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RESUMO 

Com o crescimento populacional e consequente adensamento que as cidades 

brasileiras vêm experimentando desde a década de 1970, pode-se dizer que, cada vez mais as 

cidades estão se afastando das condições naturais de drenagem das águas pluviais, o que 

incorre em um aumento do pico de vazão e inundações frequentes, demandando soluções que 

correspondam à complexidade do problema. Nesse contexto, as Técnicas Compensatórias 

Integradas (TCI) para o manejo das águas pluviais são consideradas alternativas promissoras, 

pois, ao simular os processos hidrológicos naturais, reduzem a quantidade de escoamento 

superficial através da gestão das águas no próprio local, além de possibilitar a integração com 

múltiplos usos na área. Entretanto, ao integrar essas estruturas com a paisagem urbana, é 

preciso também desenvolver meios de sensibilizar e informar os usuários destes espaços das 

funções desempenhadas pelas TCI e das suas responsabilidades enquanto cidadãos. Sendo 

assim, este trabalho se dedica a apresentar uma destas estratégias, desenvolvida para 

conscientização dos usuários, neste caso, as TCI implantadas no Campus da UFSCar, através 

da elaboração de um material gráfico informativo que foi instalado junto às técnicas. 

Palavras-chave: Manejo de águas pluviais, Técnicas Compensatórias Integradas, Paisagismo. 

INTRODUÇÃO 

A introdução de técnicas compensatórias para o controle de vazão e volume 

diretamente na fonte de geração do escoamento, trouxe novas questões aos projetos de manejo 

de águas pluviais: aspectos como a qualidade da água, preocupações sanitárias para evitar a 

proliferação de doenças de veiculação hídrica, além do fato de que estas técnicas estão, 

geralmente, expostas e agora fazem parte da paisagem urbana, interferindo no uso das áreas 

onde estão alocadas. Estas mudanças implicam maior complexidade nestes projetos, além de 

novas e múltiplas funcionalidades dos espaços destinados a esse fim. 
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Nesse contexto, Baptista et al. (2015) colocam que uma das possíveis respostas aponta 

para a denominada “abordagem integrada”, nas palavras do autor: 

[...] Consiste, mais precisamente, a promover a integração do projeto 

urbanístico com a gestão das águas pluviais, respeitando-se, por um 

lado, as restrições mutuamente impostas e, por outro lado, 

potencializando os aspectos que podem levar à valorização de 

soluções que atendem simultaneamente aos objetivos do 

empreendimento urbanístico e àqueles de adequado tratamento das 

águas pluviais (BAPTISTA, et al. 2015, p. 28). 

 

Pompêo (2000) já discutia sobre os desdobramentos desta abordagem em seu trabalho 

a respeito da busca pela sustentabilidade no campo da drenagem urbana. Segundo o autor, 

para que se possa atingir essa meta, muitas questões ainda precisam ser efetivamente 

incorporadas ao processo de planejamento destes sistemas e, para exemplificar, menciona 

aspectos pertinentes às três principais dimensões da sustentabilidade. Com relação ao aspecto 

ecológico, ele destaca a necessidade de concordância entre conservação e desenvolvimento, 

expandindo a visão do ciclo da água no meio urbano aos conjuntos das bacias que compõem a 

cidade, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, assim como estimulando a 

valoração das paisagens naturais e a (re)conciliação com as águas e seus processos. 

Já no tocante social, Pompêo (2000) arrola três eixos que poderão ser contemplados 

mediante um projeto de manejo integrado à educação ambiental: a promoção da cidadania, da 

democracia e da cultura. Afinal, é por meio da educação, que a sociedade poderá, além de 

adquirir novos conhecimentos a respeito do tema, suscitar a mobilização necessária à 

participação nos processos decisórios, executivos e avaliativos da comunidade. Em referência 

aos aspectos econômicos, o autor propõe a busca pelo equilíbrio entre os custos a serem 

empreendidos na construção versus manutenção, por intermédio de ações regulamentadoras e 

fiscalizadoras, e com vistas à prolongar ao máximo a vida útil das estruturas de manejo. 

Assim, os sistemas de manejo de águas pluviais, que antes possuíam um único 

propósito (o controle sobre a quantidade de água), agora deliberadamente compreendem 

muitos outros objetivos – tão importantes quanto o inicial. Zhou (2014), em sua revisão 

acerca dos desafios que o crescimento populacional e as mudanças climáticas impuseram ao 

tema, coloca que hoje o controle sobre a qualidade da água, a “amenidade visual” destes 

projetos (que pode ser entendida como a qualidade projetual e a adequada integração destas 

estruturas à paisagem), o uso múltiplo destas áreas para atividades recreativas e educacionais, 

bem como a proteção dos ambientes naturais, são temas frequentes nos processos de tomada 

de decisão a respeito das melhores alternativas para o manejo das águas pluviais. 
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Entretanto, esse processo de integração das técnicas de manejo das águas pluviais à 

paisagem urbana é um processo complexo e depende em grande medida da aceitação dos 

usuários destes espaços e do envolvimento da comunidade para a conservação e manutenção 

destas estruturas, conforme discutido por Gonçalves et al. (2014). Diante do exposto, este 

trabalho se dedica a explorar uma das estratégias possíveis para promover a sensibilização e 

envolvimento da comunidade em áreas com TCI implantadas. Como estudo de caso, 

apresenta-se o desenvolvimento de material gráfico e placas informativas que foram 

elaboradas para serem instaladas nos locais onde foram construídas as TCI pelo Grupo de 

Pesquisa GHidro na Bacia Experimental do Campus da UFSCar/São Carlos. 

METODOLOGIA 

Atualmente, existem seis TCI construídas na Bacia Experimental do Campus da 

UFSCar/São Carlos, sendo elas: Poço e Plano de Infiltração, que recebe as águas da cobertura 

de parte do prédio do Núcleo de Formação de Professores; Poço de Infiltração, que recebe as 

águas da cobertura de outra parte do prédio do Núcleo de Formação de Professores; Filtro-

Vala-Trincheira, que recebe as águas referentes ao prédio da Medicina; Plano de Infiltração I 

e II, que recebem as águas da cobertura dos prédios da Fisioterapia e do prédio da Medicina II 

e da Gerontologia e seu estacionamento, respectivamente. 

A partir de questionários realizados com os usuários das áreas onde as TCI foram 

implantadas, verificou-se que grande parte deles – cerca de 51%, conforme trabalho de 

Gonçalves et al. (2014)  – não possuíam nenhuma informação a respeito das técnicas e muitos 

nem sequer conseguiam reconhecer as TCI como estruturas de drenagem. Deste modo, 

constatou-se a necessidade de uma estratégia para informar de forma acessível e clara, o que 

eram as TCI, quais os objetivos e benefícios das técnicas, de onde estavam sendo recolhidas 

as águas pluviais manejadas e quais as principais ações de manutenção necessárias para cada 

estrutura. Também houve uma preocupação com a linguagem deste material, de forma a 

encontrar os termos mais adequados, para que os possíveis usuários destes espaços (mesmo 

sem conhecimentos prévios do assunto) pudessem compreender as TCI. 

Dentre os objetivos a serem alcançados pela proposta podem ser citados: a 

sensibilização da comunidade para o problema das águas pluviais; a explanação a respeito das 

diferentes estruturas que compõem as TCI e como elas funcionam; a discussão sobre como o 

usuário pode contribuir para a manutenção destas técnicas e motivação para que todos se 

sintam parte do sistema e se apropriem do processo de gestão das águas pluviais urbanas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todo o conteúdo textual que as placas deveriam conter foi discutido e revisado pelo 

grupo de pesquisa, de forma a promover uma compreensão acessível dos principais conceitos 

que se desejavam transmitir. O texto das placas foi então estruturado em cinco tópicos, sendo 

eles: objetivo, benefícios, manutenção, data de implantação e funcionamento. A organização 

final e o conteúdo do texto podem ser visualizados na Figura 1, que apresenta uma visão geral 

de uma das placas desenvolvidas, neste caso, para o “Plano de Infiltração I”. 

 

Figura 1: Visão geral da placa desenvolvida para o “Plano de Infiltração I”. 

 

Fonte: Elaborado pelas alunas de Iniciação Científica Mariana R. M. Reis e Sara B. Paiva. 
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Além do conteúdo escrito, também verificou-se a necessidade de elaborar imagens 

para auxiliar na compreensão das técnicas. Assim, para cada placa foram desenvolvidas 

perspectivas em 3D da área e plantas humanizadas, mostrando tanto as TCI quanto o edifício 

do qual são coletadas as águas pluviais manejadas nas estruturas. Entretanto, como algumas 

TCI também possuem estruturas “enterradas”, averiguou-se a necessidade de se apresentar 

nas placas um corte esquemático, para que o usuário também possa compreender aquilo que 

está acontecendo fora do alcance dos seus olhos, sob o solo, conforme pode ser visualizado na 

Figura 2, em um detalhe da placa mostrando o corte do poço de infiltração. 

 

Figura 2: Detalhe da placa desenvolvida para o “Poço e Plano de Infiltração”. 

 

Fonte: Elaborado pelas alunas de Iniciação Científica Mariana R. M. Reis e Sara B. Paiva. 

 

A seguir, na Figura 3 pode-se observar a localização das placas, que foram instaladas 

próximas às TCI, de modo que o usuário possa facilmente relacionar o seu conteúdo com o 

entorno. Na imagem, nota-se ao fundo o edifício do qual a TCI recolhe as águas pluviais. 

 

Figura 3: Vista geral dos Edifícios da Medicina, Filtro-Vala-Trincheira e placa explicativa. 

 

Fonte: Maria Fernanda N. Santos (2017). 
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CONCLUSÕES 

As técnicas compensatórias já vêm sendo empregadas com eficiência satisfatória para 

o manejo das águas pluviais há algumas décadas, entretanto, quando se discute a sua 

integração com a paisagem, ainda existem poucas experiências no país. Nesse sentido, o que 

tem sido constatado na Microbacia Experimental da UFSCar – com base nos diversos 

trabalhos acadêmicos já realizados sobre as TCI – é que, a despeito dos inegáveis benefícios 

hidrológicos vinculados ao seu uso, a experiência prática tem demonstrado que um dos 

maiores entraves à implantação das técnicas descentralizadas são os aspectos que dependem 

dos usuários. A aceitação das TCI, sua conservação, manutenção, e até mesmo sua 

identificação como uma estrutura de drenagem, têm sido um desafio às pesquisas da área. 

Deste modo, ainda que apenas como uma possibilidade de abordagem desta 

problemática, as estratégias apresentadas neste trabalho buscam somar esforços para auxiliar 

na disseminação das TCI, de maneira que se tornem cada vez mais a regra, não a exceção. 
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