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RESUMO 
 

A urbanização dos espaços de modo desordenada contribui 

para a degradação das qualidades das cidades. Essa degradação 

intensifica a tensão sobre as infraestruturas públicas e aos 

ecossistemas urbanos, causando diversos desastres e acidentes 

ambientais. As infraestruturas de drenagem pluvial são 

algumas das que mais são precarizadas com esse cenário, 

aumentando a incidencia de enchentes e alagamentos. Nesse 

sentido, o presente estudo busca descrever as ferramentas 

políticas e instrumentos de gestão relacionados à gestão e 

otimização dos recursos voltados para a drenagem urbana. A 

organização destes conhecimentos foi realizada por meio da 

criação do inventário de saberes sobre o tema. Este, (o 

inventário) composto por dados e informações obtidas em 

quatro bases de dados bibliográficos e tratadas sobre o método 

de filtragem bibliométrica. Os resultados apontam para uma 

estrutura de gestão nacional segmentada e participativa. Sendo 

a Política Nacional de Saneamento Básico, o instrumento mais 

amplo em relação às questões sobre a drenagem urbana 

pública. 
 

Palavras-chave: Drenagem urbana, impermeabilização 

do solo e drenagem, plano de gerenciamento de recursos 

hídricos. 

 

ABSTRACT 

 

The urbanization of spaces in a disorderly manner contributes 

to the degradation of the qualities of cities. This degradation 

intensifies the strain on public infrastructure and urban 

ecosystems, causing various disasters and environmental 

accidents. Rainwater drainage infrastructures are some of the 

most precarious in this scenario, increasing the incidence of 

flooding and flooding. In this sense, the present study seeks to 

describe the political tools and management instruments 

related to the management and optimization of resources for 

urban drainage. The organization of this knowledge was 

accomplished through the creation of the inventory of 

knowledge on the subject. This (the inventory) consists of data 

and information obtained from four bibliographic databases 

and treated about the bibliometric filtering method. The results 

point to a segmented and participatory national management 

structure. Being the National Policy of Basic Sanitation, the 

broadest instrument in relation to the questions about public 

urban drainage. 
 

KEYWORDS: Urban drainage, waterproofing of soil and 

drainage, water resources management plan. 

1. INTRODUÇÃO 
 

A intensificação da urbanização nos grandes centros, 

aliada ao planejamento ineficaz ou inexistente, 

contribuiu diretamente para a precarização das 

infraestruturas urbanas, levando ao surgimento de 

problemas relacionados ao uso e à ocupação territorial. 

A ausência de iniciativas para a solução desses 

problemas reflete em diversas áreas das cidades, e é 

perceptível por exemplo, por meio da pavimentação 

viária precária e falta de planejamento dos sistemas de 

saneamento básico, além da incidência constante de 

alagamentos, enchentes e inundações nos centros 

urbanos. 

As enchentes são eventos que mobilizam toda a 

população de certa localidade, causando impactos 

negativos à população, ao comércio, industrias, 

agricultura, etc. Para Maruzzi et al. (2009) a incidência 

de enchentes passou a ser um dos aspectos mais 

importantes a ser solucionado pela administração 

pública, devendo, portanto, ser visto como elemento 

essencial para o funcionamento dos sistemas de 

saneamento, e demais infraestruturas essenciais das 

cidades.  

Na visão de Tucci (2008) os cenários de inundações 

estão atrelados a fatores como a falta de controle e 

restrição à ocupação de áreas de risco de inundações em 

Planos Diretores de Desenvolvimento das cidades, à 

invasão das áreas ribeirinhas que pertencem ao poder 

público por parte da própria população e à ocupação de 

áreas de médio risco. Ainda de acordo com Tucci 

(2008), outro aspecto importante condiz com a ideia 

atual de gerenciamento, que não vislumbra a adoção de 

medidas preventivas (não-estruturais), optando pela 

realização de ações emergenciais, após a ocorrência 

destes eventos (medidas estruturais). O modelo mais 

recomendável nesse sentido, seria a prática de gestão 

integrada, que além do caráter operacional, considera 

também as demais dimensões envolvidas, como o 

planejamento, o controle, monitoramento e o emprego 

de instrumentos de gestão. 

Nesse panorama, Pompeo (2000), destaca a 

importância sobre a construção técnica de elementos que 

http://www.mastereditora.com.br/
mailto:prof.diegovieira@feitep.edu.br
mailto:jhoandsom@gmail.com


Ramos & Campos / Journal of Exact Sciences V.24,n.1.pp.05-07 (Jan - Mar 2020) 

 

JES  (ISSN online: 2358-0348)                               Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/jes 

a ilustrem e organizem os conhecimentos sobre as 

medidas que promovam o desenvolvimento urbano 

sustentável. Além disso, o autor (Pompeo, 2000) afirma 

que a organização desses elementos também se 

configura como uma das principais maneiras de alcançar 

o desempenho satisfatório dos sistemas estruturais das 

cidades. Nesse sentido, o presente estudo tem por 

objetivo descrever e organizar os recursos e 

instrumentos de gestão existentes no Brasil que 

busquem o controle de enchentes e inundações por meio 

da drenagem urbana. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a criação do inventário dos recursos e 

instrumentos de gestão aplicáveis à drenagem urbana, 

selecionou-se com base na literatura, os aspectos mais 

relevantes entre os temas “Gestão” e “Drenagem 

urbana”. Esta pesquisa preliminar possibilitou eleger as 

strings que posteriormente foram combinadas para obter 

os resultados específicos da revisão bibliográfica. 

Conforme ilustrado na Figura 1, a seleção das strings 

ocorreu por meio de análise bibliométrica gerada por 

artifício do algoritmo classificador das bases de dados 

científicas. 
 

 
Figura 1. Etapas dos procedimentos de pesquisa. Fonte: dos atores 
(2019). 

 

As strings obtidas que não se relacionavam 

diretamente à drenagem urbana foram ignoradas, sendo 

selecionadas para pesquisa, as 3 melhores pontuadas 

pelo algoritmo bibliométrico. A restrição ao número de 

3 strings, deu-se por decisão dos pesquisadores, com o 

objetivo de limitar os resultados de modo a evitar 

difusão e descentralização do tema (já realizada na etapa 

anterior). 

As 3 strings foram recombinadas com a string 

“Gestão” pesquisadas na Plataforma de Periódicos da 

CAPES. Considerando as bases de dados: SciELO, Web 

of Science, Science Direct e SCOPUS. Juntamente, 

restringiu-se a investigação a trabalhos realizados no 

Brasil, e de amplitude nacional. 

As palavras chave (strings) foram combinadas da 

seguinte forma: 

• Gestão AND Política Nacional; 

• Gestão AND Bacia Hidrográfica; e 

• Gestão AND Drenagem.  
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

No Brasil, os recursos voltados para a gestão da 

drenagem pluvial são em maior parte agregados aos 

recursos das demais áreas do saneamento, isso ocasiona 

que os instrumentos de gestão dessa área sejam 

colocados em segundo plano. Nesse sentido, Cruz, 

(2007) afirma que a gestão da drenagem urbana na 

maioria dos municípios brasileiros ainda não é 

vislumbrada com a devida importância, dada a ausência 

de um planejamento específico para o setor. De forma 

geral, o gerenciamento da drenagem urbana é realizado 

pelas secretarias de obras municipais e apresenta-se 

desvinculado das ações planejadas para os demais 

setores relacionados, como água, esgoto e resíduos 

sólidos. 
 

Gestão e Política Nacional 
 

O principal instrumento para a gestão da drenagem é 

Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 

instaurada pela Lei Federal 11.445/2007 que define 

sistema de drenagem urbana como o “conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

drenagem de águas pluviais de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas” (BRASIL, 2007, p. 3).  

Apesar da PNSB ser o instrumento amplo mais 

específico à nível federal, atualmente existe no Brasil 

uma estrutura ampla para a gestão dos recursos hídricos 

no contexto da drenagem pluvial. 

Segundo Tucci (2008), os problemas apresentados 

pelas municipalidades, no que se referem à orientação e 

instrução sobre como proceder sobre o manejo das águas 

urbanas, levaram o poder público a debruçar-se sobre a 

questão e elaborar instrumentos destinados ao sua gestão 

e controle. O principal resultado desses esforços foi 

como a instituição da Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH, seus instrumentos de gerenciamento 

e o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/01). 

A instituição da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei nº 9.433/97) e a criação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH), proporcionaram a ampliação da 

abordagem das questões relacionadas à gestão das águas 

por meio da criação de órgãos e instrumentos 

mitigadores, como os Conselhos Nacional e Estaduais, a 

Agência Nacional de Águas (ANA), Órgãos Estaduais e 

Comitês de bacia, bem como da Agência de Água.  

Na Figura 2 exibe a atual estrutura do SINGREH e a 

responsabilidade de cada órgão gestor e correlaciona o 

âmbito de sua esfera administrativa.  

A Política Nacional de Saneamento Básico-PNSB 

foi criada com o intuito de estabelecer diretrizes gerais 

para a gestão do saneamento básico no território 

brasileiro. No texto, a drenagem urbana é classificada 

como parte do conjunto que compõe o saneamento, cujo 

acesso deverá ser universalizado. Dentre os principais 

pontos estabelecidos pela PNSB estão a criação de 

normas técnicas relativas à: quantidade, regularidade de 

serviços prestados, prestação regionalizada de serviços 

públicos de saneamento básico, ao planejamento de 

ações, como o diagnóstico dos seus impactos e nas 

Gestão Drenagem Urbana

Drenagem

Política Nacional

GestãoBacia Hidrográfica
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condições de vida da população, ao estabelecimento de 

metas de médio e curto prazo, revisão periódica dos 

planos de saneamento, dentre outros. 
 

 

 

Figura 2. Estrutura administrativa do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fonte: Adaptado de Ministério 
do Meio Ambiente (2016). 

Foi criada, no ano de 2016, a Lei Federal nº 13.308 

com o objetivo de complementar aspectos básicos que 

tratam da manutenção preventiva das redes pluviais. A 

redação atualizou a definição de drenagem e manejo de 

águas pluviais e estabeleceu a obrigatoriedade da 

disponibilidade, em áreas urbanas, de serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes. 

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/01) 

estabelece diretrizes gerais para a elaboração das 

políticas que regem os processos urbanos. Entre os 

aspectos abordados no texto que merecem destaques 

está a instituição da obrigatoriedade de elaboração do 

Plano Diretor nos municípios brasileiros com população 

maior do que 20.000 hab, o planejamento das regiões 

metropolitanas, a ordenação territorial e o 

desenvolvimento econômico. No que se refere à 

drenagem urbana, o Estatuto das Cidades não faz 

menção especifica ao assunto, porém estabelece 

importantes diretrizes que influenciam diretamente na 

ocorrência de problemas relacionados a enchentes, 

como a ordenação do solo, o controle de impactos da 

urbanização sobre o ciclo hidrológico, dentre outros 

fatores. 

Martins (2012) aponta a elaboração dos Planos 

Diretores como um dos elementos fundamentais para o 

alcance do sucesso na gestão da questão urbana e que 

esses, por sua vez, devem englobar diretrizes especificas 

relacionadas à drenagem e ao saneamento, no âmbito 

municipal, estadual e federal, e elaborar planos 

municipais de saneamento, projetos compatíveis com os 

planos existentes, a compatibilização entre as ações 

estruturais, não-estruturais, governamentais e não 

governamentais. 
 

4. CONCLUSÃO 

A problemática relacionada a drenagem urbana 

consiste em um dos desafios a serem superados pelas 

cidades contemporâneas e envolve soluções baseadas 

em fatores como a compatibilização e o planejamento de 

elementos como o uso e a ocupação territorial, bem 

como aspectos relacionados a bacia hidrográfica, ciclo 

hidrológico, permeabilizarão do solo urbano, dentre 

outros. No Brasil, os recorrentes impactos decorrentes 

das enchentes, impulsionaram a adoção de medidas que 

buscam melhorar a gestão das águas urbanas, como a 

instituição de uma legislação efetiva, destinada a 

abordar questões como a gestão dos recursos hídricos, 

sendo um importante passo para a melhoria na gestão 

das cidades. 

A multiplicação dos planos diretores com a 

incorporação das questões relacionadas às águas 

urbanas (sobretudo drenagem) neste documento é um 

importante instrumento de gestão, capaz de subsidiar e 

incentivar a adoção de medidas não estruturais frente a 

medidas estruturais de intervenção.  

No entanto, é possível observar que, apesar do 

avanço, o gerenciamento da drenagem urbana ainda 

esbarra em aspectos de ordem política, no qual planos 

de intervenção apresentam uma descontinuidade ou, 

ainda, a não conclusão de ações intervencionistas, com 

consequente perda dos objetivos traçados inicialmente 

por uma determinada administração pública.  

Assim, diante do exposto, conclui-se que a 

institucionalização da temática de uma drenagem urbana 

planejada e apoiada na legislação, que determine 

diretrizes de gestão pública, consiste em significativos 

trunfos para a solução da problemática. 
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