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RESUMO 

 

Os problemas originados pelas águas pluviais nos assentamentos urbanos estão se tornando 

acentuados à medida que as cidades crescem sem planejamento adequado. Nesse contexto, 

as estratégias de manejo descentralizadas, como as Técnicas Compensatórias (TC), surgem 

como uma promissora alternativa ao utilizar técnicas de drenagem que emulam processos 

hidrológicos naturais e reduzem a quantidade de escoamento superficial através da gestão 

das águas no local. Entretanto, é importante sensibilizar/instruir a comunidade para uma 

participação ativa no processo: se antes estas estruturas eram “enterradas”, agora o cidadão 

irá conviver com estas técnicas no espaço urbano. Sendo assim, este trabalho se dedica a 

discutir como promover o envolvimento da comunidade para a instalação/manutenção das 

TC em duas frentes: primeiro, através da elaboração e aplicação de um roteiro de 

atividades para sensibilização/instrução da comunidade, a ser realizado sempre que uma 

nova TC for implantada e, segundo, por meio da elaboração de textos e materiais gráficos 

para serem usados em placas informativas instaladas junto às TC. 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros sistemas de drenagem de águas pluviais surgiram ainda na Idade Antiga, 

seguindo a reboque as técnicas de evacuação aplicadas no setor de esgotamento cloacal, na 

tentativa de amenizar os inconvenientes que os eventos de chuvas ocasionavam para os 

assentamentos humanos. Pode-se dizer que, durante esse período, todos os tipos de 

resíduos e dejetos passaram a ser lançados em áreas abertas e corpos hídricos, 

configurando o conceito conhecido como “tout à la rue” (BAPTISTA et al, 2005). 

 

Posteriormente, já no século XVIII, constatou-se na Itália que as águas de terras úmidas e 

zonas alagadiças influenciavam na mortalidade de pessoas e animais. Esta ideia 

rapidamente se disseminou, tanto que em países como Alemanha, Inglaterra, e mais tarde 

na França, desencadeou-se um processo de extinção de terras úmidas como medida 

preventiva de saúde pública (SILVEIRA, 2000). Assim, com o aumento das aglomerações 

urbanas e o avanço no conhecimento das áreas de microbiologia e epidemiologia, 

evidenciou-se o papel sanitário das águas pluviais na transmissão de doenças, contribuindo 

para uma mudança de concepção das relações entre urbanismo e águas, que culmina na 

definição do conceito higienista de drenagem. 

 



 

 

A abordagem higienista é caracterizada pela evacuação rápida das águas pluviais e servidas 

por meio da impermeabilização e implantação de sistemas de condutos artificiais – ou 

como usualmente se coloca,“tout à l’égout”. Segundo Baptista et al (2005) ponderam, este 

conceito ainda vigora e é a base do que se denomina como sendo o “sistema clássico de 

drenagem”, conforme definição apresentada a seguir: 

 
“Os sistemas clássicos [...] são constituídos, basicamente, de dispositivos 

de microdrenagem, que efetuam o transporte das águas superficiais nas 

ruas (sarjetas), sua captação quando a capacidade de vazão é superada 

(bocas de lobo), e de condutos, usualmente enterrados, destinados ao 

transporte dessas águas até desague ou até os sistemas de 

macrodrenagem, constituídos de canais abertos ou de condutos 

enterrados de porte significativo.” (BAPTISTA, et al, 2005, p. 23) 
 

Entretanto, a segunda metade do século XX trouxe mudanças significativas à população 

mundial, que passou por um grande crescimento e mudança no modo de vida, resultando 

em um processo de urbanização cada vez mais intenso e acelerado. Neste cenário, as bacias 

hídricas se tornaram mais vulneráveis a estas modificações, pois são diretamente 

influenciadas pelas transformações nas formas de uso e ocupação do solo. O número 

crescente de edificações, ruas pavimentadas e superfícies impermeabilizadas, aliado à falta 

de planejamento adequado sobrecarregou o sistema de drenagem (CANHOLI, 2005). 

 

Como o ambiente primeiro é a natureza, que atua como um sistema holístico e cíclico, 

nenhuma interferência nela está isenta de consequências também sistêmicas. As cidades 

passaram a enfrentar diversas alterações no microclima urbano, com a formação de ilhas de 

calor, elevação da temperatura, diminuição das taxas de evapotranspiração, 

desumidificação, aumento na vazão e no volume das águas pluviais escoadas, bem como 

alterações de ordem geral nos processos hidrológicos (TASSI et al, 2014). 

 

Diante do exposto, as obras de drenagem passaram a ser vistas como única solução para se 

amenizar a situação. Porém, atualmente discute-se o quanto estas intervenções estão 

distantes de resolver a questão, já que as obras de engenharia tradicional, baseadas na 

impermeabilização e retificação, são também responsáveis indiretas pelo agravamento das 

condições geradoras do problema. E assim, as perdas sociais, econômicas e ambientais 

parecem aumentar a cada evento (CANHOLI, 2005). 

 

A necessidade de mudar este paradigma se tornou cada vez mais urgente, de modo que é 

preciso recorrer a técnicas de engenharia não tradicionais. Para se pensar de forma mais 

sustentável os aspectos de drenagem urbana é preciso projetar de forma integrada todo o 

sistema de águas pluviais, em diferentes escalas de atuação. Há várias técnicas que podem 

ser utilizadas para tanto, que buscam o controle das águas pluviais na fonte, na sua menor 

escala e onde efetivamente inicia-se o problema (MELO, 2014).  

 

Dentre as diferentes alternativas que vem sendo apresentadas como resposta aos 

questionamentos anteriores, as estratégias preconizadas pelo LID, surgem como uma opção 

a ser explorada, por meio da utilização de técnicas de drenagem que emulam os processos 

hidrológicos naturais da paisagem, ao mesmo tempo em que apresentam diretrizes 

urbanísticas que poderão diminuir os problemas relacionados às águas pluviais em longo 

prazo, conforme o Prince George’s County Manual (PGCo, 1999). 

 



 

 

Ao contrário dos sistemas de drenagem tradicionais, as estratégias de LID são projetadas 

para reter e infiltrar as águas pluviais e, de uma maneira sintética, pode-se dizer que o 

objetivo principal do LID é reduzir a quantidade de escoamento superficial que deixa o 

local de projeto, por meio da coleta e gestão de águas pluviais no próprio local ou 

dispersando-as na paisagem do entorno (CHE; TANG, 2012). 

 

E ainda, por ser uma solução integrada, o LID combina diferentes áreas do conhecimento 

(planejamento urbano, ecologia de paisagens, ciências ambientais e hidrologia), no 

desenvolvimento de projetos que, além dos benefícios vinculados ao manejo das águas 

pluviais, promovem o controle de inundações, atuam na melhoria da qualidade/quantidade 

da água, bem como no equilíbrio ecológico e estético do ambiente (JIA et al, 2013). 

 

Principalmente nos Estados Unidos e na China, estas técnicas têm sido aplicadas com 

êxito, apresentando resultados significativos na redução do volume de água pluvial 

escoado, bem como na diminuição da poluição difusa. A cidade de Portland/EUA, por 

exemplo, aponta uma economia de mais de US$ 50 milhões na instalação de técnicas 

alternativas de drenagem, quando comparada à instalação das técnicas tradicionais 

(HERZOG, 2013). Além disso, outros benefícios podem ser apontados, como: 

 
“[...] conservação dos mananciais de água, eliminação de contaminantes, 

recarga do aquífero, redução do pico de fluxo e de enchentes. Ele trouxe 

inúmeros benefícios colaterais, como uma nova estrutura sustentável para 

o bairro, além de oferecer hábitat e conectividade para a biodiversidade, 

áreas para recreação e lazer, contato direto das pessoas com a natureza em 

região densamente habitada, com melhoria climática. É considerado um 

modelo de hidrologia urbana sustentável, que está servindo de inspiração 

a outros locais.” (HERZOG, 2013, p. 154). 
 

Segundo Canholi (2005), nas obras de engenharia urbana é preciso acompanhar a natureza, 

no sentido de mimetizar o funcionamento de seus processos naturais, a fim de reduzir os 

impactos do meio urbano em seu próprio meio, além de tornar os processos 

naturais/biológicos novamente visíveis na cidade. Pode-se inferir então, que em uma 

perspectiva mais abrangente, o contato com esses ciclos naturais pode promover a 

educação ambiental, no sentido de aprender sobre os processos naturais com as Técnicas 

Compensatórias (TC). Configura-se como fator muito importante para a conservação das 

técnicas quando as pessoas se tornam conscientes sobre seu funcionamento, benefícios e 

importância para o reequilíbrio dos sistemas naturais (BAPTISTA et al, 2005). 

 

Diante do exposto, o presente trabalho discute a questão do envolvimento da comunidade 

para a instalação e manutenção de projetos de manejo descentralizado de águas pluviais e, 

como estudo de caso, apresentam-se as Técnicas Compensatórias Integradas (TCI) que 

vêm sendo construídas pelo Grupo de Pesquisa GHidro na Bacia Experimental do Campus 

da UFSCar/São Carlos. Como aponta Canholi (2005), esse envolvimento da comunidade 

faz-se necessário, à medida que a participação do usuário é essencial para o sucesso destas 

técnicas, seja na manutenção ou na aceitação das propostas de implantação. Sendo assim, 

este trabalho atuou em duas frentes: primeiro, através da elaboração e aplicação piloto de 

um roteiro de atividades para sensibilização e instrução da comunidade, denominado 

“Workshop Drenagem Urbana”, a ser realizado sempre que uma nova TCI for implantada 

e, segundo, por meio da elaboração de textos e materiais gráficos de fácil compreensão 

para serem usados em placas informativas instaladas nos locais onde foram construídas as 

TCI no Campus da UFSCar. 



 

 

2 ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO: WORKSHOP 

 

A seguir, será descrita a elaboração e posterior aplicação de um roteiro de atividades a ser 

realizado com a comunidade como parte das estratégias de sensibilização e conscientização 

sempre que uma nova técnica for implantada. Pode-se dizer que essa abordagem está em 

consonância com as diretrizes do LID, que propõe como um de seus principais objetivos a 

construção de comunidades baseadas em administração ambiental (PGCo, 1999). 

 

Dentre os objetivos das atividades propostas podem ser citados: a sensibilização da 

comunidade para o problema das águas pluviais; a explanação a respeito das diferentes 

estruturas que compõem as TCI e como elas funcionam; a discussão sobre como o usuário 

pode contribuir para a manutenção destas técnicas e motivação para que todos se sintam 

parte do sistema e se apropriem do processo de gestão das águas pluviais urbanas. 

 

O workshop piloto teve duração de 2 horas, com um grupo de 14 participantes, do curso de 

Técnico em Estética, de uma instituição particular no município de Bauru/São Paulo. Este 

grupo era composto de alunos com diversas idades e formações, e foi escolhido tanto em 

função dessa variedade, quanto pelo fato de ser um curso que usualmente não aborda a 

temática da drenagem urbana, isentando os participantes do workshop de quaisquer 

conhecimentos e/ou julgamentos prévios a respeito do assunto. Além disso, o grupo estava 

justamente no módulo de ensino denominado “Responsabilidade Sócio ambiental”, de 

modo que a realização do workshop foi bem recebida pela coordenação do curso. 

 

Com relação à caracterização dos participantes: quanto à faixa etária, as idades variavam 

entre 19 e 60 anos; quanto ao gênero, todos eram do sexo feminino; e quanto ao estado 

civil, com um perfil de 35% solteiros e 65% casados. A respeito do grau de escolaridade, 

43% possuíam apenas o ensino médio completo, além de estarem cursando o ensino 

técnico no momento; os outros 43% dos participantes possuíam ensino técnico superior 

e/ou ensino superior completo, e os demais 14% possuíam pós-graduação completa. A 

maioria dos participantes reside na cidade de Bauru, correspondendo a 79%, já o restante 

mora em cidades vizinhas, incluindo localidades como Lençóis Paulista, Pederneiras e Jaú. 

 

As atividades realizadas no workshop foram estruturadas em quatro momentos diferentes e 

desenvolvidas em pequenos grupos de 4-5 participantes: inicialmente, uma sensibilização a 

respeito do tema; depois, jogos e debates em grupo sobre drenagem urbana; em seguida, 

uma explanação teórica sobre as TCI implantadas na Bacia Experimental da UFSCar e, 

para concluir, uma avaliação individual escrita, tanto dos conhecimentos obtidos, quanto 

da didática empregada nas atividades, buscando sempre promover o aprendizado por meio 

de uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. 

 

2.1 Sensibilização 

 

Partindo do pressuposto que o tema de drenagem urbana é um assunto técnico e bastante 

específico da área de formação de arquitetos, engenheiros e outras profissões correlatas, 

embora desconhecido do grande público, utilizou-se como primeira estratégia a 

aproximação dos participantes com o assunto, por meio da sensibilização. Essa 

aproximação, de acordo com a teoria Piagetiana, busca despertar a afetividade. A 

afetividade, como propõe Piaget (2001), assume um papel muito importante no ensino-

aprendizagem, à medida que se relaciona com a inteligência: juntos, estes dois aspectos 

complementares constituem toda a conduta humana.  



 

 

Conforme Seniciato; Cavassan (2008), pode-se dizer que toda a conduta, motivações e 

dinamismo provêm da afetividade, enquanto a técnica e o ajustamento dos meios 

empregados constituem aspecto cognitivo. “[...] A vida afetiva constitui-se, por assim dizer, 

em um tônico fundamental para a construção das estruturas lógicas do pensamento.” 

Em vista do exposto, escolheu-se como atividade de sensibilização apresentar um vídeo 

contendo uma reportagem sobre um fato acontecido na cidade de Bauru. Esse vídeo, de 

apenas 2 minutos, apresentava uma notícia de dezembro de 2010, quando um jovem de 24 

anos da cidade faleceu em função de alagamentos na cidade. Segundo a reportagem, o 

rapaz estava em um táxi, saindo da rodoviária de Bauru pela Avenida Nações Unidas, 

quando o carro ficou preso em um ponto de alagamento. Muito assustado, o rapaz acabou 

saindo do carro e foi arrastado pela enxurrada, tudo registrado por um cinegrafista amador. 

A reportagem completa pode ser visualizada no site de notícias: <http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2010/12/corpo-de-jovem-arrastado-por-enchente-em-bauru-e-enterrado.html>. 

(Acesso em 19/04/2016) 

A apresentação do vídeo foi muito importante, pois mostrou claramente aos participantes o 

quanto o assunto de drenagem urbana não se restringe apenas aos planejadores da cidade, 

mas a discussão se revela de grande pertinência para toda a comunidade. Logo que o vídeo 

foi iniciado, os participantes já começaram a se expressar, apresentando familiaridade com 

o tema e espanto com a gravidade da situação. Entretanto, há de se destacar que a 

relevância da temática para os participantes do workshop se deu pelo reconhecimento do 

local no qual ocorreram os acontecimentos da notícia, e consequente sentimento de 

proximidade com o assunto. Assim, recomenda-se que em atividades futuras, sempre que 

possível, escolham-se notícias da cidade na qual o workshop é realizado. 

2.2 Discussão e Conceitos Prévios 

 

A próxima atividade teve como propósito estimular a discussão sobre o assunto e 

compreender o conceito prévio que os participantes detinham sobre drenagem urbana. Para 

estimular o debate, foi proposta a atividade denominada “Jogo de Palavras” que, conforme 

destacam Isidoro et al (2011) em seus trabalhos, consiste na elaboração de frases-conceito 

através de diferentes palavras fornecidas aos participantes. 
 

Utilizou-se do método de confrontação dos julgamentos individuais através da discussão 

em grupo, promovendo o aprendizado mútuo, como orienta Moro (1991). As palavras 

fornecidas aos grupos foram previamente selecionadas pela organização do workshop e se 

referiam a termos que comumente remetem à drenagem urbana, tanto às estruturas físicas, 

às pessoas/atitudes, quanto aos aspectos ambientais. Podem-se destacar algumas, como: 

bueiros, ruas, prefeitura, descuido, enxurrada, chuva, lixo, dentre outras. A lista completa 

pode ser visualizada no quadro apresentado na Fig. 1, a seguir. 

 

Quadro: Jogo de Palavras 

Árvores Clima Esgoto Organização Solo 

Bueiro Comunidade Governo Pobreza Telhados 

Calha Construções Imprevisto Poluição Tempestade 

Casas Enxurrada Lixo Prefeitura Terreno 

Chuva Descuido Moradores Rios Vizinhos 

 

Fig. 1 Lista de termos usados no Jogo de Palavras 



 

 

Nesta atividade, foi orientado aos grupos para que escolhessem as 5 palavras que, na 

opinião dos participantes, melhor definissem o conceito de drenagem urbana. Os grupos 

tiveram cerca de 20 minutos para discutir quais os melhores termos e formar uma frase-

conceito que fosse consenso, conforme Fig. 2, que mostra os grupos durante a atividade. 

 

          
 

Fig. 2 Atividade de elaboração de frases-conceito sobre drenagem 

 

Os participantes discutiram sobre as palavras que foram fornecidas e, inicialmente, tiveram 

muita dificuldade em selecionar somente 5. Sendo assim, os grupos optaram por usar mais 

palavras e elaborar um pequeno texto sobre o tema, destacando os termos que elegeram 

mais importantes. O resultado da atividade está resumido no quadro apresentado na Fig. 3, 

mostrando a transcrição das frases-conceitos elaboradas pelos participantes do workshop. 

 

Quadro: Frases-conceitos sobre drenagem urbana 

“O acúmulo de lixo causa a poluição. A comunidade e a população têm participação nesse 

processo. Terrenos abandonados, áreas que não possuem coleta, devido a ruas sem 

pavimentação, falta de lixeiras nas ruas, contribuem para essa poluição.” 

“A falta de conscientização da população e a deficiência da prefeitura em coletar e limpar as 

galerias contribuem para que haja alagamentos e falta de escoamento necessário. Com a 

presença das chuvas causam transtornos à população, causando um desequilíbrio no fluxo de 

trânsito e danos pessoais à moradores, gastos à prefeitura por falta de manutenção e atenção à 

esses itens.” 

“Prefeitura: falta de planejamento correto nas obras, ruas, vias, bairros, o desmatamento que 

acontece para que tudo isso ocorra, falta de investimentos.” 

“Comunidade: é a que tem mais responsabilidade em manter o bairro limpo, em cobrar da 

prefeitura.” 

“Lixo: o consumo desenfreado pela comunidade está gerando muito lixo, que é descartado de 

forma incorreta.” 

“Bueiros: A falta deles nas ruas e os bueiros entupidos por lixo acarreta em enchentes.” 

“Solo: desmatamento e aumento das construções da cidade com muito asfalto impede a 

absorção da chuva no solo.” 

 

Fig. 3 Resultado da atividade e transcrição das frases-conceitos 

 

A realização desta atividade possibilitou compreender melhor qual o conceito inicial que 

os participantes possuíam sobre drenagem urbana. As palavras lixo, prefeitura e 

comunidade apareceram em todos os grupos. O termo poluição também foi empregado, 

mas de forma confusa, mostrando a correlação que geralmente a população faz entre o lixo 

e a poluição. Também foram citadas as palavras bueiros, galerias e chuvas, que remetem 

a questões da infraestrutura tradicional de drenagem. Uma boa surpresa foi o aparecimento 

do termo solo em um dos grupos, apresentando o conceito de que a impermeabilização 

atua como um fator agravante dos problemas de drenagem urbana. 



 

 

2.3 Explanação e novos conceitos 

 

Após a conclusão da atividade do “Jogo de Palavras”, procedeu-se a explanação acerca das 

TCI, objetivando ampliar o conceito inicial dos participantes sobre o tema da drenagem 

urbana e aquisição de novos conhecimentos. Para tanto, foram apresentados os conceitos 

de “sistema clássico de drenagem” e “sistemas alternativos”, salientando as suas 

diferenças. Também se apresentou o conceito de “sistemas de drenagem centralizados” e 

“sistemas descentralizados”, evidenciando o quanto a população deve estar consciente 

quanto ao uso da segunda opção, já que muitas vezes as soluções descentralizadas estão 

dentro dos lotes e são de responsabilidade dos proprietários.  

 

Outro item contemplado na apresentação foi a definição dos termos “escoamento”, 

“retenção/detenção”, “infiltração” e também, como as novas propostas de manejo de 

águas pluviais abordam esta questão, promovendo tanto um fenômeno quanto o outro. Para 

facilitar a compreensão, foi elaborado um esquema gráfico para explicar tais conceitos, 

baseados na bibliografia: Baptista et al (2005) e Canholi (2005). Esse esquema está 

apresentado na Fig. 4, a seguir. 

 

    
 

Fig. 4 Sistema convencional versus sistema alternativo de drenagem 

 

Continuando a explanação, foram apresentadas as possibilidades de novas técnicas em 

drenagem urbana. Dentre elas, destaca-se o Jardim de Chuva (em funcionamento) 

construído na cidade de Portland/EUA, conforme ilustra a Fig. 5. Também foram 

mostradas, através de imagens, as diversas TCI implementadas no Campus da UFSCar, 

divulgando a sua eficiência com base nos diversos estudos já realizados. 

 

      
 

Fig. 5 Apresentação das Técnicas Compensatórias Integradas 
 



 

 

Com o final da explanação, verificou-se a animação dos participantes, que fizeram 

comentários e perguntas bastante pertinentes acerca da temática apresentada, conforme 

pode ser verificado na transcrição das questões levantadas pelos participantes, transcritas 

no quadro disposto na Fig. 6, a seguir. 

 

Quadro: Primeiros reflexos da sensibilização 

"– Qual o custo?" (Referente ao Poço de Infiltração apresentado) 

"– Eu quero um!" (Referente ao Jardim de Chuva apresentado) 

"– Não é perigoso para às crianças? Uma criança poderia pisar no poço?" 

“– Posso fazer eu mesma?” 

"– É possível conciliar uma cisterna com um projeto de infiltração?" 

"– Esse tipo de técnica pode ser usada para reutilizara água para regar plantas?" 

"– A água fica quanto tempo parada? Existe risco de dengue?" 

 

Fig. 6 Lista das perguntas e dos comentários realizados 

 

Após as questões levantadas, procurou-se sanar as dúvidas dos participantes por meio de 

relatos de experiências do grupo de pesquisa. A seguir, o último momento do roteiro de 

atividades deu-se com as considerações dos participantes acerca do workshop, dos 

conceitos apreendidos e da relevância da temática para a sociedade. 

 

2.4 Avaliação 

 

O workshop permitiu algumas conclusões acerca do tema. Primeiramente, percebeu-se a 

importância da familiarização com o assunto através da sensibilização, ao promover o 

interesse dos participantes e propiciar sua abertura à interiorização do conhecimento, 

conforme coloca Piaget (2001). Num segundo momento, permitiu apontar a eficácia do 

método de confrontação orientado por Moro (1991), uma vez que as considerações finais 

dos participantes foram mais aprofundadas e abrangentes quando comparadas aos 

conceitos prévios apresentados. Solicitou-se então, que cada participante contribuísse com 

um comentário individual, por escrito, ao final da atividade e alguns deles foram 

selecionados para a transcrição, conforme exposto no quadro da Fig. 7. 

 

Quadro: Comentários transcritos 

“Adorei conhecer as técnicas, não conhecia e me interessei muito. Seria muito interessante 

passarem estas informações para mais pessoas, pois assim ajudaremos nossa cidade. O custo 

achei viável. Esperamos que essa técnica seja bem vista principalmente pelos nossos 

governantes, pois podemos usar também em canteiros. Parabéns pela proposta e ensinamento.” 

“Gostaria de parabenizar o grupo, tanto pela iniciativa de disseminação desse conhecimento, 

quanto pela forma apresentada. No mundo atual em que vivemos é de extrema importância unir 

o conhecimento adquirido na universidade com as necessidades da comunidade local e 

principalmente o meio ambiente. Além de beneficiar a comunidade com locais agradáveis e de 

convivência mútua, o projeto ainda beneficia a recarga dos aquíferos de uma maneira simples e 

barata. E através de ideias com esta que muitas mudanças podem ocorrer em nosso meio e 

muitas pessoas podem ser conscientizadas ou pelo menos sensibilizadas.” 

“Em linhas gerais o conceito do projeto é sem dúvida eficaz e viável. Na minha opinião o 

gargalo de tudo isso, ou seja, a parte mais trabalhosa desse processo seria cultural e mesmo 

pelo novo, acho que a população teria que estar muito envolvida para o sucesso do mesmo.” 

 

Fig. 7 Transcrição de alguns comentários individuais ao final da atividade 

 



 

 

Pode-se perceber que a explanação aprofundada sobre a temática configurou-se como um 

momento de formação de novos conceitos de forma direcionada e mais precisa, uma vez 

que é realizada por atores que detém mais domínio sobre o assunto, estabelecendo uma 

continuidade da aprendizagem. Este momento funcionou enquanto verificação da eficácia 

das atividades propostas, que se mostraram muito positivas. 

 

Entretanto, essa sensibilização e conscientização da comunidade, por meio de uma 

atividade como o workshop, é apenas parte do processo de divulgação e possui como 

objetivo contribuir para uma discussão mais aprofundada dos conceitos de drenagem 

urbana, voltada para atores chaves no processo de implantação das TCI. Paralelamente, é 

preciso também, propor uma estratégia que vise uma divulgação mais ampla e direta, que 

contemple todos os possíveis usuários desse espaço. Para este segundo momento, optou-se 

pela elaboração de placas informativas que serão instaladas próximas aos locais onde 

foram construídas as TCI, conforme apresentado no item subsequente. 

 

3 PLACAS INFORMATIVAS 
 

Atualmente, existem seis TCI construídas pelo grupo de pesquisa GHidro na Bacia 

Experimental do Campus da UFSCar/São Carlos, sendo elas: Poço e Plano de Infiltração, 

que recebe as águas da cobertura de parte do prédio do Núcleo de Formação de 

Professores; Poço de Infiltração, que recebe as águas da cobertura de outra parte do prédio 

do Núcleo de Formação de Professores; Filtro-Vala-Trincheira, que recebe as águas 

referentes ao prédio da Medicina; Plano de Infiltração I e II, que recebem as águas da 

cobertura dos prédios da Fisioterapia e do prédio da Medicina II e da Gerontologia e seu 

estacionamento, respectivamente. Na Fig. 8, a seguir, apresentam-se fotografias da TCI 

Filtro-Vala-Trincheira e do Poço de Infiltração. 

 

   
 

Fig. 8 Filtro-Vala-Trincheira e Poço de Infiltração no Campus da UFSCar 

 

O conteúdo textual que as placas deveriam conter foi estruturado em cinco tópicos, sendo 

eles: objetivo, benefícios, manutenção, data de implantação e funcionamento, os quais 

foram discutidos e revisados pelo grupo de forma a promover uma compreensão acessível. 

Também houve uma preocupação com a linguagem, de forma a encontrar os termos mais 

adequados, para que os possíveis usuários destes espaços (mesmo sem conhecimentos 

prévios do assunto) pudessem compreender as TCI. Nesse sentido, a experiência com o 

workshop foi de grande valia, aproximando a escrita técnica de um observador leigo. Além 

disso, para cada placa foram elaborados cortes esquemáticos, plantas humanizadas, 

perspectivas em 3D e demarcação do caminho das águas pluviais, como pode ser 

observado na Fig. 9 que mostra a proposta para a placa do “Poço e Plano de Infiltração”. 



 

 

 
 

Fig. 9 Placa do Poço e Plano de Infiltração 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Técnicas Compensatórias Integradas, como proposta de manejo de águas pluviais 

descentralizada, vêm sendo alvo de diversos estudos realizados pelo grupo de pesquisa 

GHidro e, durante os últimos anos, tiveram sua eficiência técnica amplamente confirmada, 

conforme podem ser verificados nos trabalhos de Barbassa et al, (2014), Lucas et al, 

(2013), Tavanti; Barbassa (2012); dentre outros.  

 

Entretanto, assim como apontam Baptista et al (2005), Canholi (2005) e outros autores da 

área de drenagem não convencional, e também constatado pelo grupo após a construção de 

diversas estruturas em escala real, um dos maiores entraves à implantação das técnicas 

descentralizadas tem sido os aspectos que dependem dos usuários. A aceitação das 

técnicas, sua conservação, manutenção, e até mesmo sua identificação como uma estrutura 

de drenagem, têm sido um desafio às pesquisas da área. Sendo assim, observou-se a 

necessidade de aplicar estratégias de divulgação das TCI para informar os usuários destes 

espaços, de modo que a proposta de elaboração de um roteiro de atividades em conjunto 

com o desenvolvimento de placas informativas se apresenta como uma possibilidade viável 

e promissora de responder a estas questões. 



 

 

Como exemplo dessa afirmação, destaca-se que a evolução dos comentários dos 

participantes do workshop foi notável, uma vez que a comparação das frases-conceitos 

iniciais com os comentários finais, após a explanação sobre as diferentes alternativas 

projetuais, mostrou que os participantes apresentaram maior propriedade do assunto quanto 

às causas das enchentes na cidade. Pode-se observar que, no primeiro momento, existia 

uma tendência a culpar somente o poder público local, ao passo que no final das 

atividades, os comentários emitidos pelos participantes passaram a refletir mais a real 

complexidade do tema.  

 

Deste modo, após todo o processo descrito anteriormente, evidenciou-se a necessidade e 

importância da conscientização e participação dos usuários paralelamente à inserção de 

novos equipamentos de drenagem no meio urbano, haja visto o papel fundamental que 

exercem no que se refere à sua aceitação, manutenção e correto funcionamento. 
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