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RESUMO
Apesar da sistemática desenvolvida para ordenar o crescimento urbano, os
processos inadequados de urbanização e impacto ambiental estão se reproduzindo
nas cidades brasileiras. Dentre esses impactos estão aqueles sobre o ciclo
hidrológico, em especial sobre as águas pluviais. Com o objetivo de avaliar o
sistema de aprovação de projetos de drenagem urbana, o presente estudo foi
elaborado. Essa avaliação foi feita por meio da análise dos projetos de drenagem de
loteamentos residenciais do município de Sorocaba que obtiveram aprovação do
GRAPROHAB – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais durante o
ano 2013. A análise desses projetos foi feita a partir de 20 quesitos que, por sua vez,
foram elaborados considerando assuntos relacionados à drenagem urbana, tais
como microdrenagem, medidas compensatórias e principais problemas observados
na drenagem urbana. A análise dos quesitos não atendidos permitiu concluir que o
atual sistema de análise vigente não evita a aprovação de projetos de drenagem
urbana sem elementos fundamentais para sua construção, sem que neles seja feita
avaliação dos impactos a serem produzidos à jusante e sem que nesses projetos
sejam previstas medidas que possam compensar esses impactos. Nessas
condições, a aplicação dos 20 quesitos formulados neste trabalho pode constituir
uma ferramenta a ser empregada por Municípios e integrantes do GRAPROHAB na
análise de projetos de drenagem urbana desenvolvidos para parcelamentos do solo
urbano.

Palavras Chaves:

Sorocaba; drenagem urbana; parcelamento do solo.

ABSTRACT
Evaluation of the urban drainage projects system of approval of residential
subdivision in the city of Sorocaba – Brasil
Despite some attempts at systematic urban development of Brazilian cities,
inadequate and haphazard processes have been the rule. The resulting impact on
the environmental has often been negative, this being particularly true of the
hydrological cycle in general and storm water systems in particular. With this in mind,
a study was designed to assess the process of approval of urban drainage systems.
The study was made by analyzing residential subdivision and drainage projects in the
city of Sorocaba that had approved by the GRAPROHAB system (Group Analysis
and Approval of Housing Projects), during 2013. To guide the analysis a list of 20
query topics on urban drainage issues was formulated, considering such subjects as
micro-drainage, compensatory measures in addition to the principal urban drainage
problems. The analysis concluded that the current system fails to prevent approval of
urban drainage projects with incorrect or incomplete data. The main problems
detected were a lack of fundamental elements for project execution, no evaluation of
downstream impact and a lack of foresight of compensatory measures. The
questions formulated in this thesis could be a useful tool for municipalities and for
members of GRAPROHAB in the analysis and approval of drainage projects for
urban subdivision developments.

Keywords: Sorocaba; urban drainage; land subdivisions.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o crescimento da população urbana foi acelerado nas últimas
décadas, crescimento este que não ocorreu de maneira uniforme em todas as
cidades, sendo maior naquelas de médio porte quando comparado às grandes
cidades. Este é o caso de Sorocaba, cidade do interior paulista que tem uma
população estimada em 637.187 pessoas, da qual 98,98% residem no meio urbano
(IBGE, 2015). A população sorocabana, entre 1991 e 2010, cresceu 54,78% – neste
período a população paulistana cresceu 16,66%, a população do estado paulista
cresceu 30,62% e a população brasileira cresceu 29,92% (IBGE, 2014).
No Brasil, o parcelamento do solo para fins urbanos – que pode ser entendido
como o crescimento ordenado das cidades – é regulamentado pela Lei Federal n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979. No Estado de São Paulo, o Decreto nº 52.053,
de 13 de agosto de 2007 estruturou o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais – GRAPROHAB, um colegiado composto por diversos órgãos
vinculado à Secretaria da Habitação e ao qual cabe analisar e deliberar sobre
projetos

de

loteamentos

residenciais

e,

em

determinadas

condições,

de

desmembramentos para fins habitacionais.
A despeito da sistemática desenvolvida para ordenar o parcelamento do solo
para fins urbanos no Brasil e no estado de São Paulo, os processos inadequados de
urbanização e impacto ambiental observados durante o desenvolvimento das
grandes cidades e das regiões metropolitanas estão se reproduzindo nas cidades de
médio porte. Dentre esses impactos estão aqueles sobre o ciclo hidrológico, em
especial às águas pluviais – com a urbanização há redução da infiltração da água no
solo, aumento da quantidade e velocidade do escoamento superficial e deterioração
da qualidade da água. A água que escoa superficialmente precisa ser captada e
direcionada adequadamente, de maneira a serem minimizados os prejuízos à
sociedade e ao meio ambiente. Essa é a função do sistema de drenagem urbana.
As soluções de drenagem urbana podem ser divididas em dois grupos:
sistemas clássicos (ou tradicionais) e sistemas alternativos, também denominados
sistemas compensatórios. Os sistemas clássicos ou sistemas tradicionais são as
soluções comumente adotadas na concepção de sistemas de drenagem urbana –
nestes sistemas o objetivo principal é o afastamento rápido das águas pluviais das
áreas ocupadas. Já a adoção de medidas compensatórias visa, como sugere a
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denominação dessas medidas, compensar os impactos da urbanização sobre o ciclo
hidrológico.
Considerando que, junto com o crescimento das cidades de médio porte,
também tem ocorrido o aumento ou agravamento dos problemas de drenagem
urbana, é imperativa uma reflexão sobre como as propostas de novos loteamentos
prevêm o manejo das águas pluviais urbanas. Essas propostas apresentam
adequados fundamentos técnicos? São adotadas somente soluções clássicas de
drenagem, que tendem a agravar os problemas à jusante, ou também são
consideradas técnicas compensatórias? As ações desenvolvidas por parte do poder
público para avaliação e aprovação desses projetos são adequados para a
mitigação dos problemas de drenagem resultantes dos novos parcelamentos?
Visando contribuir com esta reflexão, este trabalho propõe a avaliação de
uma amostra de projetos de sistemas de drenagem urbana desenvolvidos para
novas propostas de parcelamento de solo para fins urbanos do município de
Sorocaba. A amostra a ser analisada será constituída por projetos de drenagem de
loteamentos que obtiveram Certificado de Aprovação GRAPROHAB durante o ano
de 2013. Na avaliação serão verificados se os requisitos de projeto são
adequadamente utilizados, isto é, se sua aplicação encontra fundamentação em
bibliografia e normas aplicáveis. Também será verificado se nos projetos é prevista a
adoção de técnicas compensatórias ou se é prevista apenas a aplicação de técnicas
clássicas de drenagem urbana. Tal avaliação poderá permitir uma reflexão sobre o
sistema atualmente adotado para a avaliação e aprovação de projetos de sistemas
de drenagem urbana de novos parcelamentos do solo para fins urbanos.
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2 OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral

Avaliar o sistema de aprovação de projetos de drenagem urbana
desenvolvidos para loteamentos residenciais no município de Sorocaba – SP,
vigente em 2013.

2.2

Objetivos Específicos


Definir os principais quesitos a serem utilizados para avaliação de sistemas
de drenagem urbana;



Identificar e avaliar os principais problemas associados aos projetos dos
sistemas de drenagem de águas pluviais nos loteamentos selecionados;



Avaliar se nos projetos de drenagem urbana são contempladas somente
soluções clássicas de drenagem, que tendem a agravar os problemas à
jusante, ou se também são consideradas técnicas compensatórias;



Avaliar se as ações desenvolvidas pelo poder público para análise e
aprovação de projetos de drenagem urbana são adequadas para a mitigação
dos problemas de drenagem resultantes dos novos parcelamentos de solo
para fins urbanos.
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3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

3.1

Drenagem Urbana e a Expansão das Cidades

Segundo Bertoni e Tucci (2003), ao longo da história o processo de
urbanização reconhece três grandes etapas: pré-industrial, industrial e atual.
Segundo estes autores, em 1800 somente 1% da população mundial vivia em
cidades. Após a Revolução Industrial (século XVIII), a urbanização se deu numa
taxa mais acelerada, sendo que durante a primeira metade do século XX a
população mundial teve um aumento de 49% (GUGLIELMO, 1996 apud BERTONI;
TUCCI, 2003), enquanto que a população urbana cresceu 240%. Entre 1955 e 2014,
a população urbana passou de 32% da população total para 54%.
Durante a etapa pré-industrial, as grandes metrópoles da América Latina
cresceram num ritmo gradual como resultado do comércio colonial. Contudo, a partir
de meados do século XX o desenvolvimento industrial se intensificou, de forma que
em 2013, das 15 cidades mais povoadas do mundo, quatro se situavam na América
Latina – Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro (IBGE, 2013).
No Brasil, o crescimento da população urbana foi acelerado nas últimas
décadas. Em 1950, a população urbana representava 36,16% da população
brasileira total; em 2010, esse número correspondia a 84,36% (IBGE, 2013). Este
crescimento gerou regiões metropolitanas, formadas por um núcleo principal e várias
cidades satélites. E a tendência dos últimos anos é a redução do crescimento
populacional do país e das “cidades núcleo” e aumento das cidades periféricas, de
médio porte. Nas cidades com mais de um milhão de habitantes o crescimento
populacional médio é de 0,9% ao ano, enquanto que em cidades com população
entre 100.000 e 500.000 habitantes, esse crescimento é de 4,8%, aproximadamente
(BERTONI; TUCCI, 2003).
De maneira geral, todos os processos inadequados de urbanização e impacto
ambiental observados nas regiões metropolitanas estão se reproduzindo nestas
cidades de médio porte, onde o crescimento urbano tem sido caracterizado pela
expansão irregular da periferia, com pouca obediência à regulamentação urbana
(planos diretores, normas de parcelamento do solo e normas ambientais) e
ocupação irregular das áreas urbanas (BERTONI; TUCCI, 2003).
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3.2

O Município de Sorocaba

Com uma população estimada, para o ano de 2014, em 637.187 pessoas e
área territorial 450,382 km² (IBGE, 2015), o município de Sorocaba está inserido no
estado de São Paulo (figura 1), a 97 quilômetros ao oeste da capital paulista (CELLI,
2012).
Figura 1 -

Localização de Sorocaba

Fonte: DATAGEO (2015)

Segundo o censo demográfico 2010 (IBGE, 2015), 98,98% da população de
Sorocaba reside no meio urbano – proporção maior que no Estado de São Paulo,
cuja população residente em área urbana é de 95,93%.
Conforme pode ser observado no quadro 1, entre 1991 e 2010 a população
de Sorocaba cresceu 54,78% - valor bastante superior ao crescimento observado na
população paulistana (16,66 %), no estado paulista (30,62%) e em relação à média
nacional (29,92%). Associado ao crescimento da população e à urbanização está a
intensificação dos impactos sobre o ciclo hidrológico, tais como a redução da
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infiltração da água no solo e o aumento da quantidade e velocidade do escoamento
superficial. A mitigação desses impactos representa um desafio aos sistemas de
drenagem urbana.

Quadro 1 -

Dados da evolução da população residente entre 1991 e 2010 (habitantes)

Ano

Brasil

1991
146.825.475
1996
156.032.944
2000
169.799.170
2007
183.987.291
2010
190.755.799
Fonte: IBGE (2015) e IBGE (2014)

São Paulo
(município)

São Paulo
(estado)

Sorocaba

9.646.185
9.736.249
10.434.252
10.886.518
11.253.503

31.588.925
33.844.339
37.032.403
39.827.570
41.262.199

379.006
426.926
493.468
559.157
586.625

Nota: os dados dos anos 1991, 2000 e 2010 foram obtidos por censo demográfico,
enquanto que em 1996 e 2007 foram realizadas Contagens Populacionais.

3.2.1 Breve histórico da urbanização de Sorocaba

Segundo Celli (2012), o processo de urbanização do município de Sorocaba
pode ser dividido em cinco períodos, cada qual associado a um fator determinante
no processo de assentamento urbano:


De 1600 a 1700, quando os caminhos indígenas, posteriormente utilizados
pelos bandeirantes e missionários, definiram o assentamento urbano;



De 1700 a 1875, quando o movimento tropeiro impulsionou a expansão
urbana;



De 1875 a 1930, com a linha férrea;



Entre 1930 e 1954, com a diversificação da atividade industrial;



De 1954 a 2000, com as rodovias como indutoras do crescimento urbano.
Sorocaba foi marcada, desde o início de seu povoamento, pela circulação de

pessoas e mercadorias, sendo os caminhos de circulação determinantes para a
formação e desenvolvimento da estrutura urbana do município (CELLI, 2012, p. 43).
Antes da ocupação europeia, a região do rio Sorocaba era povoada pelos
índios Tupiniquins. Na região existia o "Peabiru", um caminho utilizado pelos
silvícolas e, mais tarde, pelos bandeirantes e missionários em direção ao sul e oeste
do país, com ramos que também se dirigiam ao litoral (CÂMARA MUNICIPAL DE
SOROCABA, 2015).
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Por volta de 1589, Afonso Sardinha, seu filho homônimo conhecido como "o
Moço" e o técnico em minas, Clemente Álvares, procurando ouro no morro
Araçoiaba encontraram minério de ferro e comunicaram o fato ao Governador Geral,
sendo que, naquele ano, fizeram a primeira tentativa de produção de ferro no Brasil
(CELLI, 2012). Nas proximidades do empreendimento formou-se um povoado,
chamado Nossa Senhora de Monte Serrat. Em 1599 o governador D. Francisco de
Souza ordenou que se explorassem os córregos, rios e montanhas da região em
busca de ouro. Nada encontrando, o povoado acabou por se mudar, em 1611, para
as margens do rio Sorocaba, ficando sob a denominação de São Felipe em
homenagem ao rei da Espanha. O novo povoado era também conhecido como
Itavuvu (CELLI, 2012).
Dentre os bandeirantes que utilizavam o Peabiru estava Baltazar Fernandes,
que ganhou extensa sesmaria (terra outorgada pelo governo federal) na região do
rio Sorocaba, mudando-se para a região em 1654. Em 1660 Baltazar Fernandes
doou aos Monges de São Bento de Parnaíba glebas de terra, a capela de Nossa
Senhora da Ponte e outros bens com a condição de que construíssem o convento e
mantivessem escola para quem desejasse dedicar-se aos estudos. Isso atraiu
moradores espalhados pela região ao povoado, que recebeu o nome de Sorocaba,
denominação que tem sua origem no tupi-guarani e que significa terra rasgada
(CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2015).
Em 1661 Baltazar Fernandes, após apresentar requerimento datado de 2 de
março, conseguiu o despacho que permitia que o povoado fosse elevado à categoria
de Vila, cuja denominação passou a ser Vila de Nossa Senhora da Ponte de
Sorocaba. Em 3 de março daquele ano a primeira Câmara Municipal foi nomeada
(CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2015).
Em 1733 passa por Sorocaba a primeira tropa de muares, conduzida por
Cristóvão Pereira de Abreu, inaugurando um novo ciclo histórico – o Tropeirismo.
Com o progressivo acréscimo do número das tropas, Sorocaba tornou-se sede das
Feiras de Muares, as quais reuniam brasileiros de toda a colônia a venderem ou
comprarem animais, o que contribuiu para o crescimento da vila, o desenvolvimento
do comércio e da indústria local (CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2015).
Segundo Celli (2012, p. 68), o Tropeirismo propiciou considerável acúmulo de
capital, favorecendo também o desenvolvimento de culturas agrícolas, como o
cultivo de algodão cujas primeiras sementes foram plantadas na cidade em 1856.
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Em 1871, motivados pela necessidade de escoar a produção de algodão, Luís
Matheus Maylasky e outros empresários promovem a fundação da Companhia
Sorocabana cujo objetivo era a construção de linha férrea que ligasse Sorocaba a
São Paulo e, assim, ao porto de Santos. A Estrada de Ferro Sorocabana seria
inaugurada em 1875 (CELLI, 2012).
Segundo Celli (2012, p. 71), “ao mesmo tempo em que se instalava o
transporte sobre trilhos, diminuía o transporte feito por muares”, de forma que essa
atividade foi sendo substituída pela produção de algodão associada à nova dinâmica
estabelecida pela ferrovia. Assim, o transporte por muares passou a ser usado
apenas no transporte local de mercadorias.
Além da construção da ferrovia, outros empreendimentos industriais surgiram
em Sorocaba. Em 1882 é inaugurada a fábrica de tecidos Nossa Senhora da Ponte.
Em 1890 surgem as fábricas de Santa Rosália e de Votorantim, sendo sucedidas por
outras indústrias (CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 2015). Boa parte desses
empreendimentos era instalada nas proximidades da ferrovia. Por sua vez, próximos
a

esses empreendimentos formaram-se assentamentos habitacionais (vilas

operárias).
A partir de 1930, além da atividade industrial têxtil surgiram outras atividades
industriais na região, das quais se destacam aquelas associadas ao extrativismo
mineral. Para atender à demanda dessas atividades, novos empreendimentos foram
necessários, tais como o aproveitamento do rio Sorocaba para geração de energia.
A partir de meados de 1950, a construção das rodovias Castelo Branco (SP
280) e Raposo Tavares (SP 270) resultou na gradativa substituição da linha férrea
no transporte de mercadorias e pessoas. Indústrias se instalaram junto a essas
rodovias e novamente junto às novas empresas se desenvolveram assentamentos
habitacionais. A estrutura urbana direcionada pelo Município se desenvolveu rumo
às citadas rodovias, de forma que o sistema viário implantado ligava o centro
àquelas.
Celli (2012, p. 126) conclui que:
“A evolução urbana de Sorocaba deu-se inicialmente através dos
caminhos estabelecidos pelos índios, bandeirantes e tropeiros.
Posteriormente, o crescimento urbano de Sorocaba foi estimulado
pela construção da ferrovia Sorocabana e, mais tarde, pela ação do
Estado de São Paulo na construção das rodovias Raposo Tavares e
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Castelo Branco, e pela ação do Município, com a construção de vias
arteriais de ligação com essas rodovias”.

Pelo exposto verifica-se que a urbanização do município teve início nas
proximidades do rio Sorocaba e se expandiu em direção aos seus limites,
direcionado pelos caminhos, estradas, via férrea e rodovias. Como ocorre em outras
cidades, o processo de urbanização avança para áreas à montante e à jusante dos
cursos d’água sem considerar os impactos sobre esses.
A figura 2 ilustra a evolução da urbanização de Sorocaba.
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Figura 2 -

Croqui de Sorocaba de 1661 a 2000

Fonte: Celli (2012)
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A expansão da cidade do centro para as regiões periféricas resultou na
criação e desenvolvimento de municípios vizinhos, como Votorantim, município de
significativa atividade industrial cuja emancipação se deu em 1965 (CELLI, 2012, p.
99). Salto de Pirapora, outra cidade vizinha, além de abrigar atividades industriais e
extrativas desempenha papel de “cidade dormitório”, apresentando grande número
de condomínios e loteamentos ao longo da rodovia SP 264 que liga aquela cidade à
Sorocaba (BUGANZA, 2010).
A evolução da urbanização no município de Sorocaba e nas cidades vizinhas
e a necessidade de planejar o desenvolvimento da região resultaram na criação, em
8 de maio de 2014, da Região Metropolitana de Sorocaba, a qual é composta pelos
seguintes municípios: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra,
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel
Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim (SÃO
PAULO, 2014).
3.2.2 O município de Sorocaba e sua hidrografia

Em atendimento ao que dispõe o artigo 20 da Lei n° 7.663/1991 (SÃO
PAULO, 1991), a Lei n° 9.034/1994 (SÃO PAULO, 1994), que visa à execução do
Plano Estadual dos Recursos Hídricos, divide o Estado de São Paulo em 22
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – UGRHI. O
município de Sorocaba está totalmente inserido na UGRHI 10 – Sorocaba/Médio
Tietê, a qual abrange trecho do rio Tietê entre a barragem do Rasgão (situada no
município de Pirapora do Bom Jesus) e a barragem de Barra Bonita (situada no
município de mesmo nome). A UGRHI 10 abrange também os tributários do rio Tietê
neste trecho – sendo o maior o rio Sorocaba – e 54 municípios, dos quais 34 estão
totalmente contidos nessa UGRHI (ENGECORPS, 2011, p. 9).
Sete dentre os municípios inseridos na UGRHI 10 captam água para
abastecimento público no rio Sorocaba, no Sorocamirim ou no Sorocabuçu (esses
dois últimos afluentes formam o rio Sorocaba). São eles: Cerquilho, Ibiúna, Laranjal
Paulista, Mairinque, São Roque, Sorocaba e Votorantim (ENGECORPS, 2011).
A figura 3 mostra a localização da UGRHI 10 (em destaque).
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Figura 3 -

Localização da UGRHI 10

Fonte: DATAGEO (2015)

Segundo ENGECORPS (2011), a UGRHI 10 possui área total de
11.827,81km² e está dividida em seis sub-bacias, conforme é apresentado na figura
4. O município de Sorocaba está totalmente inserido na sub-bacia Médio Sorocaba,
a qual abrange trecho do rio Sorocaba entre a barragem Itupararanga e a
confluência com o rio Pirapora.
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Figura 4 -

Divisão da UGRHI 10 em sub-bacias

Fonte: Adaptado de ENGECORPS (2011, p. 12).

Segundo o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico instituído pela
lei municipal n° 10.703, de 30 de dezembro de 2013, os principais cursos d’água que
passam pela área urbana de Sorocaba são: rio Sorocaba, rio Itanguá, ribeirão
Lajeado e os córregos Itanguá, Matadouro, Formosa, Presídio, Curtume, Teodoro
Mendes, Supiriri, Água Vermelha, TicoTico, Matilde, Piratininga, do Vidal e Lavapés
(SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2013).
Segundo o citado plano
“Apesar de uma boa infraestrutura do sistema da microdrenagem,
são verificados diversos problemas nos elementos constituintes dos
microdrenos, decorrentes do lançamento de resíduos sólidos ao
longo da cidade e nos córregos, deposição de material resultante de
assoreamento e instalações deficientes e subdimensionadas.”

O citado Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico identifica locais
críticos nos sistemas de macrodrenagem urbana do município de Sorocaba. Tais
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locais ocorrem nas bacias dos córregos Itanguá, Matadouro, Formosa, Supiriri, Água
Vermelha, Matilde, Piratininga e Lavapés e são indicados na figura 5.

Figura 5 -

Pontos críticos nos sistemas de macrodrenagem do município de Sorocaba

Fonte: Adaptado de Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo (2013)

Segundo a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo (2013, p. 36), esses locais críticos compreendem: travessias, bueiros e
galerias com capacidade hidráulica insuficiente, além de trechos de cursos d’água
onde se observa a ocupação do leito fluvial, redução da seção e canalização.
Verifica-se assim que os locais identificados como pontos críticos dos sistemas de

26

macrodrenagem do município de Sorocaba são resultantes de processos
inadequados de urbanização.

3.3

A Expansão das Cidades: Concepção do Parcelamento do Solo no
Estado de São Paulo

No Brasil o parcelamento do solo para fins urbanos é regido pela lei federal n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, segundo a qual:
“considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados
a edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes” (BRASIL, 1979).

Lotes são os terrenos servidos de infraestrutura básica cujas dimensões
atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor (instrumento
obrigatório para municípios com mais de 20.000 habitantes, conforme estabelece o
art. 182 da Constituição Federal) ou lei municipal.
A infraestrutura básica é constituída pelos equipamentos de escoamento das
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água
potável, energia elétrica e vias de circulação (BRASIL, 1979).
Segundo o artigo 3° da lei citada somente é permitido o parcelamento do solo
em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações após serem adotadas providências
para assegurar o escoamento das águas. Este artigo define ainda que não é
permitido o parcelamento em terrenos aterrados com materiais nocivos à saúde
pública sem que esses terrenos sejam previamente saneados, e em terrenos com
declividades iguais ou superiores a 30%, salvo se atendidas as exigências
específicas das autoridades competentes. Por fim, estabelece que não podem
constituir objeto de parcelamento os terrenos onde as condições geológicas não
aconselham a edificação e em áreas de preservação ecológica (BRASIL, 1979).
Assim, verifica-se que antes de se elaborar o projeto de um loteamento é
necessário que a Prefeitura Municipal defina as diretrizes relacionadas ao uso do
solo, o traçado dos lotes, sistema viário, espaços livres e áreas reservadas para
equipamentos urbanos (equipamentos públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e
gás canalizado). Essa definição de diretrizes pode ser dispensada em municípios
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com menos de 50.000 habitantes e aqueles cujo plano diretor contem diretrizes de
urbanização.
Orientado pelas diretrizes oficiais (quando houver) o projeto contendo
desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras (com duração
máxima de quatro anos) é apresentado à Prefeitura Municipal, a quem cabe a
aprovação desse projeto. Contudo, aos Estados cabe disciplinar a aprovação de
loteamentos nas seguintes condições: quando localizados em áreas de interesse
especial (como as de proteção de mananciais), quando o loteamento localiza-se em
área limítrofe do município e quando o loteamento abranger área superior a
1.000.000 m². Para loteamentos localizados em município integrante de região
metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto cabem à
autoridade metropolitana (BRASIL, 1979).
No Estado de São Paulo o decreto nº 52.053, de 13 de agosto de 2007
estruturou o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais –
GRAPROHAB, o qual é vinculado à Secretaria da Habitação. Ao GRAPROHAB cabe
analisar e deliberar sobre projetos de loteamentos residenciais. Também cabe ao
GRAPROHAB a análise de desmembramentos para fins habitacionais que resultem
em mais de dez lotes não servidos por infraestrutura básica e a análise de projetos
de condomínios residenciais em determinadas condições: condomínios horizontais e
mistos com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00m²;
condomínios verticais com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a
50.000,00m² que não sejam servidos infraestrutura básica; e condomínios
horizontais, verticais ou mistos localizados em área especialmente protegidas com
área de terreno igual ou superior a 10.000,00m².
O GRAPROHAB corresponde a um colegiado composto pela Secretaria da
Habitação, a Secretaria do Meio Ambiente – SMA, a Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB, a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo – SABESP, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. –
EMPLASA e o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Nas reuniões
destinadas à análise de projetos é facultada a participação, sem direito a voto, de
representantes de órgãos e entidades ligados à área habitacional (SÃO PAULO,
2011).
Para a análise do projeto do loteamento, o interessado apresenta pasta
individual direcionada a cada órgão com a documentação exigida pelo mesmo. No
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prazo de até 60 dias do protocolo os projetos habitacionais são apreciados na
reunião do colegiado e da primeira análise podem ocorrer exigências técnicas,
indeferimento ou aprovação. A aprovação final do projeto analisado dependerá de
unanimidade expressa e favorável de todos os membros do GRAPROHAB (SÃO
PAULO, 2011).
Dentre os documentos exigidos pelos integrantes do GRAPROHAB, figuram
os seguintes: cópia da Certidão de Conformidade da Prefeitura Municipal vinculada
ao projeto urbanístico ou cópia do projeto pré-aprovado pela Prefeitura (SÃO
PAULO, 2011). Desta forma, verifica-se que o projeto do loteamento deve ser
previamente aprovado pela Prefeitura antes de sua análise no GRAPROHAB.
Aprovado o projeto do loteamento, é então expedido pelo GRAPROHAB o
Certificado de Aprovação com validade de dois anos. Dentro desse período o
interessado deverá requerer a aprovação final do projeto na Prefeitura (emissão de
alvará ou decreto de aprovação do loteamento). Vencido o prazo, o interessado
poderá requerer sua renovação, desde que apresente justificativa técnica ou legal.
Após aprovado pela Prefeitura, o projeto de loteamento deve ser submetido
ao registro imobiliário dentro de 180 dias. Após publicação de edital de pedido de
registro e não havendo impugnação, o loteamento é imediatamente registrado
(BRASIL, 1979).
A figura 6 ilustra o processo de aprovação de loteamentos residenciais no
Estado de São Paulo.
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Figura 6 -

Esquema da aprovação de loteamentos no Estado de São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme informado, o interessado deve direcionar a cada integrante do
GRAPROHAB pasta com documentação exigida pelo mesmo. Segundo o Manual de
Orientação para Aprovação de Projetos Habitacionais (SÃO PAULO, 2011) os
integrantes que solicitam a apresentação do Projeto de Drenagem são: Secretaria
da Habitação e CETESB. O citado Projeto de Drenagem deve conter:


Planta de drenagem, utilizando como base o Projeto Urbanístico, contendo:
representação dos dispositivos de captação, transporte e disposição final.
Devem ser indicadas as dimensões (comprimentos, diâmetros e medidas das
seções não circulares), declividades, profundidades, cotas de fundo e topo
dos poços de visita, o sentido do escoamento das águas pluviais nas vias e
quadras e seções transversais das vias (consideradas na avaliação da
condução de águas pluviais);



Plantas com representação das bacias e sub-bacias;



Plantas com os perfis transversais das galerias de águas pluviais;
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Desenhos com detalhamento de eventuais estruturas especiais;



Memorial descritivo contendo, por exemplo, planilha e hipóteses de cálculo
utilizadas nas estruturas hidráulicas;



Indicação de tanques e reservatórios;



Indicação de lagos de detenção.
Segundo Noccetti (2009, p. 22), a responsabilidade pela gestão do sistema de

macrodrenagem e microdrenagem é originalmente da Prefeitura Municipal, havendo
o envolvimento dos governos estaduais e federais à medida que os sistemas de
drenagem urbana abrangem áreas de dois ou mais municípios.
A dificuldade dos municípios em implementarem o controle da drenagem
urbana pode ser atribuída a alguns fatores, dentre os quais pode-se destacar a baixa
escolaridade e capacitação técnica dos profissionais, a mudança de administrações,
a grande rotatividade de pessoal e a falta de acesso à informação para os usuários
do sistema (NOCCETTI, 2009, p. 8).

3.4

Principais Problemas Associados à Drenagem Urbana

O sistema de drenagem urbana corresponde ao conjunto de equipamentos
públicos destinados à condução e à disposição das águas pluviais em áreas
urbanas. Em relação a outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem
uma particularidade: o escoamento de águas pluviais sempre ocorrera independente
de existir ou não sistema de drenagem adequado (CETESB, 1986).
Os equipamentos que compõem os sistemas de drenagem urbana são
agrupados em dois sistemas distintos: microdrenagem e macrodrenagem. O sistema
de microdrenagem é composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas,
dispositivos de captação (ex.: bocas de lobo) e galerias primárias (aquelas
conectadas somente aos dispositivos de captação). Já o sistema de macrodrenagem
é constituído por canais secundários: aqueles que recebem as águas conduzidas
pelos canais primários, mas que apresentam maiores dimensões que esses últimos.
Segundo Tucci (2003) o escoamento pluvial pode produzir inundações e
impactos na área urbana devido a dois processos, que ocorrem de maneira isolada
ou combinada: inundação devido à impermeabilzação e inundações de áreas
ribeirinhas.
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Antes de abordar esses processos, torna-se importante verificar a definição
dos termos inundação, enchente, cheia e alagamento.
Segundo Oliveira (2010, p. 12) inundação é um fenômeno que faz parte da
dinâmica fluvial e corresponde ao estravasamento das águas de um curso d’água
para as áreas marginais, o que ocorre quando a vazão supera a capacidade de
escoamento no leito regular desse curso d’água. Assim, a inundação é um
fenômeno natural que pode resultar em prejuízos às atividades humanas à medida
que essas ocupam as áreas marginais de um curso d’água.
Apesar de figurar nos dicionários como sinônimo de inundação, enchente
pode ser considerada como um tipo especial desta. Nas enchentes ocorre a
elevação do nível das águas e ocupação de áreas marginais que não são
normalmente inundadas – tais áreas constituem o leito maior excepcional do curso
d’água.
O termo cheia, segundo Christofoletti (1981 apud OLIVEIRA, 2004) refere-se
à maior vazão que ocorre em cada ano em um curso d’água, independente do fato
causar ou não inundação.
Diferente dos conceitos anteriores, o termo alagamento não está relacionado
somente à dinâmica fluvial, mas principalmente a sistemas de drenagem. Segundo
Carvalho, Macedo e Ogura (2007, p. 94), alagamento é o acúmulo temporário de
águas numa determinada área devido à problemas apresentados pelo sistema de
drenagem, problemas que podem ou não estarem relacionados à dinâmica fluvial.

3.4.1 Impermeabilização e aumento do escoamento superficial

Após início de um evento chuvoso (precipitação), a água infiltra no solo ou
fica retida na superfície (nas folhas, depressões, etc.). Excedida a capacidade de
retenção de água na superfície e a capacidade de infiltração de água no solo, a
água passa a escoar superficialmente. Dessa forma, o escoamento superficial tem
origem fundamentalmente nas precipitações (MARTINS, 1976).
No início do escoamento superficial forma-se uma película laminar que
aumenta de espessura à medida que a precipitação continua. Esse escoamento é
direcionado principalmente pelas linhas de maior declive do terreno e são
influenciadas pelos obstáculos existentes. À medida que as águas atingem os
pontos mais baixos do terreno, passam a escoar de maneira concentrada em

32

pequenos canais. Com a concentração do escoamento, as dimensões destes canais
aumentam, originando os cursos d’água (MARTINS, 1976).
Dessa forma, além das condições relacionadas às características da bacia e
das precipitações, as características de cobertura de solo tem papel importante no
aumento da frequência de inundações: a remoção da cobertura vegetal e a
impermeabilização, à medida que reduzem a infiltração de água no solo e a retenção
na superfície, aumentam a quantidade de água escoada superficialmente. Essas
alterações na cobertura do solo aumentam também a velocidade do escoamento
superficial, reduzindo o tempo de concentração, que segundo Martins (1976)
corresponde ao “intervalo de tempo contado a partir do início da precipitação para
que toda a bacia hidrográfica correspondente passe a contribuir na seção do curso
d’água em estudo”.
A figura 7 apresenta dois hidrogramas (curvas que relacionam tempo e
vazão), os quais descrevem o comportamento do escoamento observado em uma
determinada seção de um curso d’água em duas condições: antes da urbanização e
depois da urbanização da área que direciona as águas pluviais ao referido curso
d’água.
Após a urbanização a cobertura do solo apresenta menor permeabilidade, o
que resulta em menor infiltração e maior escoamento superficial. A menor infiltração
em áreas urbanizadas implica na diminuição (quando comparada à condição anterior
à urbanização) do escoamento subterrâneo que “alimenta” o curso d’água
(denominado escoamento de base).
Com o aumento do escoamento superficial associado à urbanização e da
velocidade desse escoamento, a água precipitada sobre a área urbanizada atinge
mais rapidamente a seção do curso d’água, o que resulta num aumento mais rápido
da vazão nessa seção.
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Figura 7 -

Alteração do escoamento em função da urbanização

Fonte: EPA (2005 apud MENDONÇA, 2009, p. 7)

A figura 8 apresenta imagens de alagamentos que ocorreram na zona sul do
município de Sorocaba em 10.03.2015. Neste dia, segundo dados obtidos por meio
de pluviômetro instalado no município de Votorantim (situado ao sul de Sorocaba),
entre as 17h e as 18h e 20min choveu na região 84,59mm (CEMADEN, 2015).
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Figura 8 -

Alagamentos e inundações ocorridos em Sorocaba em 10.03.2015

Fonte: Adaptado de Celli (2012) e G1 - Sorocaba e Jundiaí (2015).
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3.4.2 Inundações ribeirinhas

A ocorrência de precipitações regulares resulta no escoamento superficial
que, à medida que se concentra, forma canais regulares de escoamento: os cursos
d’água. Durante a ocorrência de chuvas de maior intensidade (menos frequentes) o
fluxo no curso d’água aumenta e ocupa uma seção maior do que aquela do canal
regular, resultando em inundação de áreas marginais. Essa inundação, denominada
inundação ribeirinha, torna-se um problema à medida que essas áreas marginais
são ocupadas pela população.
Os cursos d’água existentes nas proximidades dos limites da bacia de
drenagem (cabeceiras) geralmente apresentam declividades mais elevadas, sendo
que o escoamento superficial nesses tributários apresenta elevadas velocidades. Já
o curso d’água principal comumente apresenta baixas declividades e áreas
marginais planas – as denominadas baixadas – sendo que essas condições as
tornam mais susceptíveis à ocupação e também mais sujeitas a inundações.
Quando a frequência das inundações é baixa a população passa a
desconhecer ou mesmo desprezar o risco de sua ocorrência, aumentando assim o
interesse por essas áreas e a pressão por sua ocupação.
Segundo CETESB (1986, p. 5), a recuperação e a ocupação das baixadas
deve ser planejada cuidadosamente, sendo fundamental o conhecimento de sua
formação.
Os canais de escoamento dos cursos d’água mudam de acordo com as
descargas e formas desses canais, podendo ser classificados em leito de vazante,
leito menor, maior e maior excepcional os quais, segundo Berges (2013), podem ser
assim definidos:


Leito de vazante – encaixado no leito menor, é aquele onde há o escoamento
de águas mesmo durante a estiagem;



Leito menor – geralmente encaixado entre margens bem definidas, é aquele
onde o escoamento se dá com uma frequência tal que impede o crescimento
de vegetação;



Leito maior periódico ou sazonal – é aquele ocupado pelas cheias, pelo
menos uma vez ao ano;



Leito maior excepcional – é aquele associado às enchentes, a eventos de
baixa frequência (SANTOS, 2012).
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A figura 9 ilustra os diferentes leitos que podem ser identificados em um canal
fluvial.

Figura 9 -

Tipos de leitos em um canal fluvial

Fonte: Oliveira (2012).

Além da ocupação das baixadas e do aumento do escoamento superficial
devido à impermeabilização, outros fatores também podem contribuir para a
ocorrência de inundações: as características hidráulicas dos solos e rochas, a
densidade de drenagem e a forma geométrica da bacia hidrográfica, dentre outros
(SANTOS, 2012).

3.4.3 Qualidade da água pluvial

Além dos impactos sobre o ciclo hidrológico já citados, a urbanização resulta
também na modificação da qualidade da água superficial e subterrânea. Tais
impactos decorrem da contaminação das águas pluviais por esgotos ou durante o
escoamento superficial nas áreas urbanas.
Marsalek (2005) denomina CSO – combined sewer overflow as águas
residuárias compostas por água pluvial e esgotos conduzidos numa mesma
tubulação e em canais que constituem os sistemas combinados. Contudo, mesmo
nos sistemas unitários – aqueles onde os esgotos são conduzidos em canais
diferentes daqueles destinados à condução de águas pluviais – eventos de
precipitação resultam na entrada de água pluvial na rede coletora de esgotos. Essa
entrada ocorre pela rede pública (infiltração nos coletores de esgoto) ou pelos
componentes do sistema de drenagem das residências que frequentemente estão
conectados ao sistema de esgotamento sanitário. As águas conduzidas nessas
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situações resultam em impactos nos sistemas de tratamento de esgotos e aos
corpos d’água receptores.
O escoamento superficial das águas precipitadas sobre áreas urbanas
também afeta a qualidade da água já que nesses meios essas águas transportam
sedimentos, contaminantes químicos e apresentam maiores temperaturas. O quadro
2 apresenta valores registrados em diversas localidades do mundo referentes a
parâmetros de qualidade de águas pluviais escoadas superficialmente em meio
urbano e de CSO.

Quadro 2 -

Qualidade do escoamento superficial em meio urbano e do CSO
Unidade

Águas
Pluviais

CSO

Sólidos Suspensos Totais

mg/L

150

50-430

Fósforo Total

mg/L

0,35

2,2-10

Nitrogênio Total

mg/L

2,6

8-12

DQO (Demanda Química de Oxigênio)

mg/L

80

150-400

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)

mg/L

14

45-90

Óleos e Graxas

mg/L

8,7

-

Chumbo Total (Pb)

mg/L

0,140

0,01-0,10

Zinco Total (Zn)

mg/L

0,240

0,06-0,40

Cobre Total (Cu)

mg/L

0,050

-

Coliformes Fecais

NMP/100mL

8000

102-107

Parâmetro

Fonte: Adaptado de Marsalek (2005)

Nestas condições, as águas pluviais captadas e conduzidas pelos sistemas
de drenagem existentes nas áreas urbanas alteram a qualidade da água dos corpos
d’água quando ali lançadas. O mesmo ocorre com o lançamento de esgoto
doméstico tratado que recebe considerável volume de água pluvial durante eventos
de precipitação.
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A mitigação dos impactos sobre o ciclo hidrológico associados à urbanização
torna necessário o emprego de outras técnicas de drenagem urbana além daquelas
usualmente adotadas. Tais técnicas, denominadas compensatórias ou alternativas,
resultaram da evolução tecnológica e da percepção da interação homem - ambiente,
em especial da introdução do conceito de desenvolvimento sustentável.
3.5

Evolução da Drenagem Urbana: da Cloaca Máxima à Sustentabilidade
Ambiental

Sistemas de drenagem de águas pluviais e/ou águas servidas no meio urbano
existem há mais de 5.000 anos, mas o reconhecimento de seus impactos sobre o
ambiente e a necessidade de sua mitigação surgiram nos últimos 50 anos
(MARSALEK, 2005).
Apesar da existência de registros históricos referentes a estruturas de
drenagem presentes em edificações na Mesopotâmia, os sistemas de drenagem
ganharam notoriedade na Roma Antiga. A maior das antigas estruturas romanas de
drenagem, a cloaca máxima foi construída por volta de 510 A.C. e conduzia os
despejos ao rio Tiber. Trechos daquelas estruturas existem até hoje (MARSALEK,
2005).
Com o declínio do império romano a adoção de soluções de saneamento no
meio urbano também declinou. Nas cidades proliferou a execução de canais abertos
e a utilização das próprias vias de circulação para a condução e disposição das
águas urbanas.
Entre os séculos XVI e XVIII foram criadas e adotadas algumas estratégias
para o manejo de águas pluviais e de esgotos domésticos, tais como a utilização de
fezes como fertilizante orgânico. Em Veneza algumas praças com cobertura
permeável foram concebidas para absorver água de chuva, a conduzindo a
reservatórios

inferiores.

Contudo,

as

condições

sanitárias

desse

período

favoreceram a ocorrência de muitas epidemias de cólera e febre tifoide. A
investigação dessas epidemias levou os governos das cidades a buscar soluções
para a coleta, condução e tratamento das águas residuais (MARSALEK, 2005).
Segundo Silveira (2000, p. 513), “o movimento higienista chegou ao Brasil
logo após seu surgimento na Europa, como se pode deduzir da implantação das
primeiras canalizações de esgoto em 1864 no Rio de Janeiro”. Contudo, se
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intensificou somente após a proclamação da república em 1889, quando se deu um
período de reformas urbanísticas e se consolidou o conceito higienista do
saneamento urbano onde se buscava a evacuação rápida das águas pluviais e dos
esgotos domésticos. Para tal, desde o início foi adotado o sistema separador
absoluto que permitiu priorizar a instalação da rede coletora de esgotos em relação
à construção de sistemas de drenagem urbana. Tal ordem de prioridades ainda hoje
é praticada na urbanização de vilas ou favelas, onde os citados sistemas são
instalados após a execução do sistema de distribuição de água potável.
Um importante fato relacionado à concepção dos sistemas de drenagem do
século XIX foi o desenvolvimento do Método Racional, o qual foi o método mais
empregado no dimensionamento de tubulações até 1960, sendo utilizado até hoje
para sistemas de drenagem de águas pluviais com pequenas áreas de contribuição.
A partir de 1960 a concepção de sistemas de drenagem urbana teve grande
evolução devido ao desenvolvimento de novos métodos, em especial daqueles
baseados no hidrograma unitário. A introdução da modelagem computacional
facilitou ainda mais o desenvolvimento e emprego desses métodos.
Segundo Marsalek (2005) significativas mudanças na concepção de sistemas
de drenagem urbana foram introduzidas entre 1980 e 1990 como resultado:


Da introdução do conceito de desenvolvimento sustentável;



Da compreensão das relações entre ecossistema e a gestão de fontes de
água para abastecimento público;



Do aumento do conhecimento acerca dos impactos da drenagem urbana
sobre os corpos d’água;



Da compreensão da necessidade de considerar os componentes da
drenagem urbana de maneira integrada.
Relacionado a essa nova abordagem pode-se mencionar o programa SCSP –

Storm and Combined Sewer Pollution Research, iniciado pela EPA – United States
Environmental Protection Agency por volta de 1964 e que tem como missão
desenvolver métodos de controle da poluição associada ao escoamento de águas
pluviais em áreas urbanas. Para tal fim o referido programa possui dois enfoques:
definição do problema e desenvolvimento de alternativas de controle (FIELD, 1993).
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3.6

Medidas Não Convencionais de Drenagem Urbana

As soluções aplicadas em sistemas de drenagem podem ser divididas em
dois grupos: sistemas clássicos ou tradicionais e sistemas alternativos ou não
convencionais, também denominados sistemas compensatórios.
Os sistemas clássicos ou sistemas tradicionais de drenagem urbana são
aqueles onde o objetivo principal é o afastamento rápido das águas de chuva das
áreas urbanizadas. Esses sistemas são constituídos basicamente por dispositivos de
captação, condução e lançamento da água pluvial, tais como guias e sarjetas, bocas
de lobo, bocas de leão, condutos enterrados e canais abertos (NOCCETTI, 2009).
Segundo Canholi (2005, p. 31), as medidas não convencionais em drenagem
urbana podem ser entendidas como aquelas cuja utilização não se encontra ainda
disseminada. Tais medidas também são denominadas compensatórias pois buscam
compensar os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico (BAPTISTA;
NASCIMENTO, 2009, p. 151).
As medidas compensatórias abrangem medidas estruturais e medidas não
estruturais. As primeiras são aquelas essencialmente contrutivas, enquanto que as
medidas não estruturais incluem reassentamento de populações e controle do uso
do solo (ENOMOTO; FILHO; SZÉLIGA, 2000).
Inicialmente as técnicas compensatórias compreendiam somente a aplicação
de estruturas de armazenamento de águas pluviais, o que resultava no
amortecimento de cheias e no aumento da infiltração. Posteriormente foi constatado
que a aplicação dessas estruturas também resultava na redução da poluição de
origem pluvial. Atualmente há uma grande diversidade de técnicas compensatórias,
sendo que a maior parte concentra-se ainda em processos de armazenamento e
infiltração (BAPTISTA; NASCIMENTO, 2009, p. 151).
A figura 10 apresenta alguns dos principais dispositivos empregados em
sistemas compensatórios de drenagem urbana (baseados especialmente em
reservação) e em sistemas clássicos (baseados na canalização das águas
drenadas), bem como uma comparação dos efeitos sobre o pico do escoamento
superficial no curso d’água receptor.
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Figura 10 -

Ilustração esquemática dos conceitos de reservação x canalização

permeáveis

Fonte: Braga (1994, apud CANHOLI, 2005)

3.6.1 Dispositivos de reservação: bacias de retenção e bacias detenção

Obras de reservação são estruturas destinadas ao acúmulo temporário de
águas pluviais e/ou à promoção da infiltração da água pluvial no solo, o que reduz o
volume do escoamento superficial, o transporte de contaminantes e aumenta a
recarga da água subterrânea (MARSALEK, 2005). Essas estruturas abrangem
bacias de retenção e bacias de detenção.
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Bacias de retenção correspondem a reservatórios superficiais que contêm
volume permanente de água que pode servir a finalidades recreacionais,
paisagísticas e outras. Durante ou após as precipitações o nível de água nestes
reservatórios aumenta, resultando na retenção da água precipitada e no controle do
escoamento superficial à jusante (CANHOLI, 2005). Quanto maior tempo de
retenção das águas pluviais menor é a velocidade do escoamento nessas bacias e
maior é a taxa de remoção de poluentes por mecanismos de precipitação e
degração biológica (NAWANG; YU, 1993).
A figura 11 representa de maneira esquemática uma bacia de retenção.
Nessa bacia se observa um tubo furado vertical, cujos orifícios da parede,
executados a partir de determinada altura, definem a altura da lâmina d’água
permanente. Quando ocorre uma chuva intensa que resulta na entrada de água na
bacia numa vazão superior à vazão de água que passa nos orifícios do tubo vertical,
a altura da lâmina d’água aumenta. Caso essa altura exceda a capacidade máxima
da bacia, o volume de água excedente é conduzido para jusante por meio do
vertedor de segurança. Uma vez cessada a chuva, os orifícios do tubo furado
conduzem as águas pluviais à jusante até que a altura da água no reservatório atinja
a altura da lâmina d’água constante.
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Figura 11 -

Esquema de bacia de retenção

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Canholi (2005) bacias de detenção são áreas normalmente secas e
projetadas para reter parte do escoamento superficial durante as chuvas, limitando o
escoamento à jusante mesmo durante uma precipitação intensa (tal como uma
chuva com período de retorno igual 10 anos). São usualmente projetadas para
serem esvaziadas em até seis horas (GENZ; TUCCI, 1995). Nessas condições, o
baixo tempo de detenção implica na manutenção dos poluentes suspensos na
massa líquida e, assim, em reduzida remoção de contaminantes – entre 0 a 20%
(NAWANG; YU, 1993).
A figura 12 apresenta um esquema de uma bacia de detenção. Durante
precipitações de baixa intensidade as águas pluviais que entram na bacia são
conduzidas pelo canal de escoamento (usualmente revestido por concreto para
evitar erosão e facilitar a limpeza) ao tubo furado e ao tubo de descarga. Em chuvas
mais intensas (com período de retorno – Tr – igual a 2 ou 10 anos, por exemplo), a
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vazão das águas pluviais que entra na bacia é maior que a vazão que passa pelos
orifícios do tubo furado, fazendo com que haja aumento da seção do escoamento,
resultando na inundação de outras áreas além daquelas ocupadas pelo canal de
escoamento. Caso ocorram chuvas que excedam a capacidade da bacia de
detenção, o volume de água excedente é conduzido para fora da bacia por meio do
vertedor de segurança.

Figura 12 -

Esquema de bacia de detenção

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos sistemas compensatórios de drenagem urbana, os dispositivos de
reservação podem ser executados em arranjos em série (on-line) ou em paralelo
(off-line). Os reservatórios executados em série situam-se na linha principal do
sistema e conduzem o escoamento aos dispositivos de drenagem ou curso d’água
situados à jusante de forma contínua, normalmente por gravidade. Já nos
reservatórios executados em paralelo, durante certos eventos de precipitação as
águas são desviadas da rede principal a estes reservatórios, os quais conduzem as
águas à jusante após determinado período, geralmente por meio de bombeamento
ou válvulas (CANHOLI, 2005, p. 56).
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Segundo Baptista e Nascimento (2009) diversos são os critérios de análise
que condicionam a viabilidade das diferentes técnicas a serem adotadas. Os mais
relevantes são:


Critérios físicos, os quais abrangem as características topográficas locais, o
nível de água do lençol subterrâneo, a capacidade de infiltração e suporte do
solo e outros. Exemplos: terrenos de elevadas declividades resultam em
maiores custos para a execução de bacias de detenção, sendo que o
emprego dessas bacias é recomendado em locais onde o nível d’água do
lençol subterrâneo encontra-se a 1,0m da superfície do reservatório a ser
executado;



Critérios urbanísticos e de infraestrutura, dos quais o principal é a
disponibilidade de espaço e tipo de ocupação na qual a técnica será adotada;



Critérios sanitários e ambientais – esses critérios se relacionam ao risco de
poluição das águas e dos solos e à proliferação de organismos vetores de
doenças;



Critérios socioeconômicos, os quais envolvem a aceitação das técnicas
compensatórias pela população local e os custos associados à execução e
manutenção das diferentes técnicas.

3.6.2 Pavimentos permeáveis

Pavimentos

permeáveis

são

estruturas

que

permitem

suportar

o

carregamento imposto pelo tráfego de veículos, pessoas e animais, além da
reservação temporária das águas pluviais nos vazios existentes no pavimento. Além
da reservação, esse tipo de pavimento permite a passagem da água precipitada na
superfície até as camadas inferiores do pavimento e do solo, facilitando sua
infiltração (ACIOLI, 2005).
Há basicamente três tipos de pavimentos permeáveis: asfalto poroso,
concreto poroso e o pavimento de blocos vazados (ARAÚJO; GOLDENFUM; TUCCI,
2000, p. 352). Os pavimentos de asfalto poroso e concreto poroso são semelhantes
aos pavimentos convencionais, sendo que a principal diferença é a porosidade do
revestimento. Já o pavimento de blocos vazados é executado com o assentamento
de blocos de concreto sobre material granular. Neste tipo de pavimento os espaços
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entre cada bloco são preenchidos também com material granular, como areia, ou
com vegetação rasteira, como a grama.
A figura 13 apresenta os três tipos de pavimentos permeáveis.

Figura 13 -

Tipos de pavimentos permeáveis

Fonte: Adaptado de Urbonas e Stahre (1993 apud ARAÚJO; GOLDENFUM; TUCCI, 2000)

Dentre as vantagens associadas à aplicação de pavimentos permeáveis,
pode-se destacar a redução do escoamento superficial e das vazões conduzidas
pelas galerias de águas pluviais, remoção de sólidos grosseiros da água e aumento
da segurança do tráfego (ACIOLI, 2005). Contudo, o uso de pavimentos permeáveis
é restrito a áreas de estacionamento e passeios públicos, já que possuem baixa
capacidade de suporte (ARAÚJO; GOLDENFUM; TUCCI, 2000).
Em um experimento efetuado na área do Institudo de Pesquisas Hidráulicas
(IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Araújo, Goldenfum e
Tucci (2000) realizaram simulação de chuva sobre parcelas de 1,0m² de diferentes
tipos de superfície: solo compactado, pavimento impermeável, pavimentos
semipermeáveis e pavimento permeável. Neste experimento, para realizar as
medições em cada parcela foi cravado um quadro metálico vazado, sendo que em
um dos lados desse quadro havia pequenos furos posicionados ao nível do terreno,
pelos quais o escoamento superficial era coletado e medido.
A parcela de solo compactado foi instalada sobre chão batido, enquanto que a
parcela de pavimento impermeável foi construída com concreto de cimento, areia e
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brita. Os pavimentos semipermeáveis compreendiam a parcelas construídas com
blocos de concreto industrializado do tipo “Pavi S” (blockets) e paralelepípedos de
granito. Por fim, o pavimento permeável era constituído por camada de brita três
com 15cm de espessura, manta geotêxtil, camada de 10cm de areia média e sobre
essa foram assentados blocos de concreto industrializados e vazados do tipo “S”.
Uma condição importante: a pavimento permeável foi executado sobre solo não
compactado com taxa de infiltração média de 7mm/h.
Além de registrarem a altura da chuva ao longo do tempo, os pesquisadores
também registraram o escoamento superficial produzido, obtendo os dados
apresentados na figura 14. Os autores desse experimento concluíram que na
simulação de chuva ocorreu escoamento superficial praticamente nulo no pavimento
permeável.
Segundo Nawang e Yu (1993) a aplicação de pavimentos permeáveis
também resulta na remoção de poluentes das águas pluviais.
Figura 14 -

Escoamento superficial observado em diferentes superfícies

Fonte: Araújo, Goldenfum e Tucci (2000, p. 359)
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3.6.3 Sistemas de infiltração

A aplicação de sistemas de infiltração na drenagem urbana visa reduzir o
escoamento superficial por meio da promoção da infiltração da água no solo.
Podem ser importantes na recarga de aquíferos, proporcionando a remoção de
poluentes à medida que a água infiltra. Contudo, deve ser avaliada a vulnerabilidade
do aquífero caso este seja usado para abastecimento (MOREIRA; RIGHETTO;
SALES, 2009, p. 42).
Constituem os sistemas de infiltração: bacias, valas e poços de infiltração e
trincheiras drenantes.
Segundo Canholi (2005, p. 43), bacias ou lagoas de infiltração são
dispositivos de retenção especialmente projetados com nível d’água permanente
que facilita a infiltração.
Valas ou valetas de infiltração correspondem a pequenos canais abertos
revestidos com vegetação que protege a superfície permeável do solo. Comumente
são executadas adjacentes a ruas e estradas ou em estacionamentos (CANHOLI,
2005). Além de favorecer a infiltração, conduzem o escoamento superficial a outros
dispositivos do sistema de drenagem.
Segundo Baptista et al. (2005 apud BRITO, 2006), os poços de infiltração são
aplicados em áreas onde as camadas superficiais do solo tem menor
permeabilidade que as camadas inferiores e também quando não se dispõe de
espaço para a execução de outra técnicas. Para seu funcionamento é necessário
que o lençol freático apresente-se em profundidade tal que permita a infiltração da
água pluvial (CANHOLI, 2005, p. 45).
Os poços de infiltração podem ser preenchidos com material poroso,
conforme pode ser observado na figura 15, ou serem executados sem
preenchimento.
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Figura 15 -

Aplicação de poço de infiltração

Fonte: Souza (2002, p. 20)

Semelhantes a canais e canaletas, trincheiras drenantes são técnicas
compensatórias lineares cuja finalidade é a promoção da infiltração da água pluvial
no solo ou sua retenção temporária. Apresentam largura e profundidade reduzidas
(normalmente inferiores a 1,0 metro) e comprimento variável. Podem ser revestidas
por diversos tipos de materiais, tais como grama, concreto ou pavimentação asfáltica
e utilizadas em estacionamentos, calçadas e ao longo de vias (BRITO, 2006).
Segundo Souza (2002), as trincheiras drenantes apresentam as seguintes
vantagens e desvantagens: boa integração visual com o meio, permite o uso do
espaço ocupado, impõe dificuldade na manutenção ao longo do tempo e o
desempenho e funcionamento são de difícil monitoramento.
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Na figura 16 são indicados os principais componentes de uma trincheira
drenante.

Figura 16 -

Componentes de uma trincheira drenante

Fonte: Modificado de Schueler (1984 apud SOUZA, 2002)

3.6.4 Wetlands

Segundo Monteiro (2009, p. 20), Wetlands é um termo genérico adotado para
identificar

ecossistemas

alagados.

Inicialmente

aplicados

no

tratamento

complementar (terciário) de esgotos domésticos, pode-se considerar recente a
utilização de Wetlands para tratamento das águas pluviais precipitadas sobre áreas
urbanas.
Os sistemas construídos baseados em Wetlands são áreas vegetadas que,
além de permitirem a retenção de águas pluviais ou residuárias, também
possibilitam a remoção dos poluentes por meio de sedimentação de sólidos
suspensos, da adsorção (de fosfato, metais e outros), da precipitação química e da
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volatização de óleos. Também permitem a remoção de poluentes por processos
biológicos e por outros mecanismos (NAWANG; YU, 1993).
Nos sistemas tipo Wetlands contruídos a água a ser tratada pode ser aplicada
de maneira contínua ou intermitente e o fluxo se desenvolve nos sentidos vertical ou
horizontal. No sentido vertical pode ocorrer de forma ascendente ou descendente.
No sentido horizontal o fluxo pode ocorrer de maneira superficial, onde a água fica
visível e forma uma camada sobre o material de enchimento, ou sub superficial,
situação na qual a água não é aparente e passa pelo material de enchimento,
entrando em contato com as raízes da vegetação e com o biofilme formado por
microrganismos aderidos ao material de enchimento.

3.7

Sistemas Clássicos de Drenagem Urbana

Conforme já informado, sistemas clássicos ou sistemas tradicionais de
drenagem urbana correspondem às soluções comumente adotadas onde o objetivo
principal é o afastamento rápido das águas de chuva das áreas ocupadas. Também
foi exposto que o sistema de drenagem urbana é composto pela macrodrenagem e
pela microdrenagem, sendo que os sistemas de drenagem propostos para
loteamentos

residenciais

comumente

se

restringem

a

dispositivos

de

microdrenagem.
Segundo CETESB (1986, p. 2) o sistema de microdrenagem é composto
pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, dispositivos de captação (ex.: bocas de
lobo) e galerias; já segundo São Paulo (2012, p. 35), os principais elementos que
constituem o sistema de microdrenagem são os dispositivos de captação (ex.: bocas
de lobo), poços de visita e galerias.
Inicialmente, as águas precipitadas no meio urbano são conduzidas junto às
guias e sarjetas, ocupando também parte das vias, até os dipositivos de captação,
por meio dos quais são interceptadas e conduzidas até as galerias (CETESB, 1986).
Por meio das galerias as águas pluviais são conduzidas até o lançamento nos
corpos receptores ou nos dispositivos que integram a macrodrenagem. Nos locais
de lançamento podem ser instalados dispositivos de dissipação de energia que
visam mitigar os impactos associados à energia cinética da água.
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3.7.1 Bocas de lobo

Bocas de lobo correspondem a estruturas situadas junto às sarjetas que, a
partir de aberturas nas guias, promovem a captação de águas pluviais e sua
condução às galerias (BIDONE; TUCCI, 1995, p. 78).
Na figura 17 são apresentados os principais tipos de bocas de lobo.

Figura 17 -

Tipos de bocas de lobo

Fonte: SÃO PAULO (2012, p. 41)
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Quando a altura do escoamento junto à guia em trecho à montante é menor
que a abertura da boca de lobo, essa abertura pode ser considerada um vertedor e,
segundo Bidone e Tucci (1995, p. 93), a capacidade de engolimento dessa boca de
lobo pode ser definida pela equação 1.
Q = 1,7 L y3/2

(1)

Onde:


Q = vazão de engolimento, em m³/s;



L = comprimento da soleira, em m;



y = é a altura do escoamento junto à abertura na guia, em m.
Quando a altura do escoamento é maior que o dobro da altura da abertura na

guia, a capacidade de engolimento deve ser calculada pela equação 2 (BIDONE;
TUCCI, 1995, p. 95):
Q = 3,01 L h 3/2 (y1 / h) ½

(2)

Onde:


Q = vazão de engolimento, em m³/s;



L = comprimento da soleira, em m;



h = é a altura da guia, em m;



y1 = altura do escoamento medido a partir da metade da altura da abertura na
guia.
Para escoamento cuja altura junto à guia, à montante da boca de lobo,

apresente valores iguais ou maiores que a altura da abertura (y) e menores que o
dobro da altura da abertura (2y) o projetista poderá optar por uma das equações
apresentadas (BIDONE; TUCCI, 1995, p. 95).
3.7.2 Galerias

As galerias correspondem aos condutos destinados a transportar a água
pluvial captada por bocas de lobo (ou por outros dispositivos) até o local de despejo
(CETESB, 1986, p. 451). Podem ter seção circular, retangular, oval ou outras
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formas, contudo, nos sistemas de microdrenagem as galerias normalmente são
constituídas por tubos rígidos ou tubos flexíveis cujos diâmetros devem ser iguais ou
superiores a 0,50m, sendo que os diâmetros usualmente adotados são 0,50m,
0,60m, 1,00m, 1,20m e 1,50m (SÃO PAULO, 2012, p. 36).
Tubos de concreto simples ou armado são exemplos de tubos rígidos –
aqueles

que,

quando

submetidos

à

compressão

diametral

podem

sofrer

deformações de até 0,1% no diâmetro sem apresentarem fissuras prejudiciais
(ABTC, 2015). Em relação aos tubos flexíveis, os tubos rígidos podem suportar
cargas maiores e serem menos influenciados pela resistência do solo situado
lateralmente, característica importante quando se considera as dificuldades em
controlar as condições de compactação do solo durante sua instalação (fechamento
da vala).
Os tubos flexíveis quando submetidos à compressão diametral podem
apresentar deformações superiores a 0,3% no diâmetro sem apresentarem fissuras
prejudiciais (ABTC, 2015). São exemplos desse tipo os tubos de aço e de material
plástico, tais como PVC e PEAD. Dentre as características que favorecem a
aplicação de tubulação plástica em sistemas de drenagem urbana, podem ser
citadas a “eficiência hidráulica” (menor rugosidade das paredes internas), resistência
química e leveza (TIGRE, 2015).

3.7.3 Poços de visita

Os poços de visita correspondem a dispositivos que permitem a inspeção,
limpeza e demais atividades relacionadas à manutenção das galerias. São
construídos em locais onde ocorrem alterações das características das galerias, tais
como mudança de direção, profundidade, declividade, diâmetros ou ainda visando
limitar o comprimento máximo de cada trecho.
Segundo CETESB (1986, p. 210) os espaçamentos máximos entre poços de
visita devem ser aqueles indicados no Quadro 3.
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Quadro 3 -

Espaçamentos máximos entre poços de visita

Diâmetro da Galeria (metros)
0,30
0,50 a 0,90
≥ 1,00
Fonte: CETESB (1986, p. 210)

Espaçamento Máximo (m)
120
150
180

3.7.4 Dispositivos de dissipação de energia

Segundo DNIT (2006) dissipadores de energia, como sugere o nome, são
dispositivos cuja finalidade é dissipar a energia do fluxo d’água reduzindo sua
velocidade, seja no próprio dispositivo de drenagem ou no desague para o terreno
natural, cursos d’água ou canais de drenagem. Podem ser classificados em
dissipadores localizados e dissipadores contínuos.
Os dissipadores contínuos são aplicados para diminuir a velocidade do
escoamento continuamente em seu percurso, de maneira a evitar a erosão nos
próprios condutos. Localizam-se nas descidas d’água, na forma de degraus ou
canais inclinados construídos com assentamento de pedras ou outros materiais
irregulares que retardem o escoamento.
Os dissipadores localizados ou bacias de dissipação são comumente
instalados no pé de descidas d’água, nas saídas das galerias e de outros canais
(tais como sarjetas e canaletas) e visam diminuir a velocidade do escoamento e
evitar a erosão no terreno natural, cursos d’água e canais onde o desague ocorre
(DNIT, 2006, p. 1999). Nesses dispositivos ocorre o ressalto hidráulico: redução da
velocidade do escoamento e elevação do nível d’água, o que resulta na alteração do
regime do escoamento de inferior, também designado rápido ou torrencial, para
superior, também denominado fluvial ou tranquilo (ALVAREZ; NETTO, 1982, p. 350).
Segundo DNIT (2006, p. 1999) e CETESB (1986) o dimensionamento
hidráulico de bacias de dissipação deve considerar a velocidade e a altura do
escoamento à montante do dispositivo. O número de Froude (Fr), definido pela
equação 3, relaciona essas duas variáveis e expressa as características cinéticas do
escoamento.

𝐹𝑟 =

𝑣
√𝑔ℎ

(3)
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Onde:


v = velocidade média (m/s);



g = aceleração da gravidade (m/s²);



h = altura média (m).
Segundo CETESB (1986, p.361) os dissipadores de energia são constituídos

de três partes principais: canal de aproximação, dissipador e canal de restituição. No
canal de aproximação o escoamento é inferior (apresenta altura menor que a altura
crítica, na qual a energia específica do líquido é mínima) e apresenta velocidade
entre 4,0 e 12,0 m/s. No dissipador ocorre a alteração do regime de escoamento.
Por meio do canal de aproximação (também denominado canal de jusante) o
escoamento é direcionado para o curso d’água ou canal de drenagem. Neste canal
as velocidades deverão ser reduzidas a fim de evitar a formação de processos
erosivos.
Quando Fr do escoamento na entrada do dissipador (final do canal de
aproximação) é igual a 1,0 o ressalto não se forma; já quando Fr tem valor entre 1,0
e 1,7 a alteração do regime de escoamento é gradual. Segundo DNIT (2006, p. 200)
e CETESB (1986, p.361) em ambos os casos não há necessidade de dissipador
especial de energia, ocorrendo apenas uma pequena turbulência na superfície da
água.
A figura 18 apresenta o final de uma galeria de águas pluviais (desague) junto
ao córrego Água Vermelha, no município de Sorocaba. Neste local as condições do
escoamento tornaram dispensável a instalação de bacia de dissipação de energia e
não resultaram em erosão.
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Figura 18 -

Desague junto ao córrego Água Vermelha, no município de Sorocaba

Fonte: Registrada pelo autor em 15.11.2015

Nas situações onde a avaliação do regime do escoamento indicar a
necessidade de dissipadores de energia, diversos tipos de dispositivos poderão ser
utilizados, dos quais podem ser citados degraus, rampas dentadas, blocos de
impacto e bacias de enroncamento. Na aplicação de degraus a dissipação de
energia ocorre essencialmente por meio do ressalto hidráulico, sendo que quanto
maior o Fr do escoamento, maior a eficiência do ressalto. Rampas dentadas são
comumente aplicadas entre dois trechos em desnível; correspondem a canais
inclinados onde são posicionadas sucessivas obstruções com altura equivalente à
profundidade crítica do escoamento; nestes dispositivos a dissipação de energia
ocorre pela turbulência e pela desorientação promovida no escoamento. Por fim,
bacias de enroncamento ou blocos de impacto funcionam pelo aumento da
rugosidade com consequente aumento da altura e redução da velocidade do
escoamento; nesses dispositivos, as condições máximas de entrada são velocidade
de 15m/s e Fr próximo a 9 (BARROS; PALOS; RAMOS, 1999).
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Na figura 19 são representados exemplos de dispositivos de dissipação de
energia.

Figura 19 -

Exemplos de dispositivos de dissipação de energia

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.7.5 Dimensionamento dos dispositivos de microdrenagem

3.7.5.1. Avaliação da capacidade de galerias e de outros canais de
drenagem

As galerias de águas pluviais normalmente são dimensionadas para
funcionarem como condutos livres, sendo que a avaliação da capacidade de
condução é feita com o emprego de inúmeras fórmulas, como por exemplo a de
Manning, Kutter e Hazen-Williams, todas aplicáveis dentro de certas limitações
(CETESB, 1986, p. 173). Contudo,a fórmula de Chézy com coeficiente de Manning,
ou simplesmente a fórmula da Manning, é a mais empregada “por ter sido
experimentada desde os canais de dimensões minúsculas até os grandes canais,
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com resultados bastantes coerentes entre o projeto e a obra construída” (ALVAREZ;
NETTO, 1982, p. 350).
A fórmula da Manning é apresentada na equação 4.

𝑄=

2/3 1/2
𝐼

𝐴 𝑅𝐻

𝑛

(4)

Sendo:


Q = vazão (m³/s);



A = área da seção do canal onde ocorre o escoamento (m²);



RH = raio hidráulico (m);



I = declividade do fundo do canal (m/m);



n = coeficiente de rugosidade (adimensional).
Segundo São Paulo (2012, p. 79), para canais de concreto com revestimentos

lisos, bem acabados, a literatura especializada indica valores de “n” variando entre
0,012 a 0,014. Para Alvarez e Netto (1982, p. 397), “n” é igual a 0,015 para canais
com paredes de cimento não completamente lisas, com curvas estreitas e águas
com detritos – condições que caracterizam as galerias de águas pluviais.
Teoricamente é possível um tubo conduzir líquido com lâmina d’água igual a
93% do diâmetro interno a uma vazão superior àquela que conduziria se estivesse
totalmente cheio (conduto forçado). Contudo, tal condição não é aplicável já que
qualquer obstrução ou outra irregularidade produziria a mudança do regime. Dessa
forma, admite-se que um tubo pode ser projetado para funcionar em regime livre
para valores de lâmina d’água inferiores a 82% do diâmetro (CETESB, 1986, p.
175).
Além da altura máxima da lâmina d’água, outra restrição observada no
dimensionamento de galerias é a velocidade máxima do escoamento, a qual
depende do material empregado. São Paulo (2012, p. 36), Bidone e Tucci (1995, p.
81) e outros autores informam que para tubos de concreto, a velocidade máxima a
ser observada é igual a 5,0m/s.
Destaca-se que na avaliação da capacidade teórica do escoamento nas
sarjetas, essas também são consideradas como condutos livres, sendo aplicada,
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além da fórmula citada anteriormente, a fórmula de Manning modificada por Izzard
(CETESB, 1986, p. 257).

3.7.5.2. Definição da vazão de projeto

O dimensionamento de canais de drenagem é definido a partir da vazão a ser
conduzida. Essa vazão, denominada vazão de projeto, está associada a um evento
de precipitação – chuva de projeto – e pode ser determinada por diferentes métodos,
sendo o Método Racional amplamente utilizado. A aplicação desse método
considera algumas hipóteses, das quais se destacam: a chuva é uniformemente
distribuída no espaço e o coeficiente de escoamento superficial é constante durante
a chuva gerada.
Segundo Barbassa e Garotti (2010) a aplicação do método Racional é restrita
a áreas de contribuição de até 2,0km²; já segundo CETESB (1986, p. 131) a
aplicação desse método deve ser restrita a áreas iguais ou inferiores a 1,0km² já que
estudos indicam que em áreas maiores o custo das obras de drenagem justificam
análises mais acuradas. Considerando tais restrições, verifica-se que o Método
Racional encontra larga aplicação no dimensionamento de dispositivos que integram
os sistemas de microdrenagem.
Segundo o Método Racional, o escoamento em um curso d’água ou numa
galeria é obtido de acordo com a equação 5:
Q = (C I A) 60-1

(5)

Onde:


Q = escoamento superficial (L/s);



A = área da bacia (m²);



I = intensidade média da chuva (mm/min);



C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional).
Segundo Martins (1976) coeficiente de escoamento ou coeficiente de deflúvio,

ou ainda coeficiente “C”, é “a relação entre a quantidade total de água escoada pela
seção do curso d’água e a quantidade total de água precipitada na bacia
hidrográfica”. Alguns valores de coeficiente “C” associados aos diferentes tipos de
cobertura/ocupação do solo são apresentados no quadro 4.
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Quadro 4 -

Valores de “C” conforme a característica da cobertura do solo

Zonas

Valores de
C

De edificação muito densa: partes centrais densamente construídas de uma
cidade com ruas e calçadas pavimentadas

0,70 a 0,95

De edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de menor
densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas;

0,60 a 0,70

De edificação com pouca superfície livre: partes residenciais com construções
cerradas, ruas pavimentadas;

0,50 a 0,60

De edificação com pouca superfície livre: partes residenciais tipo cidadejardim, ruas macadamizadas ou pavimentadas;

0,25 a 0,50

De subúrbios com alguma edificação: partes de arrabaldes com pequena
densidade de construções;

0,10 a 0,25

De matas, parques e campos de esporte: partes rurais, áreas verdes,
superfícies arborizadas, parques e campos de esporte sem pavimentação.
Fonte: Porto (1995, p. 130).

0,05 a 0,20

3.7.5.3. Definição da intensidade – chuva de projeto

A definição das chuvas de projeto é usualmente feita a partir de curvas ou
equações de intensidade – duração – frequência, também conhecidas como curvas
(ou equações) IDF as quais, por sua vez, são obtidas pela análise de registros
históricos de precipitação.
Como exemplo, nas figuras 20 e 21 são apresentadas as curvas IDF
estabelecidas para estações pluviométricas instaladas em Salto de Pirapora
(estação de mesmo nome) e em Itu (estação Pirapitingui), cidades distantes a cerca
de 20 km e 30km, respectivamente, do centro do município de Sorocaba.
A curva IDF elaborada para a estação Salto de Pirapora foi obtida a partir de
dados de precipitação coletados durante 22 anos (entre 1971 e 2000). Já a curva
IDF elaborada para a estação Pirapitingui foi obtida a partir de dados coletados
durante 21 anos, em períodos compreendidos entre 1971 e 2000. Nos quadros 5 e 7
são apresentadas as intensidades máximas de chuva esperadas e nos quadros 6 e
8 são apresentadas as alturas pluviométricas máximas esperadas para citadas
estações de acordo com a duração e o período de retorno.
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Figura 20 -

Curva IDF estabelecida para a estação Salto de Pirapora

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 153)
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Quadro 5 -

Máximas intensidades de chuva (mm/h) para a estação de Salto de Pirapora

Duração (minutos)

Período de retorno (anos)
2

5

10

15

20

25

50

100

200

10

87,0

128,8

156,5

172,1

183,0

191,4

217,3

243,1

268,7

20
30
60
120
180
360
720
1080

70,7
57,9
39,3
26,0
20,0
10,9
6,0
4,2

97,8
78,9
52,9
34,8
26,8
15,3
8,7
6,1

115,7
92,8
61,9
40,7
31,3
18,3
10,5
7,4

125,8
100,6
67,0
44,0
33,9
19,9
11,6
8,2

132,9
106,1
70,6
46,3
35,7
21,1
12,3
8,7

138,3
110,3
73,3
48,0
37,1
22,0
12,8
9,1

155,1
123,4
81,7
53,5
41,3
24,7
14,5
10,3

171,8
136,3
90,1
59,0
45,5
27,5
16,2
11,5

188,4
149,2
98,5
64,4
49,7
30,2
17,9
12,7

1440

3,3

4,8

5,8

6,4

6,8

7,1

8,0

9,0

9,9

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 152)

Quadro 6 -

Máximas alturas de chuva (em mm) para a estação de Salto de Pirapora

Duração (minutos)

Período de retorno (anos)
2

5

10

15

20

25

50

100

200

10

14,50

21,47

26,08

28,68

30,50

31,90

36,22

40,51

44,79

20
30
60
120
180
360
720
1080

23,56
28,93
39,29
52,02
59,91
65,44
71,51
75,72

32,59
39,43
52,90
69,66
80,43
92,04
104,55
110,69

38,56
46,38
61,91
81,34
94,02
109,65
126,42
133,84

41,93
50,30
66,99
87,93
101,69
119,59
138,76
146,90

44,29
53,05
70,55
92,54
107,06
126,54
147,40
156,04

46,11
55,17
73,29
96,09
111,19
131,90
154,06
163,09

51,71
61,68
81,74
107,04
123,93
148,41
174,56
184,79

57,27
68,15
90,12
117,90
136,57
164,80
194,91
206,33

62,81
74,60
98,48
128,73
149,17
181,12
215,19
227,79

1440

78,85

115,25

139,35

152,95

162,47

169,81

192,40

214,83

237,17

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 152)
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Figura 21 -

Curva IDF estabelecida para a estação Pirapitingui

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 93)
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Quadro 7 -

Máximas intensidades de chuva (mm/h) para a estação Pirapitingui

Duração (minutos)

Período de retorno (anos)
2

5

10

15

20

25

50

100

200

10

91,2

115,3

131,2

140,2

146,5

151,3

166,3

181,1

195,8

20
30
60
120
180
360
720
1080

73,7
62,0
42,1
25,8
18,7
10,4
5,5
3,8

93,2
78,3
53,4
33,0
24,1
13,5
7,3
5,1

106,0
89,2
60,8
37,7
27,6
15,5
8,5
5,9

113,3
95,3
65,1
40,4
29,6
16,7
9,1
6,4

118,3
99,6
68,0
42,3
31,0
17,5
9,6
6,7

122,3
102,9
70,3
43,7
32,0
18,1
10,0
7,0

134,3
113,0
77,3
48,2
35,3
20,1
11,1
7,8

146,3
123,1
84,2
52,6
38,6
22,0
12,2
8,5

158,2
133,1
91,2
56,9
41,9
23,9
13,2
9,3

1440

2,9

3,9

4,6

4,9

5,2

5,4

6,0

6,6

7,2

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 92)

Quadro 8 -

Máximas alturas de chuva (em mm) para a estação Pirapitingui

Duração (minutos)

Período de retorno (anos)
10

15

20

25

50

100

200

15,50 19,20

21,90

23,40

24,40

25,20

27,70

30,20

32,60

20
30
60
120
180
360
720
1080

24,60
31,00
42,10
51,70
56,20
62,20
66,50
68,60

31,10
39,20
53,40
66,00
72,20
80,90
87,80
91,40

35,30
44,60
60,80
75,50
82,80
93,20
101,80
106,40

37,80
47,60
65,10
80,80
88,70
100,20
109,80
114,90

39,40
49,80
68,00
84,50
92,90
105,00
115,30
120,80

40,80
51,40
70,30
87,40
96,10
108,80
119,60
125,40

44,80
56,50
77,30
96,30
106,00
120,40
132,80
139,50

48,80
61,50
84,20
105,10
115,80
131,80
145,80
153,50

52,70
66,60
91,20
113,90
125,60
143,30
158,90
167,50

1440

69,90 93,80

109,50

118,40

124,70

129,50

144,20

158,90

173,50

10

2

5

Fonte: Júnior e Magni (2014, p. 92)

Diante da indisponibilidade de equações IDF aplicáveis em todas as
localidades, as equações conhecidas são utilizadas para interpolação daquelas não
disponíveis. A adoção, em determinada localidade, da equação IDF obtida para
outra, mais próxima da primeira localidade que quaisquer outras, é uma forma de
interpolação (método vizinho mais próximo).
O programa PLUVIO 2.1, elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Recursos
Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de
Viçosa, também utiliza interpolador para obter parâmetros de equação IDF para
qualquer localidade de diversos estados brasileiros, nos quais pesquisadores
determinaram elevado número de equações IDF. Os parâmetros dessas equações
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conhecidas são utilizados pelo Pluvio 2.1 para interpolar os parâmetros das
equações IDF para outras localidades. Nessa interpolação são utilizadas todas as
informações disponíveis, utilizando o inverso da quinta potência da distância como
fator de ponderação (DUARTE et al., 2011).
Após comparar as alturas precipitadas geradas por Júnior e Magni (1999)
com aquelas obtidas com o programa PLUVIO 2.1, Duarte et al. (2011) concluiram
que o citado programa pode ser utilizado para todo o estado de São Paulo, exceto
em regiões próximas aos municípios de Garça, Botucatu, São José do Rio Pardo e
Cachoeira Paulista, onde foram observados desvios significativos.
O programa PLUVIO 2.1 apresenta, para o município de Sorocaba, a relação
IDF indicada na equação 6.

𝑖=

𝑘 𝑇𝑎
(𝑡+𝑏)𝑐

(6)

Sendo:


i = intensidade média da precipitação intensa, em mm/h;



t = duração da precipitação, em minutos;



T = período de retorno, em anos;



k = 1048,140 = constante de ajustes locais;



a = 0,134 = constante de ajustes locais;



b = 12,941 = constante de ajustes locais;



c = 0,712 = constante de ajustes locais.
Considerando a equação 6, tempo de retorno igual a 10 anos e duração igual

a 10 minutos, tem-se uma chuva de intensidade igual a 153,34mm/h.
Pelos dados apresentados, verifica-se que para estabelecer um valor de
intensidade de precipitação com base em curvas IDF é necessário estabelecer o
período de retorno e o tempo de duração da chuva.
Segundo Porto (1995, p. 110), período de retorno é o “inverso da
probabilidade de um determinado evento hidrológico ser igualado ou excedido em
um ano qualquer”. Quando se estabelece esse período também é estabelecido o
risco do sistema dimensionado a partir de tal valor falhar. Sistemas projetados com
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baixo risco de falhas – elevados períodos de retorno – apresentam elevados custos
de execução.
Visando estabelecer valores mínimos de período de retorno a serem adotados
no dimensionamento de sistemas de drenagem urbana, diversas normas e
publicações indicam critérios para adoção desses valores. Segundo CETESB (1986,
p. 163) o sistema de microdrenagem deve ser dimensionado para afastamento de
chuvas com período de retorno entre dois e dez anos, sendo que em áreas
residenciais adota-se período de retorno igual a dois anos e em áreas comerciais
cinco anos.
Conforme já informado, tempo de concentração corresponde ao intervalo de
tempo contado a partir do início da precipitação para que toda a área passe a
contribuir na seção do canal que a drena. Uma vez estabelecido o período de
retorno, o tempo de concentração deve ser estimado para se definir a intensidade do
evento de precipitação a partir de relações IDF.
Para galerias de drenagem urbana o tempo de concentração compreende à
soma de dois intervalos: o tempo inicial, que corresponde ao tempo que a água
precipitada no ponto mais distante leva para atingir o primeiro dispositivo de
captação, e o tempo de translação que corresponde ao tempo que a água pluvial
leva para percorrer o trecho da galeria até o ponto em estudo. O tempo de
translação pode ser estimado a partir das características hidráulicas da galeria,
enquanto que o tempo inicial depende da declividade da superfície, depressões do
terreno, cobertura do solo, dentre outras características. Usualmente se adotam
tempos iniciais com valores entre 10 a 30 minutos (CETESB, 1986, p. 139).

3.7.6 Dados necessários para elaboração de um projeto de sistema de
microdrenagem

Segundo Bidone e Tucci (1995, p. 79) e São Paulo (2012), os principais
dados necessários para elaboração de projeto de sistema de microdrenagem urbana
são:


Planta de localização;



Planta geral da bacia contribuinte, em escala igual ou maior que 1:10.000;
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Levantamento topográfico e respectiva planta planialtimétrica da área
abrangida pelo projeto, em escala maior que 1:2.000;



Cadastro das redes existentes de águas pluviais ou outras que possam ser
impactadas pelo sistema a ser instalado;



Dados relativos ao curso d’água receptor, tais como o nível d’água máximo e
topografia do local onde será feito o lançamento.
Considerando a revisão bibliográfica feita, verifica-se que os sistemas de

microdrenagem urbana desenvolvidos no Brasil são usualmente concebidos visando
o rápido afastamento das águas pluviais precipitadas mesmo em determinados
eventos críticos de precipitação. Tal condição transfere para jusante o aumento do
escoamento superficial.
Nas referências bibliográficas consultadas – que incluem normas e manuais
técnicos elaborados por administrações municipais – verifica-se que não são
exigidas, quando da proposição de sistemas de microdrenagem urbana , medidas ou
dispositivos que possibilitem a mitigação dos impactos sobre o ciclo hidrológico
associados à urbanização, tais como o aumento do escoamento superficial e
alteração da qualidade da água pluvial.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste estudo foi realizada a avaliação de uma amostra de projetos de
sistemas de drenagem desenvolvidos para novas propostas de parcelamento de
solo para fins urbanos do município de Sorocaba. A amostra analisada é constituída
por projetos de drenagem de loteamentos que obtiveram Certificado de Aprovação
GRAPROHAB durante o ano 2013.
A metodologia da pesquisa se baseia na análise dos projetos selecionados.
Tal análise foi feita a partir de quesitos formulados com base nos assuntos
abordados na seção Levantamento Bibliográfico. Já os resultados dessa análise são
discutidos na seção Resultados.
Um esquema do método descrito é apresentado na figura 22.
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Figura 22 -

Metodologia adotada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1

Definição de Quesitos para Avaliação de Projetos de Drenagem

A partir da revisão bibliográfica realizada foram formulados questionamentos
que orientam a análise de projetos de drenagem urbana.
A partir do levantamento de como é feito o parcelamento do solo no estado de
São Paulo, quais os dados e informações solicitados pelo GRAPROHAB e os dados
necessários para elaboração de um projeto de sistema de microdrenagem (item
3.7.6), a análise de projeto de drenagem pode ser conduzida pelas seguintes
questões:


É apresentada planta geral da bacia contribuinte, em escala igual ou maior a
1:10.000, que possibilite avaliar contribuições externas ao sistema de
drenagem proposto?



É apresentada planta de drenagem, em escala igual ou maior a 1:2.000,
utilizando como base o projeto urbanístico e onde seja representada a
topografia do terreno?



Na planta de drenagem são indicadas as dimensões (comprimentos,
diâmetros

ou

medidas

das

seções

não

circulares),

declividades,

profundidades, cotas de fundo e topo dos poços de visita, o sentido do
escoamento das águas pluviais nas vias e quadras e seções transversais das
vias?


São apresentadas plantas com representação das bacias e sub-bacias?



É apresentado memorial descritivo, contendo planilha de cálculo?
Considerando o tema “Dimensionamento dos dispositivos de microdrenagem”

(item 3.7.5 deste estudo) foram utilizadas as seguintes questões para orientar a
análise dos projetos de drenagem:


A relação intensidade-duração-frequência utilizada para a determinação das
chuvas de projeto é adequada para a região onde o empreendimento será
instalado?



Foi utilizado período de retorno fundamentado em normas e bibliografia
relacionada ao tema, com valor superior a 2 anos?



A determinação das vazões de projeto (deflúvio) foi feita por meio do Método
Racional ou por outro método adequadamente justificado?

72



São adotados coeficientes de escoamento superficial adequados, baseados
em literatura relacionada?



É feita avaliação da capacidade de escoamento em todos os trechos das
galerias propostas, baseado em metodologia adequadamente justificada?



Para avaliação da capacidade de escoamento das galerias, são utilizados
coeficientes de rugosidade adequados, baseados em literatura relacionada?



Em todos os trechos das galerias as velocidades do escoamento são
inferiores a 5,0m/s ou a outro valor cuja adoção é adequadamente justificada
e que considera o material da tubulação?
Considerando os temas “Principais Problemas Associados à Drenagem

Urbana” (item 3.4), “Medidas Não Convencionais de Drenagem Urbana” (item 3.6) e
“Sistemas Clássicos de Drenagem Urbana” (item 3.7), cada projeto selecionado foi
analisado considerando as seguintes questões:


São previstos dispositivos de dissipação de energia nos locais onde haverá
lançamento de águas pluviais (em cursos d’água ou componentes da
macrodrenagem)?



São delimitados o leito maior e o leito maior excepcional associados aos
cursos d’água onde haverá lançamentos do sistema de drenagem proposto?



O projeto apresenta uma avaliação dos impactos sobre a vazão do
escoamento no sistema de drenagem ou cursos d’água existentes à jusante?



São previstos dispositivos ou outras medidas para mitigação dos impactos
sobre a vazão do escoamento nos cursos d’água ou dispositivos de
macrodrenagem situados à jusante?



O projeto apresenta avaliação dos impactos sobre a qualidade do
escoamento dos cursos d’água à jusante do loteamento?



São previstas medidas para mitigação dos impactos sobre a qualidade dos
cursos d’água que irão receber as águas pluviais conduzidas pelo sistema de
drenagem proposto?
As questões apresentadas constituem quesitos que, por sua vez, compõem o

check list apresentado no quadro 9 utilizado na avaliação dos projetos de drenagem.
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Quadro 9 -

Quesitos utilizados para a avaliação dos projetos de drenagem
Verificação

Item Quesitos
Sim Não
a

b
c
d

É apresentada planta geral da bacia contribuinte, em escala igual ou
maior a 1:10.000, que possibilite avaliar contribuições externas ao
sistema de drenagem proposto?
É apresentada planta de drenagem, em escala igual ou maior a 1:2.000,
utilizando como base o projeto urbanístico e onde seja representada a
topografia do terreno?
Na planta de drenagem são indicados os comprimentos, diâmetros (ou
outras medidas das seções não circulares) e declividades dos condutos?
Na planta de drenagem são indicadas as profundidades, cotas de fundo
e topo dos poços de visita?

e

São apresentadas plantas com representação das bacias e sub-bacias?

f

Na planta de drenagem ou planta de bacias é informado o sentido do
escoamento das águas pluviais nas vias e nas quadras?

g

É apresentado memorial descritivo, contendo planilha de cálculo?

h
i
j
k
l

m

n
o
p

q

r
s
t

A relação intensidade-duração-frequência utilizada para a determinação
das chuvas de projeto é adequada para a região onde o empreendimento
será instalado?
É utilizado período de retorno fundamentado em normas e bibliografia
relacionada ao tema, com valor superior a 2 anos?
A determinação das vazões de projeto (deflúvio) é feita por meio do
Método Racional ou por outro método adequadamente justificado?
São adotados coeficientes de escoamento superficial adequados,
baseados em literatura relacionada?
É feita avaliação da capacidade de escoamento em todos os trechos das
galerias propostas, baseado em metodologia adequadamente
justificada?
Para avaliação da capacidade de escoamento das galerias são utilizados
coeficientes de rugosidade adequados, baseados em literatura
relacionada?
Em todos os trechos das galerias as velocidades do escoamento são
inferiores a 5,0m/s ou a outro valor cuja adoção é adequadamente
justificada e que considera o material da tubulação?
São previstos dispositivos de dissipação de energia nos locais onde
haverá lançamento de águas pluviais?
São delimitados o leito maior e o leito maior excepcional associados aos
cursos d’água onde haverá lançamentos do sistema de drenagem
proposto?
O projeto apresenta uma avaliação dos impactos sobre a vazão do
escoamento no sistema de drenagem ou cursos d’água existentes à
jusante?
São previstos dispositivos ou outras medidas para mitigação dos
impactos sobre a vazão do escoamento nos cursos d’água ou no sistema
de macrodrenagem situados à jusante?
O projeto apresenta avaliação dos impactos sobre a qualidade do
escoamento dos cursos d’água à jusante do loteamento?
São previstas medidas para mitigação dos impactos sobre a qualidade
dos cursos d’água que irão receber as águas pluviais conduzidas pelo
sistema de drenagem proposto?

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não se
aplica
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4.2

Seleção dos Projetos de Drenagem de Loteamentos Residenciais

Foram analisados todos os projetos de sistemas de drenagem urbana que
integram os projetos de loteamentos residenciais aprovados pelo Município de
Sorocaba e que receberam Certificado de Aprovação GRAPROHAB no ano 2013.
Tal período sucede o ano em que foi publicada a última revisão do “Manual de
Orientação para Aprovação de Projetos Habitacionais” (SÃO PAULO, 2011), o qual
estabelece a relação de documentos a serem encaminhados aos integrantes do
colegiado. Com isso foi possível analisar uma amostra de projetos de loteamentos
residenciais aprovados segundo o sistema atualmente estabelecido para o
ordenamento do parcelamento do solo urbano.
Os projetos foram obtidos junto à CETESB – agência ambiental de Sorocaba.
Inicialmente, foram verificados quais os empreendimentos obtiveram parecer
favorável dessa Agência, o que resultou em oito projetos. A seguir, por meio do site
do GRAPROHAB (SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 2015) verificou-se que todos
esses projetos foram aprovados pelo colegiado, ainda que, posteriormente, um
desses empreendimentos teve o certificado de aprovação GRAPROHAB cancelado
por solicitação do empreendedor que desistiu da implantação do empreendimento.

4.3

Análise dos Projetos Selecionados

Os projetos de drenagem selecionados foram analisados considerando os
quesitos propostos no item 4.1 e que constam no quadro 9. A análise dos quesitos
não atendidos permitirá identificar quais os principais problemas apresentados e não
abordados no sistema de aprovação de projetos de loteamentos residenciais.
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5 RESULTADOS

5.1

Projetos Selecionados

Durante o ano de 2013 foram aprovados oito projetos de loteamentos
residenciais a serem instalados no município de Sorocaba. Algumas características
desses empreendimentos, identificados com nomes fictícios, são apresentadas no
quadro 10.
Destaca-se que a adoção de nomes fictícios visa evitar possíveis prejuízos à
comercialização

desses

empreendimentos

decorrentes

das

análises

aqui

apresentadas.

Quadro 10 -

Características dos loteamentos analisados

Área
Número de
Loteada (m²)
Lotes
A
100.136,48
211
B
44.948,52
147
C
41.669,74
118
D
171.505,20
486
E
2.052.052,46
760
F
743.060,00
2076
G
507.225,30
1377
H
398.239,29
26
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nome

Disposição das Águas Pluviais Proposta
Curso d'água (rio Pirajibu do Meio)
Curso d'água e ruas próximas já existentes
Curso d'água (ribeirão Canafauh)
Cursos d'água (Córrego do Bicudo e rio Sorocaba)
Cursos d'água
Cursos d'água (rio Pirajibu e seus afluentes)
Cursos d'água (rio Sorocaba e afluentes)
Cursos d'água (rio Sorocaba e afluentes)

Considerando os dados apresentados no quadro 10 verifica-se que os
loteamentos residenciais aprovados em 2013 resultarão no parcelamento urbano
para fins residenciais de área igual a 3,552km², com a criação de 5201 lotes.
Contudo, nos 26 lotes que compõem o loteamento “H” é prevista a instalação de
edifícios residenciais multi familiares, o que resultará num número ainda maior de
habitações residenciais.
Segundo o Quadro 10, dos loteamentos aprovados somente um – o
loteamento “E” – possui área superior a 1,0 km².
A localização dos loteamentos residenciais aprovados em 2013 revela que
todos se situam na porção norte do município de Sorocaba, sendo que sete situamse nas imediações dos bairros Parque São Bento, Éden e Parque Vitória Régia, em
áreas periféricas do município cuja urbanização foi direcionada pela construção das
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rodovias e pela industrialização. O loteamento “E” possui características um pouco
diferentes dos demais: abrange áreas inseridas em dois municípios – Sorocaba e
Porto Feliz – e prevê a comercialização de lotes com áreas superiores a 1000m².
A localização aproximada dos loteamentos analisados é apresentada na
figura 23.

Figura 23 -

Localização dos loteamentos analisados

Fonte: Adaptado de Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo (2013).

Todos os loteamentos analisados serão instalados na sub-bacia Médio
Sorocaba. Considerando as informações apresentadas na figura 23 verifica-se
também que todos serão instalados à jusante dos locais considerados como sendo
críticos para o sistemas de macrodrenagem urbana do município de Sorocaba
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(SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2013).

5.2

Análise dos Projetos

A análise dos projetos selecionados a partir dos quesitos apresentados no
item 4.1 e no Quadro 9 resultou nos dados apresentados no quadro 11.

Quadro 11 -

Resultado da análise dos projetos de drenagem
Loteamentos
A

B

C

D

E

F

G

H

Não
Atendidos

a

É apresentada planta geral da bacia
contribuinte, em escala igual ou maior a
1:10.000, que possibilite avaliar contribuições
externas ao sistema de drenagem proposto?

N

N

S

N

S

S

S

S

3

b

É apresentada planta de drenagem, em escala
igual ou maior a 1:2.000, utilizando como base o
projeto urbanístico e onde seja representada a
topografia do terreno?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

c

Na planta de drenagem são indicados os
comprimentos, diâmetros (ou outras medidas
das seções não circulares) e declividades dos
condutos?

S

S

S

S

S

S

S

N

1

d

Na planta de drenagem são indicadas as
profundidades, cotas de fundo e topo dos poços
de visita?

S

S

S

S

S

S

S

N

1

e

São apresentadas plantas com representação
das bacias e sub-bacias?

S

S

S

S

S

S

S

N

1

f

Na planta de drenagem ou planta de bacias é
informado o sentido do escoamento das águas
pluviais nas vias e nas quadras?

S

S

S

N

N

S

S

N

3

g

É apresentado memorial descritivo, contendo
planilha de cálculo?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

h

A relação intensidade-duração-frequência
utilizada para a determinação das chuvas de
projeto é adequada para a região onde o
empreendimento será instalado?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

Item Quesitos

Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: “N” corresponde a quesito não atendido e “S” a quesito atendido
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Quadro 11 -

Resultado da análise dos projetos de drenagem (continuação)

Item Quesitos

Loteamentos
A

B

C

D

E

F

G

H

Não
Atendidos

i

É utilizado período de retorno fundamentado em
normas e bibliografia relacionada ao tema, com
valor superior a 2 anos?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

j

A determinação das vazões de projeto (deflúvio)
é feita por meio do Método Racional ou por outro
método adequadamente justificado?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

k

São adotados coeficientes de escoamento
superficial adequados, baseados em literatura
relacionada?

S

S

S

S

S

S

S

S

0

l

É feita avaliação da capacidade de escoamento
em todos os trechos das galerias propostas,
baseado em metodologia adequadamente
justificada?

S

S

S

N

S

S

S

S

1

S

S

S

N

S

S

S

S

1

N

N

N

N

N

N

N

S

7

m

n

Para avaliação da capacidade de escoamento
das galerias são utilizados coeficiente de
rugosidades adequados, baseados em literatura
relacionada?
Em todos os trechos das galerias as velocidades
do escoamento são inferiores a 5,0m/s ou a
outro valor cuja adoção é adequadamente
justificada e que considera o material da
tubulação?

o

São previstos dispositivos de dissipação de
energia nos locais onde haverá lançamento de
águas pluviais?

S

S

S

S

S

S

S

N

1

p

São delimitados o leito maior e o leito maior
excepcional associados aos cursos d’água onde
haverá lançamentos do sistema de drenagem
proposto?

N

N

N

N

N

N

N

N

8

q

O projeto apresenta uma avaliação dos impactos
sobre a vazão do escoamento no sistema de
drenagem ou cursos d’água existentes à
jusante?

N

N

N

N

S

N

N

N

7

r

São previstos dispositivos ou outras medidas
para mitigação dos impactos sobre a vazão do
escoamento nos cursos d’água ou no sistema de
macrodrenagem situados à jusante?

N

N

N

N

S

N

S

N

6

s

O projeto apresenta avaliação dos impactos
sobre a qualidade do escoamento dos cursos
d’água à jusante do loteamento?

N

N

N

N

N

N

N

N

8

t

São previstas medidas para mitigação dos
impactos sobre a qualidade dos cursos d’água
que irão receber as águas pluviais conduzidas
pelo sistema de drenagem proposto?

N

N

N

N

N

N

N

N

8

Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: “N” corresponde a quesito não atendido e “S” a quesito atendido
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5.2.1 Quesito “a”

Em três dos oito projetos analisados não é apresentada planta geral da bacia
contribuinte, informação considerada fundamental para a concepção de sistemas de
drenagem urbana.
A concepção de um sistema de drenagem urbana que não considera todas as
áreas de contribuição – incluindo àquelas não inseridas na área a ser loteada –
resulta em dispositivos sub dimensionados. Nessas condições, durante a ocorrência
de chuvas intensas haverá aumento da possibilidade de surgimento de alagamentos
devido à reduzida quantidade de dispositivos de captação e capacidade de
condução das galerias. Dispositivos sub dimensionados também poderão resultar no
aumento de prejuízos associados à erosão nas galerias e nos locais de lançamento
das águas pluviais, além do incremento do carreamento de sedimentos para o
sistema de macrodrenagem ou cursos d’água.
Assim, o fato de três dentre os oito projetos de sistemas de drenagem urbana
analisados não apresentarem planta geral da bacia – onde seja feita a identificação
das áreas de contribuição – corresponde a uma importante falha na análise desse
projeto pelo colegiado do GRAPROHAB.
5.2.2 Quesito “b”

Em todos os projetos analisados são apresentadas plantas de drenagem em
escala maior que 1:2.000, situação que pode ser atribuída à exigência estabelecida
pelo GRAPROHAB de documentos necessários para a análise de projetos de
parcelamento do solo urbano para fins residenciais.
A relação dos documentos e informações exigidas pelo citado colegiado é
difundida por meio do Manual de Orientação para Aprovação de Projetos
Habitacionais (SÃO PAULO, 2011).
5.2.3 Quesitos “c”, “d” e “e”
Os quesitos “c”, “d” e “e” foram considerados atendidos por sete dos oito
projetos de drenagem analisados. O atendimento a esses quesitos pode ser
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relacionado à exigência estabelecida pelo GRAPROHAB de informações para
análise dos projetos de parcelamento de solo urbano para fins residenciais.
O não atendimento dos citados quesitos pelo projeto do sistema de drenagem
urbana do loteamento “H” corresponde a uma falha na análise desse projeto pelo
GRAPROHAB e pela administração municipal. A ausência de informações sobre as
galerias e poços de visita propostos – tais como as dimensões, cotas e
profundidades – e de informações acerca das sub-bacias – fundamentais para a
definição da distribuição dos dispositivos de captação – pode resultar em
significativos problemas na execução do sistema de drenagem proposto.
Na figura 24 pode ser observado fragmento de desenho que compõe o projeto
do sistema de drenagem urbana aprovado para o loteamento “H”. Nesse desenho
pode-se observar que não é informado o comprimento dos trechos das galerias e as
cotas e profundidades dos poços de visita previstos, situação que impede a análise
do sistema proposto. Ainda na figura 24 é possível observar a quantidade
inadequada de tubos que se conectam ao PV-05, o que dificultará a execução
dessas ligações. Também se pode observar que é proposta a ligação de bocas de
lobo ao PV-05 em sentido oposto ao escoamento de águas pluviais nas galerias, o
que tende a prejudicar a capacidade de captação dessas bocas de lobo.

Figura 24 -

Trecho do sistema de drenagem urbana proposto para o loteamento “H”

Fonte: Projeto de drenagem urbana elaborado para o loteamento “H”
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Na figura 25 é apresentado fragmento de desenho que compõe o projeto do
sistema de drenagem proposto para o loteamento “E”. Nesta figura pode-se observar
as informações sobre os trechos das galerias (diâmetros, comprimentos, inclinações
e sentido do escoamento) e sobre os poços de visita (cotas de topos, fundos e
profundidades), além das curvas de nível do terreno. Tais informações, que podem
ser comparadas com aquelas apresentadas no memorial de cálculo, constituem
elemento básico de projeto e assim, informação fundamental para a execução do
sistema de drenagem proposto.

Figura 25 -

Trecho do sistema de drenagem urbana proposto para o loteamento “E”

Fonte: Projeto de drenagem urbana elaborado para o loteamento “E”

5.2.4 Quesito “f”
O quesito “f” foi considerado não atendido por três projetos de drenagem
analisados, elaborados para os loteamentos “D”, “E” e “H”. A aprovação desses
projetos sem que os mesmos apresentassem informações sobre o sentido do
escoamento das águas pluviais nas vias e nas quadras pode ser considerada uma
falha na análise pelo colegiado do GRAPROHAB que não detectou uma informação
por ele exigida.
A ausência da representação, na planta de drenagem ou na planta de bacias,
do sentido do escoamento das águas pluviais nas vias e nas quadras pode significar
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que a análise desse escoamento pelo projetista foi equivocada, assim como a
definição dos locais onde é proposta a instalação de dispositivos de captação. Caso
tal equívoco seja confirmado, poderão ocorrer alagamentos durante eventos de
precipitação.
5.2.5 Quesito “g”
O quesito “g” foi considerado atendido por todos os projetos analisados. A
apresentação de memorial descritivo contendo planilha de cálculo em todos os
projetos analisados pode ser atribuída à relação de documentos exigidos para a
análise de projetos de parcelamento do solo urbano para fins residenciais, a qual é
estabelecida pelo GRAPROHAB e difundida por meio do Manual de Orientação para
Aprovação de Projetos Habitacionais (SÃO PAULO, 2011).
5.2.6 Quesito “h”

Em todos os projetos analisados foi adotada uma mesma relação IDF que foi
considerada adequada para determinação das chuvas de projeto.
Segundo informado nos projetos, foi adotada a equação 7 associada à
equação 8 pois as mesmas eram as utilizadas pela Prefeitura de Sorocaba quando
os projetos foram elaborados, conforme é observado em comunicado elaborado por
aquela Prefeitura (Anexo 1).

𝑋 = 𝑎 (𝑡 – 0,1)𝑏 + 0,77969 𝑐 (𝑡 – 0,1)𝑑 (𝑦 – 0,57722)
𝑦 = −𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇−1

)]

Onde:


X corresponde à precipitação máxima, em mm, para a duração “t”;



t = duração da precipitação, em horas;



T = período de retorno, em anos;



a, b, c, d são constantes cujos valores são apresentados no quadro 12.

(7)

(8)
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Quadro 12 -

Coeficientes da equação IDF adotada pela Prefeitura de Sorocaba

Duração
a
b
10 minutos ≤ t < 1 hora
50,7
0,374
1 hora < t ≤ 1,5 horas
50,7
0,374
1,5 horas < t ≤ 12 horas
54,9
0,140
12 horas < t ≤ 24 horas
35,4
0,313
Fonte: Comunicado elaborado pela Prefeitura de Sorocaba

c
10,9
10,8
10,8
10,8

d
0,374
0,313
0,313
0,313

Após questionamento sobre a origem das equações 7 e 8 e dos dados
apresentados no quadro 12, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de
Sorocaba informou que tais dados constam no “Plano Diretor de Macro Drenagem
do município de Sorocaba”. Atendendo à solicitação, o SAAE enviou trechos do
referido plano diretor (apresentados no Anexo 2), nos quais não é possível identificar
o autor.
O “Plano Diretor de Macro Drenagem do município de Sorocaba” informa que
foi feita análise de série histórica das alturas de chuva registradas em um posto
pluviométrico instalado no município de Sorocaba. O citado plano informa ainda que
após a comparação desses dados com aqueles registrados em postos instalados
nos municípios vizinhos Itu e Salto de Pirapora, constatou-se que as precipitações
máximas registradas no município de Itu são as que mais se aproximam dos
respectivos valores obtidos a partir do posto instalado no município de Sorocaba.
Considerando tal semelhança, a relação IDF obtida para o município de Itu foi
adotada para o município de Sorocaba.
Após análise da equação IDF adotada, verifica-se que a mesma foi elaborada
a partir de dados pluviométricos registrados entre 1974 e 1984, abrangendo assim
período de 11 anos (JUNIOR; MAGNI, 1999). A equação 7 associada à equação 8
resulta, para tempo de retorno igual a 10 anos e tempo de concentração igual a 10
minutos, em chuva com intensidade de aproximadamente 2,36mm/min. Esse valor é
inferior a 2,61mm/min, valor obtido pela relação IDF estabelecida para a estação
pluviométrica Salto de Pirapora (JÚNIOR; MAGNI, 2014, p. 152), mas é superior a
2,19mm/min, que corresponde ao valor obtido pela relação IDF elaborada para o
posto Pirapitingui (instalado em Itu) a partir de dados registrados durante 21 anos
(JÚNIOR; MAGNI, 2014, p. 92).
Assim, verifica-se que a relação IDF adotada nos projetos analisados resulta
em valores de precipitação intermediários quando comparados àqueles esperados
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em municípios vizinhos para os quais as relações IDF foram estabelecidas.
Considerando tal informação, pode-se considerar que todos os projetos analisados
atenderam o quesito “h”. Também se pode concluir que é necessário que a relação
IDF adotada pela Prefeitura de Sorocaba (equações 6 e 7) seja revisada já que
novos dados de precipitação, inclusive novas relações IDF, estão disponíveis.
5.2.7 Quesito “i”

Em todos os projetos analisados foi adotado tempo de retorno igual a 10
anos, do que resulta que todos os projetos analisados atendem ao quesito “i”.
Destaca-se que os valores adotados nos projetos para o tempo de retorno
foram comparados com aqueles indicados por CETESB (1986, p. 163), segundo a
qual o sistema de microdrenagem deve ser dimensionado para afastamento de
chuvas com período de retorno entre 2 e 10 anos. Tais valores correspondem assim
à aceitação de que as áreas residenciais poderão ser alagadas com certa
frequência.

5.2.8 Quesitos “j” e “k”

Em todos os projetos de sistema de drenagem foi empregado o Método
Racional para determinar as vazões de projeto. A adoção desse método pode ser
considerada adequada já que sete dos oito loteamentos tem área loteada menor que
1,0km². Apesar do loteamento “E” apresentar área loteada superior a 2,0km², todas
as sub-bacias que o compõem, as quais foram consideradas para a determinação
das vazões, tem áreas inferiores a 1,0km², tal como pode ser observado na figura
26.
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Figura 26 -

Trecho do sistema de drenagem urbana proposto para o loteamento “E”

Fonte: Projeto de drenagem urbana elaborado para o loteamento “E”

Os valores atribuídos aos coeficientes de escoamento superficial nos projetos
analisados são apresentados no quadro 13. O projeto de drenagem urbana
elaborado para o loteamento “B” informa que foram utilizados os valores citados por
Wilken (1978). Já no projeto elaborado para o loteamento “E”, composto por lotes
com áreas superiores a 1000m², é informado que foi considerado “C” igual a 0,50
nas áreas a serem ocupadas por lotes e “C” igual a 0,90 nas áreas a serem
pavimentadas. Já no projeto de drenagem urbana elaborado para o loteamento “G”
foi considerado “C” igual a 0,69 e 0,80, valores associados, respectivamente, às
áreas a serem ocupadas por lotes e às áreas a serem pavimentadas. Os projetos de
drenagem urbana elaborados para os outros loteamentos consideraram um único
valor de “C” para todas as áreas que compõem cada loteamento.
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Quadro 13 -

Valores de “C” adotados nos projetos analisados

Loteamento
A
B
C
D
E
F
G
H
Fonte: Elaborado pelo autor.

Coeficiente de Escoamento Superficial (C)
0,86
Wilken (1978)
0,70
0,70
0,5 e 0,9
0,68
0,69 e 0,80
0,65

Verifica-se que os valores atribuídos aos coeficientes de escoamento
superficial em todos os projetos analisados inserem-se nas faixas de valores
observadas no quadro 4. Dessa forma, concluiu-se que o quesito “k” foi atendido em
todos os projetos analisados.
5.2.9 Quesitos “l” e “m”
Em relação aos quesitos “l” e “m”, no projeto do sistema de drenagem
desenvolvido para o loteamento “D” não é informado qual método foi utilizado e os
coeficientes de rugosidade adotados para avaliação da capacidade de escoamento
nas galerias propostas, de forma que não é possível avaliar a adequação técnica da
base de cálculo utilizada para a definição do projeto às práticas vigentes.
Nos demais projetos as galerias foram concebidas para funcionarem como
condutos livres, sendo usada a fórmula de Manning para avaliação do escoamento
nestas galerias. Nesta expressão foi adotado o valor de 0,015 para o coeficiente de
rugosidade. Esse valor corresponde àquele citado por Alvarez e Netto (1982, p.
397).
5.2.10 Quesito “n”
Somente um dos oito projetos analisados atende ao quesito “n”: em sete
deles são concebidas galerias de águas pluviais que irão funcionar como conduto
livre onde a velocidade do escoamento durante evento crítico de precipitação será
superior a 5,0m/s. A maior velocidade de escoamento é observada no projeto de
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drenagem urbana desenvolvido para o loteamento “A”, cuja velocidade calculada
alcança 5,89m/s durante precipitação com período de retorno igual a 10 anos.
São Paulo (2012, p. 36), Bidone e Tucci (1995, p. 81) e diversos outros
autores informam que para tubos de concreto a velocidade máxima deve ser 5,0m/s.
Contudo, apesar das velocidades do escoamento nas galerias concebidas serem
superiores a esse valor, pode-se considerar que tal situação não representa
aumento significativo do risco de danos à tubulação projetada já que tais
velocidades ocorrerão apenas em eventos com período de retorno igual a 10 anos.
A

intensidade

da

precipitação

e

as

velocidades

de

escoamento

serão

significativamente menores durante eventos de precipitação com períodos de
retorno iguais a 2 ou 5 anos, sendo esse último o valor recomendado por CETESB
(1986, p. 163) na concepção de sistemas de microdrenagem em áreas residenciais.
5.2.11 Quesito “o”

Em sete dos oito projetos de drenagem urbana analisados são previstos
dispositivos de dissipação de energia, o que foi considerado suficiente para que
esses projetos atendessem o quesito “o”. Contudo, somente no projeto do sistema
de drenagem urbana do loteamento “E” os dispositivos de dissipação de energia
foram dimensionados a partir de fórmulas obtidas em bibliografia relacionada ao
tema, sendo que em cada lançamento previsto foi feita avaliação do número de
Froude do escoamento.
No projeto de sistema de drenagem urbana proposto para o loteamento “H”
não são previstos quaisquer dispositivos de dissipação de energia, o que pode
resultar a formação de sulcos erosivos nos desagues previstos neste projeto.
5.2.12 Quesito “p”

Apesar de todos os projetos de drenagem urbana analisados preverem
lançamentos de águas pluviais em cursos d’água, nenhum deles apresenta
delimitação dos leitos maior e maior excepcional associados a esses cursos d’água.
Dessa forma, em todos os projetos analisados há o risco não avaliado de
alagamentos, já que a elevação do nível dos cursos d’água durante eventos
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extremos de precipitação poderá prejudicar a captação, escoamento e disposição
das águas pluviais pelo sistema de drenagem.
5.2.13 Quesitos “q” e “r”
Pode-se considerar que os quesitos “q” e “r” são vinculados um ao outro, já
que a avaliação dos impactos do loteamento a ser instalado sobre a vazão do
escoamento no sistema de drenagem ou cursos d’água existentes à jusante poderia
levar à proposição de dispositivos ou outras medidas para mitigação desses
impactos. Contudo, apesar de nenhum dos oito projetos analisados apresentar tal
avaliação, em dois projetos são previstas medidas compensatórias de drenagem
urbana que podem mitigar os impactos sobre a vazão do escoamento em cursos
d’água situados à jusante.
No projeto do sistema de drenagem urbana do loteamento “E”, após
solicitação feita pela CETESB, é estabelecido que nos contratos de compra e venda
de cada lote deverá constar a exigência da execução, por parte do proprietário, de
reservatório de águas pluviais. Já no projeto do sistema de drenagem do loteamento
“G” é proposta a execução de valetas de proteção/infiltração nas áreas verdes onde
"for possível tecnicamente", condição que torna indefinida a execução dessas
valetas durante a instalação do sistema de drenagem urbana proposto.
A execução do parcelamento do solo urbano sem avaliação dos impactos
sobre o escoamento superficial e sem adoção de medidas compensatórias de
drenagem urbana resulta no aumento, durante eventos de precipitação, das vazões
observadas em cursos d’água e nas estruturas que compõem a macrodrenagem
situados à jusante do novo parcelamento. Nessas condições, caberá ao poder
público monitorar a capacidade de condução dessas estruturas e cursos d’água,
bem como adotar as medidas necessárias para evitar os prejuízos associados às
enchentes

e

às

inundações.

Esse

monitoramento

deverá

ser

realizado

continuamente, de forma que sejam consideradas as alterações na cobertura do
solo e no regime de chuvas.
Visando mitigar os impactos sobre o escoamento superficial associados ao
parcelamento do solo urbano e reduzir os riscos de prejuízos à população devido ao
aumento do escoamento superficial à jusante dos novos parcelamentos, os quesitos
“q” e “r” deveriam ser atendidos por todos os projetos de drenagem urbana
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elaborados para novos loteamentos. Contudo, sendo as medidas relacionadas à
mitigação de impactos da drenagem urbana consideradas não convencionais, essas
somente serão amplamente aplicadas caso sejam criados mecanismos de incentivo
ou restrição. Como exemplo pode-se citar a edição de lei ou norma que estabeleça
que toda proposta de parcelamento do solo urbano deverá demostrar que, com a
execução de estruturas e medidas nela previstas, não haverá aumento devido ao
novo parcelamento nas vazões conduzidas em cursos d’água e dispositivos de
drenagem existentes à jusante durante as chuvas.
5.2.14 Quesitos “s” e “t”
Nenhum projeto atendeu aos quesitos “s” e “t”. Em nenhum dos projetos
analisados foi feita avaliação dos impactos decorrentes da implantação do sistema
de drenagem urbana sobre a qualidade dos cursos d’água existentes, tampouco
foram previstas medidas para mitigação desses impactos. Tal situação pode ser
associada ao fato dessas medidas serem consideradas não convencionais, isto é,
cuja utilização não se encontra ainda disseminada. Dessa forma, não são
considerados pela administração municipal e estadual componentes obrigatórios de
projetos de sistemas de drenagem urbana.
O escoamento superficial das águas precipitadas sobre áreas urbanas afeta a
qualidade da água já que nesses meios o escoamento superficial transporta
sedimentos e contaminantes químicos, além de apresentarem maiores temperaturas
(quando comparados ao escoamento observado em áreas não urbanizadas). Nestas
condições, a aprovação dos loteamentos tal como é atualmente realizada resulta no
progressivo aumento da poluição dos cursos d’água e em prejuízos aos usos desses
recursos hídricos praticados à jusante do loteamento.
Dessa forma, o parcelamento do solo urbano no município de Sorocaba nas
condições atuais contribui para o aumento da poluição do rio Sorocaba e prejuízos
aos usos desse rio à jusante do município, tal como o abastecimento dos municípios
de Cerquilho e Laranjal Paulista. A degradação da qualidade do citado rio também
deverá ser percebida no município de Sorocaba caso a urbanização nos municípios
inseridos na sub-bacia Alto Sorocaba (tais como Votorantim e Ibiúna) ocorra sem a
avaliação dos impactos sobre a qualidade dos cursos d’água existentes e sem a
previsão de medidas para mitigação desses impactos.
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5.2.15 Análise geral

A análise dos projetos revela que a atuação do GRAPROHAB resulta numa
certa uniformidade dos projetos de drenagem urbana que integram as propostas de
novos parcelamentos do solo urbano. Contudo, a atuação daquele colegiado e da
administração municipal não evitou que projetos de drenagem urbana fossem
aprovados sem elementos fundamentais para sua execução. O sistema de
aprovação também permite a aprovação de projetos de drenagem que não
apresentam avaliação dos impactos sobre os cursos d’água e sobre os sistemas de
drenagem existentes à jusante.
Considerando que os oito loteamentos residenciais que obtiveram certificado
de aprovação GRAPROHAB em 2013 serão instalados à jusante dos locais
considerados como sendo críticos para os sistemas de macrodrenagem urbana do
município de Sorocaba, constata-se que a instalação desses loteamentos não irá
interferir nas condições dos locais críticos. Contudo, outras formas de parcelamento
do solo urbano não analisadas neste estudo poderão agravar as condições nesses
locais. Assim, loteamentos industriais, desmembramentos e condomínios, além de
todas as formas de parcelamento a serem realizados em outros municípios inseridos
na sub-bacia Médio Tietê, tais como Votorantim e Salto de Pirapora, poderão
interferir nas condições daqueles locais.
Pela análise feita também se verifica que a atuação do GRAPROHAB e a
exigência de documentos e informações por cada integrante desse colegiado
resultam numa certa uniformidade dos projetos de drenagem urbana que integram
as propostas de novos parcelamentos do solo urbano, o que melhora as condições
de análise desses projetos pela administração municipal. De fato, em todos os
projetos analisados foram elaboradas plantas de drenagem em escala igual ou maior
a 1:2.000 que utilizam como base o projeto urbanístico e nos quais são
representadas a topografia do terreno. Todos os projetos também apresentaram
memorial descritivo e planilha de cálculo. Ainda que essas informações não
assegurem a concepção de projetos adequados, elas indicam que esses projetos
foram concebidos a partir de um mínimo de informações e análises e que essas
estarão disponíveis para análise no sistema de aprovação.
Segundo os memoriais descritivos e de cálculo que compõem os projetos
analisados, o método utilizado para a definição das vazões de projetos – Método
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Racional – e os valores adotados para os coeficientes de escoamento foram
considerados adequados, assim como o período de retorno adotado: 10 anos. Todos
os projetos analisados também atenderam ao quesito “h” ao utilizar a equação IDF
empregada pela Prefeitura de Sorocaba. Ainda assim essa relação IDF precisa ser
revisada já que novos dados estão disponíveis para os postos pluviométricos
considerados quando essa relação IDF foi elaborada.
Ainda analisando os memoriais descritivos e memoriais de cálculo, verifica-se
que em sete dos oito projetos a avaliação da capacidade de escoamento nos
trechos das galerias propostas foi feita empregando a fórmula de Manning com
coeficiente de rugosidade igual a 0,015, condição considerada adequada. Contudo,
sete dos oito projetos analisados informam que a velocidade de escoamento nas
galerias será superior a 5,0m/s, sendo que o maior valor é igual a 5,89m/s e foi
observado no projeto elaborado para o loteamento “A”. Pode-se considerar que tal
situação não representa aumento significativo do risco de danos à tubulação
projetada já que tais velocidades ocorrerão apenas em eventos com período de
retorno igual a 10 anos. De fato, as velocidades de escoamento serão
significativamente menores durante eventos de precipitação com períodos de
retorno iguais a 2 ou 5 anos, valores admitidos no concepção de sistemas de
microdrenagem urbana para áreas residenciais.
Apesar dos aspectos positivos observados, constatou-se também que a
análise dos projetos de drenagem pelos integrantes do GRAPROHAB não evitou
que projetos fossem aprovados sem elementos fundamentais para sua execução.
Três projetos não apresentam planta de drenagem ou planta de bacias onde é
indicado o sentido do escoamento das águas pluviais nas vias e nas quadras. O
projeto do loteamento “H” representa uma situação ainda mais grave: foi aprovado
sem que fosse elaborada planta de drenagem onde sejam indicados os
comprimentos, diâmetros (ou outras medidas das seções não circulares) e
declividades dos condutos e as características de poços de visita, tais como
profundidades, cotas de fundo e topo. No projeto desse loteamento também não
foram elaboradas plantas com representação das bacias e sub-bacias.
A aprovação de projetos de drenagem urbana sem informações básicas para
a sua elaboração revela deficiências na análise feita pelos integrantes do
GRAPROHAB e também as dificuldades dos municípios em implementarem o
controle da drenagem urbana. Segundo NOCCETTI (2009, p. 8), alguns fatores aos
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quais podem ser atribuídas essas dificuldades são a baixa escolaridade e
capacitação técnica dos profissionais, a mudança de administrações, a grande
rotatividade de pessoal e a falta de acesso à informação para os usuários do
sistema. Diante dessas dificuldades, pode-se considerar que a aplicação dos
quesitos propostos no item 4.1 constitui uma ferramenta a Municípios e integrantes
do GRAPROHAB na análise de projetos de drenagem urbana desenvolvidos para
propostas de parcelamento do solo urbano.
A análise dos projetos segundo os quesitos “p”, “q”, “r”, “s” e “t” revela ainda
que a análise pela administração municipal e pelo GRAPROHAB resulta na
aprovação de projetos de drenagem urbana cuja maior parte não apresenta
avaliação dos impactos nos cursos d’água e nos sistemas de drenagem existentes à
jusante e não propõem a execução de medidas compensatórias de drenagem.
Apesar de todos os projetos de drenagem urbana analisados preverem lançamentos
de águas pluviais em cursos d’água, nenhum deles apresenta delimitação dos leitos
maior e maior excepcional associados a esses cursos d’água, de forma que em
todos há o risco não avaliado de alagamentos resultantes da elevação do nível dos
cursos d’água durante eventos extremos de precipitação.
A fim de mitigar os impactos sobre o escoamento superficial e sobre a
qualidade da água associados ao parcelamento do solo urbano, bem como reduzir
os riscos de prejuízos ao poder público e à população, os quesitos “p”, “q”, “r”, “s” e
“t” deveriam ser atendidos por todos os projetos de drenagem urbana elaborados
para novos loteamentos. Vê-se, assim, que a aplicação desses e dos demais
quesitos propostos no item 4.1 pode auxiliar Municípios e os integrantes do
GRAPROHAB a analisar projetos de parcelamento do solo urbano e mitigar
impactos sobre o ciclo hidrológico decorrentes desses loteamentos.
Caso se considere que a delimitação dos leitos maior e maior excepcional
associados aos cursos d’água não deva ser exigida nos projetos de microdrenagem
urbana, tal delimitação e restrição do uso dessas áreas deverá ser feita pela
administração pública. Se também for considerado que não podem ser exigidos que
seja feita a avaliação dos impactos sobre cursos d’água e demais componentes dos
sistemas de drenagem e que não podem ser exigidas medidas compensatórias de
drenagem urbana, tais ações deverão ser desenvolvidas pela administração
municipal por meio, por exemplo, do Plano Diretor de Saneamento ou Plano Diretor
de Drenagem Urbana.
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Destaca-se que a continuidade do parcelamento do solo urbano nas
condições atuais contribuirá para o aumento da poluição dos cursos d’água e dos
prejuízos aos seus diversos usos, além do aumento, durante eventos de
precipitação, das vazões observadas em cursos d’água e nas estruturas que
compõem a macrodrenagem situados à jusante do novo parcelamento. Nessas
condições, caberá ao poder público monitorar a qualidade da água e a capacidade
de condução das estruturas ou cursos d’água, além de adotar as medidas
necessárias para evitar os prejuízos à população associados a enchentes,
inundações e prejuízos aos diversos usos dos recursos hídricos superficiais.
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6 CONCLUSÕES

Pelo exposto, conclui-se que o atual sistema de aprovação de projetos de
drenagem urbana desenvolvidos para loteamentos residenciais no município de
Sorocaba – SP não evita que projetos de drenagem urbana sejam aprovados sem
elementos fundamentais para sua execução. Esse sistema também permite a
aprovação de projetos em que não é feita avaliação dos impactos a serem
produzidos nos cursos d’água e nos sistemas de drenagem existentes à jusante.
Pela análise feita se verifica que a atuação do GRAPROHAB e a exigência de
documentos e informações por cada integrante desse colegiado resultam numa
uniformidade dos projetos de drenagem urbana que integram as propostas de novos
parcelamentos do solo urbano, o que melhora as condições de análise desses
projetos pela administração municipal.
Contudo, constatou-se também que o sistema de aprovação vigente não
evitou que projetos de drenagem urbana fossem aprovados sem elementos
fundamentais para sua execução, o que revela deficiências no procedimento padrão
existente para a análise feita pelos integrantes do GRAPROHAB e as dificuldades
dos municípios em implementarem o controle da drenagem urbana. A aprovação de
projetos naquelas condições poderia ser impedida caso o analista questionasse se
os mesmos apresentam todos os dados e informações solicitados pelo
GRAPROHAB, se foram adotadas adequadas diretrizes no dimensionamento dos
dispositivos previstos e se esses projetos apresentam medidas que enfrentam os
problemas comumente associados à drenagem urbana. Tais questões são
abordadas nos quesitos propostos no item 4.1 de forma que pode-se considerar que
a aplicação desses pode constituir uma ferramenta a Municípios e integrantes do
GRAPROHAB na análise de projetos de drenagem urbana desenvolvidos para
novas propostas de parcelamentos do solo urbano.
Verificou-se ainda que o sistema de aprovação de loteamentos resulta na
aprovação projetos de drenagem urbana que não avaliam os impactos a serem
produzidos nos cursos d’água e nos sistemas de drenagem existentes à jusante e
não propõem a execução de medidas compensatórias de drenagem. Apesar de
todos os projetos de drenagem urbana analisados preverem lançamentos de águas
pluviais em cursos d’água, nenhum deles apresenta delimitação dos leitos fluviais,
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de forma que, em todos, há o risco não avaliado de alagamentos resultantes da
elevação do nível dos cursos d’água durante eventos extremos de precipitação.
Caso se considere que a delimitação dos leitos dos cursos d’água afetados
não deva ser exigida nos projetos de microdrenagem urbana, tal delimitação e
restrição do uso dessas áreas deverá ser feita pela administração pública. Caso
também se conclua que não deve ser exigida a avaliação dos impactos sobre cursos
d’água e demais componentes dos sistemas de drenagem existentes e também que
não precise ser previstas medidas compensatórias de drenagem urbana, tais ações
deverão ser planejadas e regulamentadas pela administração municipal por meio,
por exemplo, do Plano Diretor de Drenagem Urbana.
Destaca-se que a continuidade das atuais condições de aprovação de
projetos de parcelamento do solo e dos respectivos projetos de drenagem urbana irá
levar à reprodução, no município e em toda a Região Metropolitana de Sorocaba,
dos processos inadequados de urbanização e impacto ambiental observados nas
outras regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Assim é necessário o
aprimoramento do sistema de aprovação bem como o planejamento da drenagem
urbana pela administração pública de maneira integrada, abrangendo os municípios
que estão inseridos na mesma sub-bacia do Médio Sorocaba.
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7 RECOMENDAÇÕES

A partir dos resultados obtidos, recomenda-se que:


Os

quesitos

desenvolvidos

neste

trabalho

sejam

utilizados

pelas

administrações de municípios paulistas e por integrantes do GRAPROHAB na
análise e aprovação de projetos de loteamentos residenciais;


Os quesitos desenvolvidos neste trabalho sejam divulgados para que possam
ser utilizados por empreendedores durante a elaboração de projetos de
loteamentos residenciais;



Em todos os projetos de drenagem urbana desenvolvidos para novos
loteamentos residenciais seja feita avaliação dos impactos sobre a qualidade
da água e dos impactos sobre os diversos usos dos cursos d’água existentes
à jusante do novo parcelamento;



Em todos os projetos de drenagem urbana desenvolvidos para novos
loteamentos residenciais seja feita a avaliação dos impactos sobre as vazões
no sistema de drenagem ou cursos d’água existentes à jusante. Em todos os
projetos também deverá ser demonstrado que não haverá aumento dessas
vazões durante as chuvas devido à instalação dos loteamentos;



A análise desenvolvida neste estudo também seja realizada em projetos de
loteamentos residenciais de outros municípios inseridos na sub-bacia do
Médio Sorocaba e Alto Sorocaba, a fim de avaliar o sistema de aprovação de
projetos de drenagem urbana e parcelamento do solo em áreas que possam
agravar as condições da drenagem urbana do município de Sorocaba;



Seja realizada revisão da equação de chuvas intensas adotada pelo Município
de Sorocaba;



Seja realizado estudo dos loteamentos já instalados e analisados neste
trabalho, a fim de avaliar os impactos a eles associados sobre cursos d'água
e sobre o sistema de drenagem urbana existente.
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ANEXOS

Anexo 1 – Comunicado elaborado pela Prefeitura de Sorocaba

Anexo 2 –

Trecho do “Plano Diretor de Macrodrenagem do município de
Sorocaba”

