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Resumo: Medidas não convencionais no controle de enchentes, de forma a promover a 
infiltração e o armazenamento temporário das águas pluviais, vêm sendo adotadas em 
projetos de drenagem urbana em grandes cidades brasileiras nos últimos anos. Este artigo 
descreve alguns dos principais dispositivos de amortecimento na macrodrenagem 
implantados no Brasil para o controle de cheias, além de medidas de controle na fonte por 
infiltração, através da utilização de planos ou superfícies de infiltração, pavimentos 
permeáveis, poços  e trincheiras de infiltração e por armazenamento, através da implantação 
de reservatórios de amortecimento em empreendimentos e loteamentos, apontando os 
principais aspectos e considerações. O objetivo deste artigo consiste em descrever e 
salientar, de forma sucinta, a importância no controle de enchentes, como uma forma de 
minimizar  problemas de ordem sanitária e ambiental advindos dos efeitos negativos e 
devastadores causados por cheias urbanas. Utiliza metodologia de pesquisa exploratória, a 
partir de revisão de literatura específica sobre o assunto. 
Palavras-chave: Reservatórios; Controle de cheias; Gestão ambiental . 

1. Introdução 
Os reservatórios de amortecimento de cheias vêm sendo executados há décadas em 

países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, entre outros, tornando-se uma prática 
na concepção de projetos de drenagem. Diversas cidades como Dallas, Seatle, Washington e 
Elburn nos Estados Unidos, Adelaide e Camberra na Austrália, utilizam os reservatórios de 
amortecimento de forma a reduzir os efeitos negativos da urbanização sobre os processos 
hidrológicos, possibilitando a redução de vazões de pico a valores compatíveis com os 
encontrados antes da ocorrência da urbanização. Segundo Tomaz (2002), a cidade de Seatle 
tem mais de 2000 reservatórios de detenção em edifícios multifamiliares e comerciais e 2500 
unidades residenciais, cuja manutenção de tais dispositivos é feita pelos próprios usuários, 
sendo que a prefeitura municipal daquela cidade fiscaliza e treina a equipe para a manutenção.  

Entretanto, aspectos de ordem sanitária e ambiental devem ser contemplados quando 
da adoção de reservatórios de amortecimento de cheias, através de programas de 
monitoramento e manutenção de tais dispositivos, conforme descrito no item 4. 

No Brasil, diversas cidades vêm adotando os reservatórios de amortecimento como 
uma medida não convencional importante no controle de cheias urbanas. Em Nascimento e 
Baptista (1998), os reservatórios de amortecimento aparecem como uma solução 
compensatória aos efeitos da urbanização, na medida em que permitem a redistribuição 
temporal e a atenuação dos fluxos, ainda que não os excedentes de volume. 

No controle na fonte por infiltração, estão sendo empregados dispositivos que 
promovam a infiltração ou o armazenamento temporário das águas pluviais, de forma a 
compensar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos, tais como os planos ou 
superfícies de infiltração, as valas ou trincheiras com poços de infiltração, a utilização de 
pavimentos porosos e ou permeáveis. No controle na fonte por armazenamento, estão sendo 
utilizados reservatórios de amortecimento em loteamentos e empreendimentos. 
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Este trabalho está assim organizado: a seção 2 explica o objetivo da pesquisa; as 
seções de 3 a 7 apresentam o desenvolvimento do trabalho; a seção 8 apresenta a metodologia 
utilizada; a seção 9 apresenta as considerações finais. 

 

2. Objetivo  
 Consiste em descrever e salientar, de forma sucinta, a importância no controle de 

enchentes, como uma forma de minimizar  problemas de ordem sanitária e ambiental 
advindos dos efeitos negativos e devastadores causados por cheias urbanas, destacando a 
importância em atender, e cada vez mais por em prática, a lei 9433 de 08/01/1997, que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.. 
 
3. Controle de cheias urbanas – Descrição sucinta sobre a utilização de reservatórios de 
amortecimento na macrodrenagem em algumas metrópoles brasileiras 

3.1. Cidade de Belo Horizonte 
O sistema de drenagem natural do município de Belo Horizonte é composto, 

principalmente, pelos rios Ribeirão da Onça e Ribeirão Arrudas. Segundo o Plano Muncipal 
de Saneamento de Belo Horizonte (2004),  o primeiro rio possui uma área total de bacia de 
211, 63 km2, podendo ser dividido em duas áreas bem distintas, devido à existência da Lagoa 
da Pampulha, que amortece as enchentes urbanas e retém os sedimentos da parte a montante 
da bacia, enquanto que o segundo rio, com uma bacia de 207,76 km2, é formado pelos 
córregos Jatobá e Barreiro, que apresentam declividades acentuadas, tendo como 
conseqüência velocidades elevadas de escoamento. 

A bacia de detenção de Santa Lúcia, na bacia hidrográfica do córrego do Leitão, foi 
concebida na década de 1940, entrou em operação em 1953, com um volume de espera da 
ordem de 300.000 m3 , com uma área contribuinte à bacia de detenção de 370 ha. A partir da 
década de 1970, a intensificação no processo de urbanização da área, aliado às altas 
declividades, ocasionaram processos erosivos, tendo como conseqüências diretas o alto 
volume de sedimentos e resíduos sólidos e a presença de esgotos domésticos provenientes das 
galerias de águas pluviais.   

Em 1988, a Prefeitura da Cidade de Belo Horizonte iniciou projeto para recuperação 
da bacia de detenção de Santa Lúcia, com o objetivo da criação de um parque urbano para 
atividades de lazer, associado à reservação apenas dos deflúvios superficiais contribuintes 
diretamente ao reservatório, sendo concluído em 1995.  Tendo em vista que as canalizações 
foram dimensionadas levando-se em conta a redução do pico de cheia, problemas de 
insuficiência acarretaram graves inundações em 1996, tornando-se essencial a reinserção do 
reservatório no sistema. Estudos de simulação hidrológica e hidráulica, através da SUDECAP 
em cooperação com a UFMG, constataram a possibilidade de uma redução dos riscos de 
inundação, através de uma estrutura de controle hidráulico de forma a propiciar o 
extravasamento dos deflúvios do canal subterrâneo existente para a bacia de detenção de 
Santa Lúcia e retorno ao trecho canalizado no período de recessão do hidrograma. 

A lagoa da Pampulha drena uma área de aproximadamente 95 km2, nos municípios de 
Belo Horizonte e Contagem. A lagoa teve origem através da construção de uma barragem em 
1938. Em 1958, qundo da sua reinauguração, o volume de reservação era de 18 milhões de m3 

e espelho d’água de 261 ha. Com a intensa ocupação urbana da bacia houve um assoreamento 
progressivo da lagoa, estimando-se que ela atualmente possua apena 45% de seu volume 
inicial. A Prefeitura da Cidade de Belo Horizonte, através de um programa de recuperação 
paisagística e ambiental, iniciou o desassoreamento da lagoa da Pampulha, com posterior 
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construção de um parque ecológico e de uma estação de tratamento de esgotos junto à foz do 
sistema fluvial Ressaca-Sarandi.  

3.2. Região Metropolitana de Curitiba 
As enchentes na Região Metropolitana de Curitiba ocorrem sobre o rio Iguaçu e seus 

tributários, cuja bacia contribuinte vem sendo cada vez mais urbanizada, durante as últimas 
décadas. Em Tucci et al. (1997), as principais componentes que causam as enchentes na 
Região Metropolitana de Curitiba são: 
b) Enchentes devido à urbanização, acarretando à impermeabilização do solo; 
b) A ocupação do leito maior dos rios, acarretando prejuízos freqüentes à população que 
ocupa essas faixas; 
c) Obstruções e projetos inadequados, tais como estrangulamento das seções dos rios tais 
como pontes e aterros e demais fatores que geram impactos localizados sobre a drenagem; 
d) Baixa declividade natural da bacia, em especial do leito maior do rio Iguaçu, sendo da 
ordem de 0,0002 m/m a 0,0003 m/m, ocasionando cheias que tendem a escoar lentamente, 
ocupando as várzeas por alguns dias. 

Uma da alternativas de controle de enchentes na Região Metropolitana de Curitiba  
são os reservatórios previstos para o abastecimento de água nas cabeceiras dos rios Iraí e 
Piraquara, que deverão amortecer parte das enchentes. Entretanto, Em Tucci et al. (1997), a 
construção de reservatórios nos rios Palmital, Belém e Atuba dificilmente poderiam amortecer 
as enchentes da urbanização já existentes. O uso de reservatórios em parques e de 
abastecimento de água poderão minimizar as enchentes nas bacias que ainda estão em estado 
rural, como nos rios Piraquara, Iraí e Pequeno. 

Outra alternativa de controle de enchentes na Região Metropolitana de Curitiba é o 
confinamento do escoamento através de diques, envolvendo a transferência do volume de 
água do leito maior para o leito menor ou para uma largura definida. Em Tucci et al. (1997), 
essa alternativa envolve a melhoria do escoamento no leito menor e tende a criar remanso 
para os trechos superiores, devendo contemplar os seguintes aspectos: a drenagem do 
escoamento urbano das bacias de contribuição lateral; sistema de bombas para a drenagem 
forçada das áreas laterais; sistema de manutenção e operação pelos municípios, devendo-se ter 
um sistema de alerta de enchentes devido as limitações de segurança. 

3.3. Cidade de Porto Alegre 
A cidade de Porto Alegre possui cerca de 72 km de orla fluvial, recebendo uma 

contribuição de 27 bacias, dentro do território do município, com deságüe sobre o Lago 
Guaíba. Foi criado pelo Decreto 14786 de 30/12/2004 o Caderno de Encargos do 
Departamento de Esgotos Pluviais – DEP, para projetos, serviços, implantação, fiscalização e 
conservação de redes de drenagem pluvial urbana, além de definir os critérios de manutenção 
e conservação das casas de bombas e do Sistema de Proteção às Cheias do município de Porto 
Alegre, que têm por finalidade a drenagem das área baixas protegidas por diques (polderes), 
através do bombeamento das águas pluviais. 

3.4. Cidade do Rio de Janeiro 
Na cidade do Rio de Janeiro, destacam-se as ações estruturais executadas nas bacias 

dos rios Jacaré, Nunes, Orfanato e Timbó-Faria. As bacias hidrográficas desses rios são 
contribuintes à baía de Guanabara e localizam-se na zona norte da cidade, sendo constituídas 
por áreas bastante urbanizadas, com ocupações em parte das faixas marginais de proteção.    

As bacias de detenção dos rios Jacaré e Nunes já construídas há décadas, a primeira 
situada no bairro de Lins de Vasconcelos e a segunda situada no bairro de Ramos, ambas 
localizadas em áreas próximas às comunidades locais. As bacias de detenção mais 
recentemente implantadas referem-se aos rios Orfanato e Timbó-Faria, executadas há menos 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
4

de dez anos. No rio Orfanato, destaca-se o fato da utilização do reservatório para múltiplas 
funções, tais como campo de futebol, quadra de esporte e outras opções de lazer a serem 
utilizadas no período seco. No rio Timbó-Faria, destaca-se o fato da utilização de tubos 
ARMCO com função de reservação.  

3.5. Região Metropolitana de São Paulo 

Em Canholi (2005), na região metropolitana de São Paulo, até o ano de 2003, as ações 
empreendidas têm como resultado cerca de 33 bacias de detenção, denominadas piscinões, 
com um volume de retenção total próximo de 4,5 milhões de metros cúbicos. As ações citadas 
para a RMSP encontram-se na bacia do Alto Tietê, correspondendo as bacias dos rios 
Tamanduateí, Pirajuçara, Aricanduva, Médio Juqueí, Canal de Circunvalação, Baquirivu 
Guaçu, Cabuçu de Baixo, Pacaembu e Água Espraiada. O quadro nº 1 indica a reservação 
necessária e implementada na bacia do Alto Tietê - PDMAT.  

TABELA 1 – Reservação necessária e implementada na bacia do Alto Tietê (PDMAT) 
 

BACIAS DE DETENÇÃO 

 

 

 

BACIA 

 

ÁREA 

DREN.  

(KM2) 

 

VOL. 

TOT. 

(M3) PREVISTAS OPERAÇÃO/ 

CONSTR. 

 

ÓRGÃO 

RESPONS. 

Tamanduateí 330 7,7x106 43 16 DAEE/Pref. 

Pirajuçara 72 2,1x106 16 5 DAEE/Pref. 

Aricanduva 100 2,2x106 11 8 PMSP 

Médio Juqueí 263 3,1x106 26 - DAEE/Pref. 

Canal de 

Circunvalação 

33 1,1x106 3 - DAEE/Pref. 

Baquirivu 

Guaçu 

136 3,5x106 31 - DAEE/Pref. 

Cabuçu de Baixo 40,8 5,6x106 2 2 PMSP 

Pacaembu 2,2 7,4x106 1 1 PMSP 

Água Espraiada 8,6 3,9x106 1 1 PMSP 

Fonte: Canholi (2005). 

Além das obras de retenção na Região Metropolitana de São Paulo, já se encontram 
implantadas obras de amortecimento de cheias nos canais, bem como já foram iniciados 
estudos visando a efetivação de ações voltadas à restauração de rios urbanos. 

 
4. Considerações sobre aspectos sanitários e ambientais de reservatórios na 
macrodrenagem 
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A operação e manutenção dos dispositivos de controle de cheias urbanas tornam-se 
medidas obrigatórias e prioritárias para o bom desempenho e a vida útil dos mesmos, 
tornando-se fundamental o estabelecimento de programas de monitoramento e manutenção. 

Em (ASCE, 1992), apud Canholi (2005), alguns dos objetivos da manutenção de tais 
obras de controle de cheias são listados a seguir:  
a) Garantir o funcionamento hidráulico e a integridade física das estruturas por toda a vida útil 
da obra; 
b) Garantir a segurança e o conforto dos visitantes, especialmente das crianças; 
c) Evitar a infestação por insetos; 
d) Preservar o aspecto visual agradável; 
e) Permitir a utilização múltipla, incluindo as atividades de lazer e recreação. 

Os programas de monitoramento e manutenção dos dispositivos de controle de cheias 
devem considerar as cargas de poluentes advindas dos aportes de precipitações. Em 
Porto(1995), as fontes de poluição são distintas e distribuídas no espaço da bacia hidrográfica. 
Algumas formas de poluição listadas por Porto(1995) destacam-se o lixo orgânico acumulado 
nas ruas, resíduos orgânicos de animais, frações provenientes de construções, resíduos de 
escapamento de veículos automotores, partículas de pneu e de asfalto, ligações incorretas ou 
clandestinas  de esgoto cloacal à rede de drenagem, no caso de sistemas separadores, etc. 

Em Nascimento e Baptista (1998), a eficiência das bacias de detenção na redução de 
poluentes é função de um grande número de variáveis, como as características físicas, 
químicas e biológicas dos aportes, o regime de precipitações, o tempo de detenção na bacia, 
suas características geométricas, a qualidade dos serviços de manutençào, etc. 

Na operação e manutenção de reservatórios, Canholi (2005) relaciona um número 
mínimo de aspectos que devem ser considerados na elaboração de projetos e/ou de manuais 
de operação e manutenção. Tais aspectos são de fundamental importância  e referem-se  à 
proteção e segurança de pessoas, aos requisitos estéticos ou paisagísticos, à remoção de 
sedimentos em bacias de detenção com espelho d’água permanente, a introdução de 
patamares nas bacias projetadas para múltiplos usos, a prevenção de proliferação de plantas 
aquáticas em reservatórios com água permanente, a previsão de acessos para limpeza 
mecanizada e sistemas de iluminação e ventilação em reservatórios subterrâneos ou túneis-
reservatórios, além de outros aspectos de igual importância. 

Na adoção de medidas não convencionais no controle de enchentes, devem ser 
contempladas ações múltiplas do poder público e de entidades privadas com o objetivo de 
garantir os aspectos de ordem sanitária e ambiental.  

 

5. Considerações sobre a integração de estruturas de controle de cheias no espaço 
urbano  

As estruturas de detenção, quando devidamente integradas no espaço urbano, podem 
criar inúmeras oportunidades de lazer, tanto na prática de esportes, quanto na valorização do 
ambiente e da natureza.  

Em Nascimento e Baptista (1998), inúmeras são as opções de usos múltiplos em 
função do tipo de bacia de detenção. As bacias de detenção secas geralmente integram-se ao 
contexto urbano através da sobreposição espacial de funções, sendo comum que uma mesma 
área destinada ao amortecimento de cheias, durante eventos de precipitação significativos, 
seja uma área destinada à prática de esportes, parques poli-esportivos, praças públicas em 
geral, etc. 

6. Controle de cheias urbanas – Principais aspectos sobre a adoção de medidas de 
controle na fonte por infiltração e por armazenamento 

A ocupação urbana nas grandes cidades brasileiras acarretou impactos ambientais, 
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principalmente no que se refere ao aumento da freqüência de cheias urbanas, em 
conseqüência da impermeabilização do solo. Há impactos relacionados à queda de recarga do 
aqüífero subterrâneo, afetando a disponibilidade hídrica e ao acréscimo do escoamento 
superficial, ocasionando enchentes urbanas, erosão do solo e arraste de poluentes para os 
cursos d’água. 

Para minimizar tais impactos, estão sendo empregados dispositivos que promovam a 
infiltração e o armazenamento temporário das águas pluviais, tais como os planos ou 
superfícies de infiltração, as valas ou trincheiras com poços de infiltração, a utilização de 
pavimentos porosos e ou permeáveis, e a adoção de reservatórios de amortecimento em 
loteamentos e empreendimentos, possibilitando a redução de vazões de pico a valores 
compatíveis com os encontrados antes da ocorrência da urbanização.  

O controle de enchentes urbanas referente à microdrenagem pode ser realizado no lote 
ou no loteamento completo. Em Cruz et. al.(1998), o controle no loteamento não é inviável, 
porém apresenta alguns complicadores dentro da realidade brasileira, a saber: grande parte 
dos loteamentos na região metropolitana são clandestinos, a existência de invasão de áreas 
públicas, etc. O controle no lote permite a redução de uma parte dos impactos devido a 
urbanização, sendo conhecidos como on-site.    

Em Gomes (2005), o controle da drenagem urbana na fonte, compensatória, 
sustentável ou ambiental tem sido a medida mitigadora apontada por Planos de Drenagem 
Urbana e recentes legislações urbanísticas de algumas cidades brasileiras para restabelecer o 
impacto ao ciclo hidrológico no próprio local onde acontecem os impactos advindos da 
impermeabilização. A infiltração e a percolação de águas no solo, além de contribuir para o 
controle do escoamento superficial, irão possibilitar a recarga artificial do lençol freático, 
contribuindo para a reconstituição das condições do ciclo hidrológico anterior à urbanização. 

Como medidas de controle na fonte por infiltração, destacam-se as trincheiras de 
infiltração, os poços de infiltração, os pavimentos permeáveis e os planos de infiltração.  

Em Gomes (2005),  as trincheiras de infiltração são valetas preenchidas por material 
granular, com extensão preponderante em relação a sua largura, resultando em um 
reservatório de pedras para onde a água do escoamento pluvial é direcionada, ficando 
armazenada até a sua infiltração no solo ou sua drenagem para a rede pluvial. Os poços de 
infiltração caracterizam-se por escavações no solo com fundo e paredes permeáveis, com o 
objetivo de permitir a infiltração subterrânea da água proveniente de escoamento superficial. 
Os pavimentos permeáveis permitem a passagem de água através de vazios existentes em sua 
constituição. Os planos ou superfícies de infiltração caracterizam-se por áreas que se destinam 
a permitir e facilitar a infiltração das águas de chuva no solo. 

Como medidas de controle na fonte por armazenamento, destacam-se os reservatórios 
de amortecimento em empreendimentos e loteamentos. Estes reservatórios podem captar 
águas provenientes de telhados, coberturas, áreas e pisos não permeáveis, devendo o retardo 
possibilitar a redução de vazões de pico a valores compatíveis com as vazões de pré- 
urbanização.       

Algumas cidades brasileiras vêm atuando na regulamentação e legislação no que tange 
à obrigatoriedade de execução de reservatórios de amortecimento em empreendimentos e 
loteamentos novos, públicos ou privados, a partir de um valor mínimo de área 
impermeabilizada. Curitiba, Guarulhos, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo são 
exemplos de cidades que possuem ações reguladoras que disciplinam a execução de tais 
dispositivos. 

Estes reservatórios devem ser resistentes a esforços mecânicos, devem garantir o 
acesso fácil para manutenção, inspeção e limpeza, o esgotamento total do mesmo, ser dotado 
de extravasor que encaminhe o volume à rede pública de drenagem pluvial, ser dotado de 
orifício de descarga que encaminhe o volume reservado paulatinamente à rede de drenagem 
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urbana e demais itens que garantam a sua perfeita utilização, principalmente nos aspectos 
sanitário e ambiental. 

 

7. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 
A  lei 9433 de 08/01/1997 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em seu capítulo I, artigo 1º, 
verifica-se que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas, bem como deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 
usuários e da comunidade. Ainda sobre a lei em referência,  em seu capítulo II, artigo 2º,  
temos que a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais  é um  dos objetivos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos. Finalmente, em seu capítulo III, artigo 3º, observa-se a integração da 
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, além da articulação de recursos hídricos 
com a gestão do uso do solo. 

 

8. Metodologia utilizada 
Metodologia é o estudo dos caminhos e dos instrumentos usados para se fazer ciência. 

Ela aponta o caminho a ser seguido, norteando as ações do pesquisador, por meio das fontes e 
ferramentas disponíveis. A pesquisa foi exploratória, a partir da revisão de literatura 
especifica sobre o assunto. 

 

9. Reflexões Finais 
No que se refere à gestão de bacias hidrográficas urbanas, uma das alternativas a 

serem estudadas na macrodrenagem é a implantação de reservatórios ou bacias de detenção 
em local adequado, com o objetivo de atenuar os picos de vazão através do armazenamento 
temporário de parte  do escoamento superficial. Tais dispositivos vêm sendo implantados em 
algumas cidades do Brasil e do exterior, entretanto o emprego destas medidas compensatórias 
deve ser criteriosamente avaliado, tanto no aspecto hidráulico, bem como no que se refere aos 
aspectos sanitário e ambiental e a integração destas estruturas no espaço urbano.  

Ações integradas de controle na fonte, tanto por infiltração como por reservação 
constituem-se em medidas relevantes no que se refere à diminuição dos impactos advindos de 
cheias urbanas, de forma a manter as vazões de pré-urbanização. A aplicação de ações 
reguladoras e de fiscalização tornam-se fundamentais para a viabilização do emprego de tais 
dispositivos. 

Deve-se atender e cada vez mais por em prática a lei 9433 de 08/01/1997, que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.  

Espera-se, finalmente, contribuir com urbanistas, legisladores, engenheiros, arquitetos 
e demais pesquisadores na promoção de estudos e desenvolvimento de técnicas e dispositivos 
de forma a controlar e gerenciar , sob os aspectos sanitário e ambiental, os problemas 
advindos de cheias urbanas.  
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