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1 RESUMO 

O crescimento populacional, na maioria das vezes, não vem acompanhado por um 

planejamento urbano inclusivo e equilibrado, tendo como consequência problemas 

físicos e ambientais que se voltam contra a própria população dos grandes centros 

urbanos. A drenagem urbana de grandes metrópoles, tanto no Brasil, quanto em 

outros países, tem sido abordada como gênero acessório, devido ao crescimento 

acelerado das áreas urbanizadas. Com isso a busca do conforto e a melhoria pela 

qualidade de vida tem sido uma das formas de evolução da sociedade para a 

preservação da vida humana. Onde a utilização de um sistema de drenagem urbana 

é uma ferramenta essencial para escoar o excesso de água. Enquadrado em dois 

tipos distintos, sustentável (sistemas urbanos de baixo impacto LID) e convencional, 

são baseados no rápido afastamento das águas por meio de galerias. Oferecer um 

novo projeto baseado em conceitos de LID, tem sido a melhor opção para a redução 

de impactos da excessiva impermeabilização do solo.  

 

2 INTRODUÇÃO 

Dentre os principais problemas de infraestrutura decorrentes de um 

planejamento incompleto a drenagem de águas pluviais figura-se como sendo um 

grande desafio para a sociedade, tendo em vista que seus impactos são de 

aspectos e causas diversas e ocasionando graves prejuízos e problemas à toda a 

população (YAMAMOTO et al., 2012).  

Segundo Tucci & Genz (1995) a urbanização desenfreada das cidades 

brasileiras provoca enchentes naturais e cria situações de alagamentos. Atualmente 

podemos enquadrar os sistemas de drenagem em dois tipos distintos, aos quais 

chamamos de convencionais, que são os modelos baseados no rápido afastamento 

das águas por meio de galerias que as levam até os cursos d’água, e os sistemas 

urbanos de Baixo Impacto (LID).  

Cruz, Souza e Tucci (2017) acrescentam que a estratégia de LID compõe o 

planejamento de projetos e áreas urbanas para a longevidade de processos 

hidrológicos e de recursos naturais, além de evitar a poluição do solo e das águas. 

Kipper (2015) identifica dentro do sistema de drenagem pluvial convencional o 

desemboco em bueiros e sarjetas, levando até tubulações, alimentando condutos 

secundários, chegando a atingir o fundo do vale, onde encontram os cursos d’água. 

Muitas são as correções para definição de um bom sistema de drenagem. A 
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utilização de medidas de correções tem sido um dos alardes para minimizar danos 

(CANHOLI, 2014). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral é comparar a eficiência de um sistema de drenagem 

sustentável e seus impactos sobre a Bacia hidrográfica do Córrego do Bairrinho, 

localizada no Município de Mogi Mirim SP, com um sistema convencional projetado 

para um loteamento na região.  

Os objetivos específicos compreendem: 

 Compreender e identificar as especificidades do Sistema de Drenagem 

Sustentável bem como os benefícios proporcionados ao meio ambiente 

urbano; 

 Analisar os malefícios provocados pelo enfoque tradicional do sistema de 

drenagem; 

 Comparar os parâmetros de projeto dos dois modelos e seus efeitos sobre o 

projeto de drenagem; 

 Apontar os problemas que a Bacia do Bairrinho de Mogi Mirim, SP já 

apresenta mesmo antes do início da implantação deste novo loteamento. 

 

4 METODOLOGIA 

O local de estudo é na Bacia hidrográfica do Córrego do Bairrinho, localizada 

no Município de Mogi Mirim SP, com um sistema convencional projetado para um 

loteamento nas proximidades, sendo que em tal região já existem os Bairros Areião, 

Loteamento Linda Chaib e Jardim Alto do Mirante, Município de Mogi Mirim SP. 

Analisando e comparando o projeto proposto com o projeto existente, utilizando de 

informações detalhadas do projeto anterior já existente, como estudo hidrológico, 

topografia, parâmetros de Cálculos de intensidade de chuva e escoamento 

superficial, tempo de concentração. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Hoje a bacia hidrográfica do Bairrinho conta com um sistema de drenagem 

tradicional, que futuramente poderá sofrer consequências pela falta de um sistema 

de drenagem bem elaborado, segundo Cardoso (2014 apud KIPPER, 2015). 
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Para administrar o problema de alocação de espaço é preciso planejar e 

gerenciar sistemas de drenagem urbana. Uma vez que o uso inadequado do solo faz 

com que haja a redução da capacidade de armazenamento natural dos deflúvios. 

Muitas vezes solucionar esse problema tem sido feito através de aumento da 

velocidade dos escoamentos com obras de canalização (CANHOLI, 2014). 

Mas a cada vez que se instala uma caixa de captação (bueiro), significa que 

os serviços de manutenção urbana têm pela frente mais um ponto de depósito de 

resíduos, encarecendo as atividades e resultando em baixa eficiência para os 

mesmos. Sendo assim a proposta de utilização deste projeto é para minimizar o 

impacto ambiental que causam grandes prejuízos para a sociedade, pela falta de 

planejamento urbano (uso do solo e da água) e assim ajudando no controle do 

escoamento superficial, diminuindo o volume e a vazão da água próximos da 

urbanização.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em desenvolvimento, aguardando análises conclusivos. 
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