travessias 

Restrições de aproveitamento do uso da 

terra 

Bacias de retenção e de 

amortecimento 

Sistema de Previsão, antecipação e 

alerta 

Bacias de sedimentação, decantação, 

retenção de resíduos. 

Tratamento das populações em encostas 

e áreas baixas 

Áreas de depuração in situ Programas de inspeção do sistema de 

drenagem 

Parques lineares Programa de ação emergencial 

Permeabilização artificial do solo Manual de Drenagem e de gestão da 

drenagem 

Realocação e demolição de estruturas Educação Ambiental 

Detenção em lotes, quadras, 

empreendimentos, jardins de chuva, 

telhado verde... 

Institucionalização da drenagem urbana 

como serviço do estado 

Atualmente, diversos 

empreendimentos de pesquisa e 

desenvolvimento testam e 

adaptam diferentes técnicas 

compensatórias aos padrões e 

características brasileiras 

(RIGHETTO, 2009). 

Deste modo, propõe-se: 

- Intensificação da produção técnico 

cientifica acerca das bacias que 

pertencem ao município, e 

sistematização e atualização dos 

dados sobre estas Bacia afim de 

subsidiar o planejamento; 

- Melhorar a gestão de áreas verdes 

- Desenvolvimento e implementação de 

um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana para todo o município de 

Americana, que conceba a questão da 

inundações em sua elaboração, e que 

contemple aspecto não estruturais 

para a gestão dos recursos hídricos 

de âmbito municipal. (SILVA, 2013) 

-  Fortalecer e consolidar a criação de 

associações de usuários de micro-

bacias, como forma explícita de 

medida não-estrutural de prevenção, 

que é contemplada na política 

nacional de recursos hídricos. 

(ALVES, 2005). 

 

 

 


