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RESUMO 

 

A urbanização de forma irregular produz consequências na infra-estrutura de 
recursos hídricos. A ausência de um cenário de planejamento de drenagem urbana 
nas cidades brasileiras é o agente determinante pela condição problemática das 
enchentes. Dessa forma, enfatiza a importância do planejamento urbano para dispor 
de causas de prevenção e do plano diretor, que contém ferramentas que 
possibilitam minimizar os danos causados e envolver ações interdisciplinares  como 
um sistema integrado e dinâmico. A intenção deste trabalho é apresentar de uma 
forma sucinta, as principais medidas para o controle de cheias existente na literatura 
geral, tais medidas podem ser do tipo estrutural e não-estrutural e visam minimizar 
as consequências das enchentes e também apresentar como é feita uma avaliação 
econômica para a implantação dessas medidas.   
 

 

Palavras-chave: Drenagem Urbana; Planejamento Urbano; Enchentes; Medidas de 
Controle; Plano Diretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARINS, Maria Gabriella . Drenagem Urbana: Medidas de Proteção e Controle de 
Enchentes. 2017. 37. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

 
Irregular urbanization has consequences for water infrastructure. The absence of a 
scenario of urban drainage planning in Brazilian cities is the determining agent due to 
the problematic condition of the floods. In this way, it emphasizes the importance of 
urban planning to have causes of prevention and the master plan, which contains 
tools that allow to minimize the damages caused and to involve interdisciplinary 
actions as an integrated and dynamic system. The main objective of this work is to 
present a summary of the main flood control measures in the general literature. 
These measures can be of the structural and non-structural type and aim to minimize 
the consequences of the floods and also to present an assessment implementation 
of these measures. 
 
Key-words: Urban Drainage; Urban planning; Floods; Control measures; Master 
plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

O problema das enchentes nas áreas urbanas brasileiras se associa 

sobremaneira com o crescimento populacional e como resultado o aumento da 

urbanização. Sendo assim diversas cidades se desenvolveram sem o planejamento 

adequado, agravando os efeitos causados pelas inundações. Estas estabelecem um 

preocupante obstáculo nas cidades e, sobretudo, nos núcleos urbanos. 

Normalmente, sua causa é devido a falta de dispositivos indispensáveis trazendo a 

acumulação da água das chuvas. Por tanto, as enchentes são intensificadas pela 

ação humana, não somente pelo modo como ocupa o solo, mas também com 

atitudes que degradam o meio ambiente (desmatamento), e o impedimento da 

devida funcionalidade dos dispositivos de drenagem ( jogar lixo nas ruas). Diante 

disso, a utilização irregular do espaço geográfico, principalmente nas margens dos 

cursos d’água, está vinculada a um Plano Diretor deficiente.  

Com a urbanização desordenada o escoamento superficial sofre mudanças, 

pois as superfícies se tornam impermeáveis o que aumenta a vazão no sistema de 

drenagem, sendo assim o volume da chuva passa ser maior que a capacidade de 

drenagem, ocorrendo o agravamento das cheias urbanas. Considerando este 

transtorno a engenharia busca caminhos para minimizar esses problemas. Por 

causa disso é inegável a imposição de estudos abrangentes, a fim de diminuir estes 

danos em suas variadas peculiaridades. Nessa circunstância, serão estudados 

mecanismos necessários à redução dos danos causados pelas cheias urbanas. 

Usualmente no verão ocorrem muitas enchentes, na qual causam grandes 

perdas a população. Estas apresentam um problema grave causando danos 

irreparáveis a esta, muitos vivem com medo de qualquer chuva, há perda de imóveis 

e bens, congestionamento do transito, depreciação de imóveis, água entra nos 

automóveis, destruição de eletrodomésticos. Diante disso, como adotar medidas 

para minimizar os efeitos negativos das enchentes?  

Com a finalidade de reduzir as inundações em bacias urbanizadas. Este 

trabalho tem como objetivo geral apresentar uma relação de informações, a partir de 

acervo bibliográfico, que contemplem as principais causas e consequências das 

enchentes, bem como medidas de proteção e controle. Por conseguinte, são 

enumerados três objetivos específicos, a saber:   



 

 

 

10 

 Descrever impactos e aspectos oriundos da urbanização 

 Expor a gestão de águas pluviais e as principais medidas de controle 

de controle 

 Apresentar como é feita uma avaliação econômica para a implantação 

das medidas de controle  

Diante do exposto, a pesquisa utilizada para a elaboração deste trabalho é 

rotulada como bibliográfica - a partir de fontes publicadas sobre o tema escolhido -, 

concernente ao conjunto de problemas que as enchentes oferecem e medidas 

corretivas e preventivas para a minimização e controle dos impactos, passando a 

defender politicas públicas de controle e proteção de enchentes que promova uma 

condição de vida mais satisfatória para a população. Para tanto foram utilizados 

livros, textos, teses, sites especializados, dissertações e artigos relacionados à 

drenagem urbana, produzindo uma base de dados sobre o tema proposto.  
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1 DRENAGEM URBANA 

Sobre drenagem urbana Tucci diz que “ é um complexo de medida que tem 

por finalidade diminuir o agravo causado pelas inundações, proteger a população e 

propiciar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, ágil e sustentável”.  

“Drenagem é um procedimento que tem como objetivo escoar às águas de 

terrenos encharcados, através de tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo 

factível recorrer a motores como auxílio ao escoamento. Estes canais podem ser 

naturais, como rios e córregos, ou podem ser artificiais como os de concreto armado, 

ou simples ou até mesmo de gabiões”. (universidade federal de santa catarina-

ufsc,2014) 

 “Os problemas gerados pela drenagem urbana podem ser solucionados 

através de uma política factível de drenagem urbana, uma politica que determine a 

ocupação de várzeas de inundação, recursos financeiros e soluções técnicas, que 

escolha uma empresa qualificada e com condições de implantar a obra, que crie e 

cumpra critérios, leis e normas; enfim, uma política que englobe entidades capazes 

de desenvolver as atividades de comunicação social e promover a participação 

coletiva”. (cardoso neto, 2014)  

 

1.1 IMPACTOS AMBIENTAIS DA URBANIZAÇÃO  

 

A demasiada urbanização nas cidades brasileiras produz problemas na 

drenagem de águas pluviais. As principais causas desses problemas são: 

 Desmatamento da vegetação 

 Lixo 

 Retificação e canalização de rios 

 Poluição 

 Ausência de planos de gestão 

 Erosão e assoreamento 

 Impermeabilização do solo  

 

A respeito disso Matte  (2005)  afirma que:  

 

As causas das enchentes são atribuídas a um conjunto de fatores que 
atuam de modo diferenciado em função das características naturais e dos 
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impactos provocados pela urbanização, destacando-se as intervenções 
físicas nos cursos d’água (especialmente canalizações e retificações), as 
formas de uso e ocupação do solo e as atividades urbanas presentes em 
cada bacia hidrográfica. Entre estes fatores, evidenciam-se: o 
desmatamento indiscriminado, a execução abusiva de movimentos de terras 
(responsável pela formação de processos erosivos e o decorrente 
assoreamento dos cursos d’água), a ocupação das várzeas (mediante 
aterramento de áreas naturais de amortecimento de cheias), a 
impermeabilização excessiva (causadora de elevadas vazões de pico) e a 
disposição irregular de resíduos sólidos e materiais inertes (contribuindo 
para o assoreamento dos corpos d’água). (MATTES, 2005,p. 63) 

 

Quando o processo de urbanização é realizado sem planejamento e a 

introdução de procedimentos adequados  para a ocupação do solo, gera 

consequências  que interfere  na eficácia da drenagem urbana, a maioria negativa e 

com impactos irreversíveis em relação a população e o meio ambiente. Acerca 

disso, os mais relevantes são:  

. 

 Enchentes, inundações e enxurradas 

 Surgimento de erosões 

 Alteração da qualidade da água 

 Escorregamentos de encostas 

 Veiculação de doenças como a leptospirose e a malária  

 Contaminação dos rios 

 Impedimento dos veículos trafegarem  

 Impacto ambiental 

 Infiltração da água no solo  

 

Sobre os efeitos da urbanização Tucci diz:  

 
Com  o  desenvolvimento  urbano,  ocorre  a impermeabilização  do  solo  
através  de  telhados,  ruas,  calçadas  e  pátios,  entre  outros.  Dessa 
forma,  a  parcela  de  água  que  infiltrava  passa  a  escoar  pelos  
condutos,  aumentando  o escoamento  superficial.  O  volume  que  
escoava  lentamente  pela  superfície  do  solo  e  ficava retido pelas 
plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior 
capacidade de  escoamento  das  seções.  Os  efeitos  principais  da  
urbanização  são:  o  aumento  da  vazão máxima,  a  antecipação  do  pico  
e  o  aumento  do  volume do  escoamento  superficial. ( TUCCI, 2007, p.16) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 
 

1.2 ASPECTOS E ELEMENTOS BÁSICOS DO SISTEMA DE DRENAGEM  

 

Sistema de Drenagem de águas pluviais tem a função de reduzir os riscos de 

inundações através de obras de engenharia destinadas ao conveniente 

aproveitamento e direcionamento das águas das chuvas. Esta é formada por dois 

sistemas: sistema de microdrenagem e sistema de macrodrenagem. 

 

1.2.1 Sistema de Microdrenagem 

 

O sistema de microdrenagem tem como principal função coletar e conduzir as 

águas pluviais para o sistema de macrodrenagem, com isso recolhe as águas das 

vias públicas para evitar alagamento e assim conceder proteção aos pedestres e 

motoristas e evitar  danos.  

Segundo Bidone & Tucci (1995), a microdrenagem urbana é definida pelo 

sistema de condutos pluviais a nível de loteamento ou rede primária urbana. 

Os dispositivos hidráulicos fundamentais empregados no dimensionamento 

de um sistema pluvial, segundo Botelho (2011, p.17) são:  

a) Sarjetões: “são ligações entre as vias através de soluções superficiais (sem 

Bocas de Lobo e sem galerias enterradas)”; 

 

   Figura 01 – Modelo de Sarjetões 

 

 

    Fonte: DEC/UFCG (2014) 
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b) Sarjetas: “são feitas de concreto simples, são utilizadas para fixar as guias 

e para formar a base de escoamento da água”; 

 

  Figura 02 – Modelo de Sarjeta 

 

   Fonte: DEC/UFCG (2014) 

 

c) Guias: “são construídas de granito ou concreto simples, também chamadas  

de meio fio”; 

d) Bocas de lobo: “consiste, no rebaixamento da sarjeta, guia de chapéu, 

caixa de captação, tampa de cobertura e conexão da caixa à galeria pluvial, pode 

ser utilizado em sequência o que consiste em bocas de lobo múltiplas”; 

 

  Figura 03 – Boca coletora sob passeio 

 

  Fonte: DEC/UFCG (2014) 

 



 

 

 

15 

e)  Caixas  com  grelhas  ou  ralos:  “são  captações  verticais,  usadas  em  

locais planos, em frente às edificações onde há acesso aos automóveis”; 

f) Bocas contínuas de  captação: “são semelhantes às  bocas de lobo, com 

custo de  construção  maior,  no  entanto,  possibilitam  ligação  direta  com  o  

receptor próximo”; 

g) Canaletas de topo e de pé de talude: “São construídas para oferecer 

proteção de topo e pé de taludes”; 

Figura 04 – Canaleta de pé de Talude 

 

Fonte: TEPENG - Tecnologia em Engenharia  (2016) 

 

h)  Galerias  de  condução  de  águas  pluviais:  “formada  pelo  conjunto  de  

tubulações de diâmetros de 300 mm a 1.500 mm”; 
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 Figura 05 – Galeria 

 

 

Fonte: Site - MC Engenharia Brasil 

 

i)  Poços de visita: “permitem a inspeção e desobstrução das galerias 

enterradas, são instalados no cruzamento de ruas, na mudança de diâmetro das 

tubulações da galeria, no início das 23 redes e em trechos muito longos onde não 

existe forma de inspeção”; 

 

   Figura 06 – Poços de Visita 

 

  Fonte: DEC/UFCG (2014) 
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j) Rampas e escadarias hidráulicas: “canais utilizados para condução das 

águas de áreas mais elevadas para pontos mais baixos, com pequena extensão”;  

  

Figura 07 – Escadaria Hidráulica 

 

Fonte: Site da empresa Proneng Engenharia 

 

k) Dispositivos de chegada de águas pluviais nos córregos ou rios: 

“minimizam a ocorrência de perturbações ou erosões no corpo receptor”; 

l) Revestimentos de taludes: “são utilizados artifícios para impedir que ocorra 

erosão em taludes, para tanto são construídas canaletas de topo e de pé e o talude 

é revestido com asfalto, concreto, paver, grama ou outro material”. 
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 Figura 08 – Revestimento de Talude 

 

Fonte:  Engenheiro Jorge Henrique Pezente (2012) 

 

 
1.2.2 Sistema de Macrodrenagem  

 

O sistema de macrodrenagem é composto por estruturas que armazém e 

conduzem grandes volumes de água.  

Para Martins (1995), “as estruturas de macrodrenagem destinam-se à 

condução final das águas captadas pela drenagem primária, dando prosseguimento 

ao escoamento dos deflúvios oriundos das ruas sarjetas, valas e galerias, que são 

elementos englobados como estruturas de microdrenagem. Normalmente, as obras 

de macrodrenagem constituem-se na retificação e ampliação das seções de canais 

naturais, construção de canais artificiais ou galerias de grandes dimensões, ainda 

em estruturas auxiliares para controle, dissipação de energia, amortecimento de 

picos, proteção contra erosões e assoreamento, travessias e estações de 

bombeamento”. 

A respeito das medidas de controle na macrodrenagem é viável a utilização 

de  medidas estruturais e não estruturais . 
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2  PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA  

 

  A urbanização de forma irregular produz consequências na infra-estrutura de 

recursos hídricos. A ausência de um cenário de planejamento de macrodrenagem 

nas cidades brasileiras é o agente determinante pela condição problemática das 

enchentes nas áreas urbanas.  

Dessa forma, enfatiza a importância do planejamento para dispor de causas 

de prevenção e do plano diretor, que contém ferramentas que possibilitam a solução 

desses problemas. 

 

2.1 BASES METODOLÓGICAS  

 

  “Planejar ou gerenciar sistemas de drenagem urbana envolve administrar um 

problema de alocação de espaço”. (Sheaffer e Wright, 1982) 

 O escoamento superficial sofre mudanças devido a urbanização 

desordenada, pois as superfícies se tornam impermeáveis o que aumenta a vazão 

no sistema de drenagem, além de diminuir o volume de armazenamento natural dos 

deflúvios na qual irão buscar zonas alheias para ocupar. 

Contudo  entre as diversas soluções é fundamental adotar uma política que 

atue por um determinado tempo no planejamento de drenagem urbana.  

Para que essa política seja duradoura e eficaz são necessários alguns 

orientações: 

 Dados físicos, hidráulicos e hidrológicos da bacia, levando em 

consideração a utilização e ocupação da superfície que está sendo analisada.  

 Análise da condição d´água  

 Legalização dos projetos na área da bacia 

 Propostas de patrocínio  

 Políticas fiscais ( diminuição de taxas para promover usos de 

preservação) 

 
 De acordo com Wanielista e Yousef (1993), são necessárias pelo menos 
cinco verificações antes que um plano de drenagem seja julgado aceitável, 
a saber: viabilidade técnica, econômica, financeira, política e social. A 
viabilidade técnica deve prover evidências de que o projeto é capaz de 
responder às condicionantes física, biológica e química previamente 
estabelecidas. Para tanto, é necessária a compreensão dos princípios 



 

 

 

20 

fundamentais da hidrologia, hidráulica, qualidade d´água e de drenagem em 
geral. O planejamento de drenagem deve ser entendido como parte de um 
abrangente processo de planejamento urbano e, portanto, coordenado com 
os demais planos, principalmente os de saneamento básico (água e 
esgoto), uso do solo e transporte. (CANHOLI, 2014, P.24)  

 
 

2.2 MEDIDAS DE CONTROLE 

 

“As medidas de correção e/ou prevenção que visam minimizar os danos das 

inundações são classificadas, de acordo com sua natureza, em medidas estruturais 

e medidas não estruturais”. (CANHOLI, 2014, p.25) 

O problema de cheias urbanas em sua maioria utiliza-se o método mais 

tradicional, onde as causas destes não são avaliadas, concentrando nas suas 

consequências, com isso buscam medidas estruturais originando obras que tentam 

regular as vazões com os rios e canais. Visto que as cheias urbanas dar-se em 

particular em um meio densamente urbanizado esses procedimentos requer um 

custo muito elevado. Essas medidas não resolve o problema de fato só o transferem, 

pois deslocam as enchentes para uma posição mais a jusante da bacia, promovendo 

outras alterações e intensificando o alagamento em outra área.  

Atualmente julga ser mais relevante solucionar o problema tratando a sua 

causa de maneira sistêmica, almejando recompor as condições naturais do 

escoamento, para isso é necessário que as ações visem controlar os picos de cheia, 

na qual possibilite a recarga do lençol freático. Esse novo enfoque está 

gradativamente tomado espaço nas discursões técnicas e científica, que propõe de 

maneira integrada o problema das cheias urbanas. 

Algumas medidas de controle de cheias são apresentadas na figura abaixo:  
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Figura 09 – Medidas para Controle de Cheia 

 

 

Fonte: Do Autor Ademar Cordero (2013) 

 

Nesta figura estão as principais medidas de controle de cheias dividas em 2 

grupos  medidas estruturais, na qual tendem a ser mitigatórias e não estruturais que 

voltam-se para as prevenções.  
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2.2.1 Medidas Estruturais 

.  

As medidas estruturais são as atitudes físicas da engenharia, relaciona-se as 

obras que tem o objetivo de minimizar os problemas derivados da inundação. Estas 

fragmentam-se em duas partes como medidas intensivas e extensivas. 

 

As medidas intensivas, de acordo com seu objetivo, podem ser de quatro 
tipos: de aceleração de escoamento: canalização e obras correlatas; de 
retardamento do fluxo: reservatórios (bacias de detenção/retenção), 
restauração de calhas naturais; de desvio do escoamento: túneis de 
derivação e canais de desvio; e que englobem a introdução de ações 
individuais visando tornar as edificações à prova de enchentes. 
Por sua vez, as medidas extensivas correspondem aos pequenos 
armazenamento disseminados na bacia, à recomposição de cobertura 
vegetal e ao controle de erosão ao solo, ao longo da bacia de drenagem. 
(CANHOLI, 2014, p.25) 

 
 

A diante estão algumas medidas de controle estrutural que tem como objetivo 

diminuir os riscos de inundação:  

 

1. Reservatório  e  bacias  de  amortecimento: O pico de cheia é 

amortecido e assegura o controle para jusante. E também tem o propósito de 

armazenar água. 
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  Figura 10 – Desenho representativo do reservatório de amortecimento 

 

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 

 

2. Diques:  São barramentos construídos as margens do rio para conter 

as vazões no canal principal até um certo limite estabelecido. 

 

Figura 11 – Desenho representativo de um dique de proteção 

 

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 
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3. Alargamento  da  calha  principal  do  rio:  A capacidade de descarga é 

aumentada como resultado o nível de água abaixa. 

 

Figura 12 – Desenho representativo de um alargamento de canal 

  

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 

 

4. Reflorestamento nas margens dos rios : Tem o objetivo de mitigar a 

vazão e conter a erosão bem como a preservação do meio ambiente. 

  

Figura 13 – (a) Comportamento do rio antes do reflorestamento 

                    (b) Comportamento do rio depois do reflorestamento    

 

 

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 
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Na tabela abaixo são apresentadas as medidas estruturais segundo Simons, as 
desvantagens e vantagens, bem como sua aplicação:  
 
Tabela 01 – Medidas Estruturais 

 
Fonte: Simons (1997) 

 
 
          2.2.2 Medidas Não Estruturais 

 

          Segundo Canholi (2014, p.25) 

As medidas não estruturais são aquelas em que se procura reduzir os 
danos ou as consequências das inundações, não por meio de obras, mas 
pela introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por 
exemplo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a implementação de 
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sistemas de alerta e a conscientização da população para a manutenção 
dos dispositivos de drenagem. 

 
As ações não estruturais de um custo mais baixo comparado ao estrutural e 

seu campo de atuação mais abrangente.  

Estas podem ser divididas em: 

 Ações de regulamentação do uso do solo e ocupação; 

 Educação ambiental dirigida ao controle de poluição difusa, erosão e       

lixo; 

 Seguro-enchente; 

 Aproveitamento das áreas vulneráveis;  

 Sistemas de alerta e previsão de enchentes; 

 

As medidas não-estruturais não são planejadas para dar proteção completa, 

mas alegam em seu plano a melhor convivência da população com as cheias. E 

para garantir sua eficácia o poder público e a comunidade local devem trabalhar 

juntos, de maneira que tenham uma convivência harmoniosa sem perdas materiais e 

humanas.  

 A seguir estão algumas ações não-estruturais para o controle das 

inundações: 

1. Regulamentação do uso e ocupação do solo: As áreas a serem 

desenvolvidas devem ser planejadas através do Plano Direto juntamente com o 

zoneamento, e as áreas que já são loteadas terem o devido controle, isso tudo para 

inibir a ocupação sem preparo e prognóstico.  

O zoneamento é o mapeamento das extensões de inundação, com isso são 

definidas as áreas que podem ser ocupadas, já o planejamento refere-se a maneira 

que essas áreas precisam ser ocupadas.   

2. Aproveitamento das áreas vulneráveis:  Usa de modo temporário os 

estacionamentos, praças, parques e áreas de lazer como medida para controlar a 

descarga de saída e diminuir os danos.  
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Figura 14 – Exemplo de utilização temporária (áreas de lazer) 

 

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 

 

3. Seguro de enchente: Diz respeito a uma proteção econômnica contra os 

prejuízos individuais acarretado pelas enchentes.  

4. Rede  de  Monitoramento  e  Previsão  de  Alerta:  Esse método é utilizado 

para avisar a população com antecedência em casos  de acontecimentos 

excepecionais , com o objetivo de impedir o desespero da população.   Este sistema 

reduz os prejuízos causados pelas enchentes e reduz o tempo de desocupação 

relacionado as pessoas. 
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Figura 15 – Estrutura esquemática de uma Rede de Monitoramento de 

Controle de Inundação. 

 

 

Fonte: Do Autor Francisco de Assis dos Reis Barbosa (2006) 

 

5. Controle do desmatamento: Não apenas o controle de desmatamento é 

necessário mas também o reflorestamento a fim de evitar o assoreamento e a 

erosão.   

Outras medidas podem ser observadas na Tabela abaixo: 
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Tabela 02 – Medidas não-estruturais para controle de inundações 

 

 

Fonte: Do Autor Enomoto (2004) – Adaptado por Barbosa (2006) 

 

2.3 PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA 

 

Plano diretor são etapas básicas para a macrodrenagem, com o alvo de 

proporcionar soluções competentes na presença de dificuldades.  

“Por se constituir em um documento político importante, o plano diretor deve 

ser elaborado por equipes técnicas competentes que dominem as ferramentas 

tecnológicas adequadas a cada caso, Neste caso, é necessário o apoio dos poderes 

decisórios e da comunidade”.(CARDOSO NETO, 2014) 

Algumas medidas que o Plano Diretor deve proporcionar:  
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 Reconhecimento das áreas a serem preservadas. 

 Separar as áreas que o poder público pode obter antes que sejam 

ocupadas ou seu valor aumente.  

 Ser estruturado com as outras funções urbanas (transporte público, 

abastecimento de água e de esgoto, instalações elétricas etc.) para que a sua 

concepção seja a mais harmoniosa possível.       

 Criação do zoneamento da várzea e o estabelecimento de medidas 

necessárias distribuídas por níveis cronológicos.  

   Compor-se de campanhas educativas com o objetivo de esclarecer a 

população sobre a origem do problema das enchentes e as soluções existentes.                  

Segundo Tucci (1995), a melhor forma de evitar problemas de natureza 

hidrológica é elaborar um Plano Diretor de Drenagem Urbana, através do processo 

de planejamento da bacia urbana.  

No processo de planejamento de uma bacia urbana, é necessário identificar 
quais são as características físicas da bacia, “notadamente daqueles que 
influenciam os deflúvios (run-off)” (WANIELISTA ; YOUSEF, 1993¹, apud 
CANHOLI, 2005, p.27)², a localização do divisores de água que separam as 
bacias hidrográficas, a área de drenagem de uma bacia e a classificação 
desta quanto ao porte. Diante dessas características, é possível localizar a 
várzea de inundação e delineá-la, pois são áreas de escoamento e 
armazenamento natural, simular o comportamento hidrológico da bacia para 
condições atuais e futuras e finalmente identificar medidas estruturais e não-
estruturais que serão necessárias ser tomadas. Para que realizem essas 
medidas, é necessário analisar os resultados de diferentes políticas de 
atuação e quantificar os efeitos da aplicação do plano em termos de custos, 
benefícios e eficiência da realização dos seus objetivos. (Tucci, 2014, p.810) 

 

Princípios essenciais à elaboração do plano diretor:  

 A qualidade e a quantidade da água devem ser analisadas em 

conjunto. Pois a água deteriorada são fonte de enfermidades e por isso inviável a 

construção de reservatórios, já a boa qualidade de água  pode ser armazenada e 

utilizada para abastecimento, irrigação e combate a incêndios entre outros 

vantagens.  

 Realizar a exploração da bacia hidrográfica em sua plenitude, evitando 

transportar os problemas para outras áreas, agravando as inundações a jusante, 

impedindo assim medidas de natureza restritiva.   

 Proteção das várzeas, não somente para minimizar problemas de 

inundação como também objetivando à  elaboração de lazer e a preservação do 

ecossistema  
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“Em síntese, esse estudo global deve diagnosticar os problemas existentes ou 

previsíveis no horizonte do projeto adotado, e determinar, hierarquizar e 

redimensionar as soluções mais adequadas do ponto de vista técnico, econômico e 

ambiental”. (CANHOLI, 2014, p.29)  
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3  AVALIAÇÃO ECONÔMICA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE 

 

Para a escolha de uma medida drenagem urbana tem de ser feito estudos 

comparativos para decidir a melhor solução possível. Os pontos a serem 

considerados nessa escolha são aspectos econômicos, e principalmente na ordem 

ambiental, operacional e social. 

 

3.1 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

3.1.1 Custos 

  

Os custos de um sistema de drenagem urbana são divididos em três 

fragmentos: 

a) Investimento : Os gastos necessários para a implantação da obra.  

b) Operação e Manutenção: Segundo Canholi “abrangem as despesas de 

mão de obra, equipamentos, combustíveis e outras, relativas à execução dos 

reparos, limpezas, inspeções e revisões necessárias durante a vida útil da estrutura”  

c) Riscos: refere-se aos valores relacionados aos danos não evitados. Pode 

ser estimado através dos danos como pelo dispêndio pela restauração da área 

afetada.  

As tabelas de custos unitários de obras e serviços especializados de 

engenharia são utilizados na prévia delimitação dos custos das obras e 

equipamentos. 

Dessa forma apresentam-se na tabela abaixo os custos unitários referentes a 

materiais e serviços de obras de drenagem urbana utilizada para comparação de 

alternativas e estudos preliminares:   
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Tabela 03 – Estimativa dos custos unitários médios.  

 

Fonte: Canholi (2014, p.178) 

 

3.1.2 Benefícios  

 

“É a quantificação do retorno pela implantação de uma obra de drenagem, no 

que tangente aos danos evitados a bens e propriedades, atrasos de viagens, 

prejuízos no comércio e serviços, entre outros. Também são quantificados os 
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benefícios ligados à melhoria da saúde pela redução dos índices de mortalidade e 

doenças. Custos e benefícios são mensurados monetariamente a partir de um valor 

de mercado dos bens e serviços relacionados a cada um. Quando não possuem 

esse valor, são chamados de intangíveis.” (CANHOLI, 2014). 

 

3.1.3 Riscos de Projeto 

 

É costumeiro em projetos de drenagem urbana os órgãos gerenciadores 

indicar a garantia a ser usado. Essa informação pode ser padronizada devido aos 

riscos expostos com a prática vivente.  

Em uma obra de proteção contra enchente, o risco de falha (R) dado em 

porcentagem, dimensionada para determinada vazão ou volume com recorrência 

igual a  (TR), calculada para operar em n anos, é determinado por:  

 

             
 

  
    

 

 

3.1.4 Custos e benefícios Intangíveis  

 

Os custos e benefícios quantificados de acordo com o valor de mercado dos 

bens e serviços atribuídos a cada um. São chamados de Tangíveis quando possui 

um valor monetário e intangíveis quando não o possui.  

 

Tabela 04 – Exemplos de custos intangíveis. 

 

Fonte: Canholi (2014, p.180) 
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Tabela 05 – Exemplos de custos intangíveis. 

 

Fonte: Canholi (2014, p.180) 

 

3.2 ANÁLISES ECONÔMICAS 

 

A determinação na escolha das medidas de controle de enchentes deve 

incluir estudos comparativos englobando tópicos sociais, técnicos, econômicos e 

ambientais. Em referência aos aspectos econômicos, é viável empregar um método 

racional com a finalidade de identificar as alternativas no tocante a sua atratividade 

econômica, empregando uma solução de mínimo custo.  

 

3.2.1 Valor Monetário Esperado 

  

Os acontecimentos hidrológicos são marcados pela sua imprevisibilidade, 

essas incertezas existentes nos projetos de drenagem podem ser calculados os 

seus custos, através de uma estimativa da probabilidade do evento acontecer e os 

custos agregado a ele.  

Dessa forma dois procedimentos devem ser feitos para quantificar os custos 

dessas imprevisões:  

1º) Definir o tipo de intervenção a ser tomada  

2º) Após definir a intervenção, deve-se determinar o valor monetário esperado 

da realização dessa alternativa. Esse valor esperado é o produto da probabilidade 

de excedência da vazão de projeto pelos custos ou danos evitados (benefícios).  
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Onde: 

 

      = Valor monetário esperado da alternativa ou nível de proteção (x); 

    = Probabilidade de excedência da vazão de projeto ou de ocorrência do 

dano, associado à aplicação da alternativa ou nível de proteção; 

   = Valor custo-benefício e/ou dos danos evitados da alternativa ou   

proteção (x); 

 

De acordo com Canholi (2014, p.192):  

“Os valores monetários esperados para os custos de cada alternativa, para 

cada nível de proteção, são comparados com os benefícios esperados, calculados 

também para cada frequência. A comparação entre custo e benefícios leva ao ponto 

ótimo da intervenção pretendida”. 

 

 

3.2.2 Análises Tipo Benefício- Custo 

 

A análise econômica do tipo benefício-custo é indicada para projetos de 

macrodrenagem em áreas urbanas.  

Algumas práticas dessa análise:  

 Definir racionalmente os riscos de projeto em tempos de excedência e 

tempos de recorrência; 

 Comparar soluções alternativas; 

 Quantificar monetariamente os custos e benefícios esperados com a 

finalidade de verificar se o projeto é viável. 

 Incluir os custos relacionado a vida útil, ou seja, de operação e 

manutenção no cálculo total dos custos 

Com referência ao fator econômico os custos de projeto não podem ser 

maiores que os benefícios tangíveis (valor sólido e quantificável). A comparação 

entre os custos e os benefícios auxilia na escolha do dimensionamento mais 

adequado de um sistema de drenagem urbana e na definição da melhor alternativa.  
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3.2.3 Custos que envolvem as medidas estruturais e não-estruturais  

  

A respeito dos custos que cercam as medidas estruturais e não-estruturais 

Tucci afirma:  

As medidas estruturais envolvem  custos maiores que as medidas não 
estruturais. A solução ideal deve ser definida para cada caso em função da 
característica do rio, do benefício da redução das enchentes e dos aspectos  
sociais  de  seu  impacto.  Certamente,  para  cada  situação,  medidas 
estruturais  e  não  estruturais  podem  ser  combinadas  para  uma  melhor 
solução.  De  qualquer  forma,  o  processo  de  controle  inicia  pela 
regulamentação  do  uso  do  solo  urbano  através  de  um  plano  diretor  
que contemple as enchentes (Tucci, 1995) 

 

As medidas estruturais são de suma importante para mitigar os problemas 

das inundações urbanas. Todavia, além de dispendiosa, elas sozinhas não 

constituem soluções eficazes e sustentáveis das dificuldades mais complexas da 

drenagem urbana. Com isso, a solução mais adequada é a integração do ambiente 

urbano e os sistemas que o formam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cheias urbanas no Brasil têm ocorrido com muita frequência e de forma 

crescente, particularmente onde há um desenvolvimento urbano maior, na qual é 

realizada de modo desenfreado, sem o planejamento adequado. Essa ausência  de 

preparo e de administração dos recursos hídricos favorecem o aumento dos males 

relacionados a cada casualidade de chuva intensa e que vem ocorrendo com muita 

frequência.  

Com a finalidade de reduzir o problema da drenagem urbana é fundamental 

desenvolver medidas corretivas e preventivas, passando a defender politicas 

públicas de controle e proteção de enchentes que promova uma condição de vida 

mais satisfatória para a população. São ações desta percepção que se recomendam 

as áreas penalizadas pelas inundações no Brasil por consequências causadas pelo 

ineficaz sistema de drenagem urbana. 

O presente trabalho tem a pretensão de colaborar para outras pesquisas de 

drenagem urbana,  que se desenvolvam com o objetivo de minimizar os problemas 

causados pelas enchentes, não de modo isolado, mas envolvendo ações 

interdisciplinares  como um sistema integrado e dinâmico entre o poder público e a 

sociedade civil, levando em consideração aspectos sociais, técnicos e econômicos 
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