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APRESENTAÇÃO 

 

O tema desta pesquisa é fruto do meu passado profissional em apoio a projetos e à 

capacitação em água e saneamento nas organizações e nas comunidades rurais, trabalho 

desenvolvido junto ao IRC International Water and Sanitation Centre 
1
.  As equipes que saiam 

a campo eram sempre formadas por engenheiros e por profissionais oriundos das Ciências 

Sociais, daí a preocupação, desde então, pela interação entre as diferentes visões e agendas.   

 

Meu trabalho era voltado para o operacional – o como fazer – mais do que para as razões 

daquilo que eu fazia. As indagações só poderiam ser respondidas com uma pausa para a 

reflexão e o aprofundamento das questões fundamentais em torno à sustentabilidade dos 

projetos implantados e às complexidades do sociopolítico. 

 

Esta pausa para a reflexão encontrou espaço no PROCAM.  O objeto de estudo passou a ser 

as águas urbanas e a interdisciplinaridade que inclui o social e o técnico em pé de igualdade.  

 

Por outro lado, a situação encontrada no Município de São Paulo e a cada vez mais frequente 

ocorrência das inundações, com crescente impacto na cidade e na população, despertaram o 

meu interesse. Assim, o tema do Doutorado passou de águas urbanas, em geral, para a 

drenagem e o manejo de águas pluviais, hoje tão presentes no cotidiano do paulistano.  

Algumas questões passaram a „incomodar‟: como se relacionam os projetos de obras 

hidráulicas de contenção de inundações com aqueles que sofrem seus impactos? Como se 

organizam os projetos para envolver moradores e demais atores sociais presentes na área de 

uma bacia hidrográfica urbana? São moradores e comerciantes capazes de empreender 

estratégias para protegerem-se do impacto das inundações em áreas densamente povoadas e 

cooperarem com técnicos de obras? Qual a resposta que o governo (local) oferece às vítimas 

de alagamentos?  

 

Essas inquietações deram a direção à pesquisa do Doutorado.  

A bibliografia de apoio à pesquisa e os exemplos concretos de projetos mostraram a 

importância de se olhar as obras hidráulicas da perspectiva da técnica e da perspectiva das 

                                                             
1
De 1990 a 2004.  Os principais temas tratados foram a participação comunitária para o sucesso de projetos, o 

monitoramento, o desenvolvimento institucional, estudos de gênero e equidade.  



 
 

pessoas. A partir desta constatação, e sob a influência do meu passado profissional, esta 

pesquisa se revestiu de um caráter empírico ao buscar respostas sobre a importância da 

construção de uma relação entre o técnico-científico da formação e atuação do engenheiro de 

obras hidráulicas e o sociopolítico da organização social em torno da obra hidráulica na área 

de uma bacia hidrográfica.  
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RESUMO 

 

 

BORBA, M. L. G. O ‘técnico-científico’ e o ‘sociopolítico’ na gestão da água urbana: 

drenagem e manejo de águas pluviais no Município de São Paulo. 2014. 311f. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM)– Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Na cidade de São Paulo, as inundações, consideradas a consequência das chuvas intensas e da 

impermeabilização do solo urbano, têm causado impactos consideráveis. As contínuas e 

frequentes inundações e as intervenções para contê-las, de alto custo para o Poder Público, 

justificam a busca de uma abordagem complementar à puramente técnica-hidráulica, que dê 

atenção aos aspectos sociopolíticos inerentes à drenagem urbana e ao manejo de águas 

pluviais, o foco principal desta pesquisa. Seus objetivos são: uma análise crítica sobre a 

incorporação do sociopolítico na malha de disciplinas do curso de Engenharia Civil; uma 

análise crítica da visão dos profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a gestão 

urbana sobre a incorporação de aspectos sociais no planejamento e na implantação de obras 

de drenagem urbana; e se estes aspectos são incorporados aos projetos de obras de drenagem e 

se atores sociais localizados na área de uma bacia hidrográfica valorizam esta incorporação. A 

pesquisa concluiu que, ainda que aspectos sociopolíticos estejam incorporados na malha de 

disciplinas dos cursos de Graduação em Engenharia Civil e ainda que os profissionais da 

gestão urbana valorizem os aspectos sociais tanto quanto os aspectos técnicos das obras de 

drenagem, o planejamento e a implantação de obras de drenagem em construção na área da 

bacia hidrográfica, foco geográfico desta pesquisa, não incorporam os aspectos relativos ao 

sociopolítico. A bibliografia consultada e os exemplos concretos apresentados mostram a 

importância da incorporação dos aspectos sociopolíticos nas intervenções. Os conceitos 

discutidos ajudaram a formular recomendações para a incorporação do sociopolítico na malha 

das disciplinas e nos projetos de obras hidráulicas. São recomendações que visam, além da 

preservação ambiental e do atendimento ao interesse público, maximizar os benefícios da 

solução técnica. 

 

Palavras - Chave: Gestão da água urbana. Drenagem e manejo de águas pluviais; Técnico-

científico e sociopolítico. Ensino da Engenharia Civil. Envolvimento público. 

  

 



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

BORBA, M. L. G. Technical-scientific and sociopolitical aspects of urban water 

management: stormwater drainage in the city of São Paulo. 2014. 311 p. Thesis (PhD) – 

Post-graduate studies on Environmental Science Program (PROCAM) – University of São 

Paulo, São Paulo, 2014. 

In the city of São Paulo, intensive rains and urban impervious cover are being held 

responsible for flooding events which have been causing increase in runoff volume and in 

peak discharge. The high costs of technical hydraulic interventions to contain the frequent 

flooding impacts justify the search for an alternative approach: the incorporation of the 

sociopolitical complexities of urban stormwater drainage, the main theme of this research. Its 

objectives are: understand if and how sociopolitical complexities are being incorporated to 

Civil Engineering education; how professionals directly or indirectly involved in urban 

stormwater management see the incorporation of sociopolitical complexities in planning and 

implementation of stormwater drainage construction works and, finally, if these complexities 

are integrated in the projects being planned and being implemented in an urban watershed 

area. The research concluded that Civil Engineering education  incorporate courses which 

open space for the discussion of sociopolitical aspects; that professionals involved in urban 

management value the incorporation of sociopolitical aspects in planning and implementation 

of storm water construction projects, but that in the watershed area where projects are being 

implemented such aspects are not taken into account. The bibliography and the concrete 

examples examined show the importance of incorporating sociopolitical aspects in drainage 

construction projects. The concepts brought forward help identify recommendations for the 

incorporation of sociopolitical aspects in Civil Engineering education and in the planning and 

implementation of stormwater constructions projects. These are recommendations which aim 

at increasing environmental preservation, meeting the public interest and maximizing the 

benefits of the technical solution. 

 

Key words: Urban water management. Stormwater drainage management. Technical-

scientific and  sociopolitical. Engineering  education. Public participation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O contexto 

 

Inundações nas grandes cidades brasileiras têm causado impactos devastadores. Consideradas 

a consequência, sobretudo dos eventos intensos de chuvas em dias consecutivos nos últimos 

anos, as inundações avançam sobre ruas, alagando moradias, comércio e demais edificações, 

sem encontrar barreiras. Os anos de 2009 e 2010 foram mais úmidos que os anteriores, tal 

como registrado para a Região Metropolitana de São Paulo. 

 

 

Gráfico 1 - Precipitação de julho de 2009 a janeiro de 2010, Região Metropolitana de São Paulo 

- comparação com as médias mensais de 1995 a 2010. 

Fonte: BARROS, 2011, a partir de dados do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo 

(SAISP)  

 

Uma sequência mais extensa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 

2010) apresenta dados relativos a eventos de chuvas intensas desde a década de 1930 até a 

década de 2000. O documento Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças 

Climáticas: a Região Metropolitana de São Paulo confirma o aumento de dias com fortes 

chuvas até o final do século XXI. Chega a sugerir que, entre 2070 e 2100, uma elevação 

média na temperatura da região de 2° C a 3° C poderá dobrar o número de dias com chuvas 

intensas (acima de 10 milímetros) na capital paulista, contribuindo para o aumento de 

inundações, o que pode dar origem às ilhas de calor, como se verá adiante. 
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Outros graves conseqüências associadas a eventos de precipitação no estado de São Paulo 

durante os períodos de verão de 2004 a 2008, foram os deslizamentos e as inundações que 

ocasionaram um número total de vítimas de 48.433, entre feridos, mortos, desabrigados e 

desalojados 
2
. Destes, o maior número de feridos foi registrado na Região Metropolitana de 

São Paulo (TOMINAGA, 2009).  

 

Por outro lado, é preciso notar que variabilidades interrompem uma sequência de chuvas. É o 

exemplo do ocorrido no mês de dezembro de 2013, mês em que choveu menos do que a 

metade da média mensal, tal como aconteceu em todo Sudeste do país, o que gerou 

preocupações para a agricultura, para o setor energético e para o abastecimento de água. A 

Figura 1 apresenta esses dados para o Município de São Paulo. 

 

Figura 1 - Temperatura (T) e volume de precipitação na cidade de São Paulo em dezembro de 2013 em 

comparação com as médias para dezembro. 

Fonte: Climatempo, em base ao registrado pelo INPE 
3
. 

 

São dados para os primeiros 25 dias do mês de dezembro de 2013 que revelam o aumento da 

temperatura (o que é normal para dezembro), mas também a diminuição de chuvas para o mês 

que é caracterizado como o terceiro mês mais chuvoso (depois de janeiro e fevereiro) do ano.  

Cabe ainda notar que a precipitação registrada para esse período teve um acréscimo 

considerável devido aos 42 mm registrados somente no dia 25. Sem este volume este volume 

de precipitação, a comparação com a média mensal para o mês de dezembro teria sido mais 

                                                             
2 Desalojado: Pessoa que foi obrigada a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuações 

preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que, não necessariamente, carece de abrigo provido pelo 

Sistema. Desabrigado: Desalojado ou pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de 

abrigo provido pelo governo. Fonte: Glossário de defesa civil estudos de risco e medicina de desastres. Disponível em 

http://www. Integracao. Gov. Br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-

4f61de3cd55f&groupId=10157, outubro de 2013. 
3http://www. Climatempo. Com. Br/destaques/category/portal-climatempo/regioes/sudeste/ Acesso em 7 de janeiro de 2014.  

http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-4f61de3cd55f&groupId=10157
http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=71458606-5f48-462e-8f03-4f61de3cd55f&groupId=10157
http://www.climatempo.com.br/destaques/category/portal-climatempo/regioes/sudeste/
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alarmante 4. Ainda que tenha que ser olhado com cautela, trata-se de exemplo de interrupção 

na sequência de chuvas.  

 

Este é um dos imprevistos que fazem com que o Município de São Paulo seja o laboratório 

por excelência para estudos sobre eventos extremos 
5
. Aqui, pesquisadores se debruçam sobre 

os mais variados temas para encontrar respostas que possam trazer algum alívio frente às 

turbulências causadas por inundações em todos os setores da atividade humana: transporte, 

habitação, infraestrutura, saúde, para mencionar apenas alguns. São eventos que se mostram 

implacáveis e atingem um número cada vez maior de munícipes.  

 

As inundações vêm acontecendo não por falta de modelos de previsão. Estudos nessa direção 

se avolumam, seja sobre vazões de rios urbanos, seja para o desenvolvimento de software 

para previsão de cheias utilizando dados de radar e rede telemétrica, de modelos matemáticos 

para a previsão dos estados hidrológicos, de sistemas de alerta a inundações 
6
, e que resultam 

em intervenções para combater as ocorrências de eventos extremos. São estudos bastante úteis 

para determinadas finalidades e sua eficácia tem contribuído para atenuar o problema. 

 

Ainda que, frequentemente, considerada a grande vilã causadora dos males que assolam o 

Município de São Paulo, a chuva não está sozinha.  Outras causas compartilham a 

responsabilidade pelas catástrofes que surgem com as inundações. Uma das mais citadas por 

pesquisadores é a ocupação da várzea de rios, ou planícies inundáveis, e o aumento da vazão 

de pico pela impermeabilização do solo. Estudos vêm apontando, além da ocupação de áreas 

inundáveis, a consequente impermeabilização do solo e a canalização dos rios urbanos, com 

aumento da vazão de cheia e da carga de resíduos sólidos sobre os rios próximos das áreas 

urbanas, que resultam na insustentabilidade dos sistemas convencionais de micro e 

macrodrenagem (Tucci 2003a, 2004, 2008).  

 

Junto com essas causas, outras fazem com que no Município de São Paulo, assim como em 

outras cidades brasileiras, venham surgindo ilhas de calor (LOMBARDO, 1985; FREITAS & 

DIAS, 2005; PEREIRA et al., 2006; SOUZA & MASSAMBANI, 2007; COLTRI, 2007; 

                                                             
4
 Esta figura foi usada dada a importância da fonte primária dos dados e dado revelar claramente a interrupção da 

sequência de chuvas no mês de dezembro de 2013, o que não foi possível encontrar em outros gráficos. 

5 Eventos extremos são aqui definidos como aquelas ocorrências de inundações e alagamentos de proporções 

não previstas com impacto em áreas urbanas. 

6Apenas alguns dos estudos desenvolvidos pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH para o 

Município. Informações disponíveis no site da FCTH http://www. Fcth. Br/afcth/rh. Htm, acesso em 19/05/2012. 

http://www.fcth.br/afcth/rh.htm
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SANTOS et al. 2013). Trata-se do aumento de temperatura em centros densamente povoados 

devido ao desmatamento e ao uso e ocupação do solo de maneira a coibir sistemas naturais de 

drenagem e permeabilidade, articulados com outros fatores como a predominância da 

radiação pelo asfalto com maior absorção da radiação solar, o aumento da radiação térmica 

e a elevação da temperatura no meio urbano, que criam as condições ideais de movimento de 

ar ascendente e o aumento das precipitações que agravam as enchentes (TUCCI, 2002, p. 

48). Outras consequências negativas incluem um aumento nos custos e demanda de recursos 

para refrescar ambientes, a poluição do ar, as doenças relacionadas com o calor extremo e 

mesmo mortes, além da deterioração da qualidade da água. Sobretudo em comunidades de 

baixo poder aquisitivo, as medidas para diminuir o calor são muitas vezes ineficientes 

(BUYANTUYEV e WU, 2010). 

 

Os aqui mencionados são fatores que se sucedem isolados da implantação dos instrumentos 

reguladores, sobretudo pela inoperância do Poder Público, evidenciada pela falta da 

implantação da lei de uso e ocupação do solo e de sua fiscalização, que enfrenta enormes 

desafios de variada ordem, predominando aqueles relacionados aos aspectos sociais, 

econômicos e políticos, mais do que à capacitação para implantar soluções técnicas.  

 

Os investimentos em infraestrutura têm sido consideráveis. Um exemplo são os reservatórios 

urbanos para armazenamento de águas pluviais, estruturas que veem cumprindo um 

importante papel ao evitar ou minimizar os efeitos de inundações.  Seu efeito pode ser 

imediato ao deter as águas que, sem esses reservatórios, causariam dano maior.  São obras que 

envolvem grande investimento financeiro e, muitas vezes, inclusive desapropriações e 

impactam a organização social de um bairro e outros aspectos da vida urbana. Combater as 

inundações é atualmente uma das prioridades para o Governo Municipal 
7
 e maiores 

investimentos estão sendo planejados. 

 

                                                             
7
 Investimentos em projetos dos programas de drenagem e manejo de águas pluviais representam 13,16% dos 

investimentos. Os mesmos projetos dos programas de acesso a moradia adequada, ações e serviços de saúde, 

melhoria da qualidade e ampliação do acesso à educação correspondem a 6,81%, 6,34% e 6,81% 

respectivamente. Fonte: . Fonte: Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Planejamento. Informação contida no 

PPA 2014-2017, p. 50: valores dos projetos por programa. O Plano Plurianual 2014-2017 está disponível em  

http://sempla.prefeitura.sp. Gov. Br/orcamento/orcamento_2014/ppa/PPA%202014-2017.pdf. 

 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/orcamento_2014/ppa/PPA%202014-2017.pdf
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Por outro lado, arranjos institucionais têm sido implantados. Um exemplo é o Centro de 

Gerenciamento de Emergências (CGE) 
8
, órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo 

monitoramento das condições meteorológicas na Capital, foi criado em novembro de 1999 

após uma inundação de grandes proporções que obstruiu o túnel do Vale do Anhangabaú, na 

área central da cidade, em março daquele ano. Mais de uma década após este acontecimento, 

dados do CGE publicados em janeiro de 2012 mostram um aumento expressivo do número de 

alagamentos na cidade.  Estes passaram de 736 em 2007 para 1191 em 2011. “Boa parte deles 

decorre do acúmulo de lixo nas vias públicas. Mas a situação se agrava com a falta de áreas 

verdes na cidade” 
9
 explica Hassan Barakat, gerente do CGE. “A prefeitura procura reduzir o 

risco das inundações investindo, por exemplo, na construção de reservatórios, parques 

municipais e lineares, limpeza de galerias e plantio de árvores”.  Entre essas medidas, não 

figuram aquelas para reduzir uma das principais causas citadas – o acúmulo de lixo – nem 

ações junto aos seus responsáveis. 

 

Apesar dos altos investimentos e arranjos institucionais implantados, as contínuas e 

frequentes inundações justificam a busca de uma abordagem complementar à puramente 

técnica-hidráulica e ao combate às consequências, uma abordagem que dê atenção aos 

aspectos sociopolíticos inerentes às intervenções e às suas causas.  

 

1.2. O tema da pesquisa 

 

A relação entre o técnico-científico e o sociopolítico em drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais é o tema central desta pesquisa. Esses conceitos se constituem em categorias de 

análise fundamentais para a abordagem teórico-metodológica da pesquisa. Tal abordagem tem 

por base a interdisciplinaridade, essência da aproximação ao ambiental, em geral, e, em 

particular, à natureza dos eventos críticos relativos à drenagem urbana e ao manejo de águas 

pluviais na área de uma bacia hidrográfica.  Dentro desta concepção, a bacia hidrográfica 

surge como lócus privilegiado para a interação e a geração de conhecimento. É na bacia 

hidrográfica onde se dão os processos naturais de drenagem de águas pluviais e onde a 

pesquisa vai buscar a articulação entre esta e as demais categorias de análise: o técnico-

                                                             
8
http://www. Cgesp. Org/v3/. Último acesso em janeiro de 2014.  

9
http://casa. Abril. Com. Br/materia/plano-diretor-de-drenagem-enchentes-sao-paulo. Último acesso em janeiro de 

2014. 

http://www.cgesp.org/v3/
http://casa.abril.com.br/materia/plano-diretor-de-drenagem-enchentes-sao-paulo
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científico e o sociopolítico. A Figura 2 ilustra as categorias de análise e define o delineamento 

analítico - instrumental da pesquisa. 

 

A partir de uma categoria de análise central, foram definidas as categorias decorrentes e as 

categorias analíticas que oferecem apoio instrumental. A conexão entre esses conceitos 

básicos ou categorias epistemológicas da pesquisa deve contribuir para gerar novo 

conhecimento e base metodológica para sua aplicação. Esta, evidentemente, requer a 

confrontação com o marco legal vigente e os arranjos institucionais estabelecidos. 

 

 

 

Figura 2 - O delineamento analítico e de apoio ao instrumental da pesquisa. 

 

Por outro lado, o manejo das águas pluviais encontra na abordagem interdisciplinar o apoio 

para o desenvolvimento da Ciência Ambiental. Isto porque a busca que nos propusemos 

realizar mostra um caminho para a aproximação do técnico-científico ao sociopolítico, 

conexão que muitas vezes é ignorada em projetos de manejo de águas pluviais, mas 

importante para a interdisciplinaridade requerida pela Ciência Ambiental. Trata-se de 

contribuição que se concretiza na proposta de uma nova abordagem para a formação 

acadêmica técnico-científica e o consequente modo de atuação profissional. Pode, também, 

contribuir para a formulação de políticas públicas, para o estabelecimento de arranjos 

institucionais, para a elaboração e implementação de projetos de intervenção e outras ações 

que exijam inter-relações e olhares não compartimentalizados na aproximação com a 

drenagem urbana e o manejo de águas pluviais.  
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1.3. O problema e a pergunta da pesquisa 

 

Como construir a relação entre o técnico-científico e o sociopolítico na Engenharia das 

intervenções em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, com vistas a reduzir o impacto 

das inundações, é o problema da pesquisa.  

Frente a este problema, a pergunta para a qual se pretende encontrar uma resposta é „qual a 

relevância da incorporação do sociopolítico ao técnico-científico em drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais para o sucesso das intervenções e consequente redução das 

inundações?‟ 

 

1.4. Os objetivos a serem alcançados 

 

O objetivo geral da pesquisa é uma análise crítica sobre a importância da relação entre o 

técnico-científico e o sociopolítico em drenagem urbana e manejo de águas pluviais para o 

sucesso das intervenções. Seguindo o delineamento analítico – instrumental da  pesquisa, os 

objetivos específicos são: 

 

1. Uma análise da malha de disciplinas do Curso de Graduação em Engenharia Civil e os 

trabalhos de conclusão do curso, para trazer informações sobre a preparação do 

engenheiro para a incorporação de aspectos sociopolíticos em sua atuação profissional.  

 

2. Uma análise da visão de gestores, engenheiros e técnicos envolvidos direta ou 

indiretamente com a gestão da água urbana no Município de São Paulo, sobretudo 

com relação ao planejamento e implantação de obras de drenagem urbana, para trazer 

informações sobre sua motivação em incorporar aspectos sociopolíticos em seu 

trabalho. 

 

3. Uma análise da visão dos atores sociais (moradores e comerciantes) presentes na área 

da bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro, o foco geográfico da pesquisa, e como 

os responsáveis pelas obras que aí devem ser implantadas, a legislação e a 

administração pública facilitam a incorporação do sociopolítico no local onde as 

inundações acontecem e onde obras devem ser implantadas. 

 

 



30 
 
 

1.5. Procedimentos metodológicos 

 

Para o alcance desses objetivos, a pesquisa usou argumentação teórica e procedimentos 

técnicos durante o processo de sua realização.  O referencial de apoio à pesquisa oferece um 

guia para o encaminhamento das questões que contribuem ao alcance dos objetivos. O método 

usado para o alcance desses objetivos foi semelhante. Partindo de observações, procurou-se 

chegar à compreensão do problema da pesquisa. Para manter a objetividade na aproximação 

aos fatos estudados, a pesquisa procurou isentar-se de julgamentos de valor sobre as escolhas 

feitas pela intervenção da Engenharia de obras públicas. Entretanto, a análise crítica, apoiada 

pelo referencial de apoio, pela experiência de projetos já implantados e, finalmente, pelos 

resultados da própria pesquisa, levou à contestação de muitas das escolhas feitas pela 

Engenharia. A partir das constatações a que se chegou,  recomendações são sugeridas.  

 

Dada a natureza de cada um dos objetivos da pesquisa, foram utilizados diferentes 

procedimentos metodológicos, detalhados no Capítulo Três. O Quadro 1 traz apenas uma 

síntese desses procedimentos. 

 

 
 

Quadro 1 - Síntese dos procedimentos metodológicos utilizados pela pesquisa. 

 

1.6. Estrutura da tese 

 

A Introdução apresenta o tema da pesquisa, discute o contexto que sugeriu a escolha do tema, 

o problema e a pergunta para a qual foram buscadas respostas e os objetivos propostos. 

O estudo da importância da relação técnico-científico x sociopolítico segundo os diferentes objetivos da pesquisa. 
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Descritiva / 

Explicativa 

Entrevistas e 

questionário 

semi-estruturado. 

Tratamento estatístico e 

„Discurso do Sujeito 

Coletivo‟ 
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Delineia sinteticamente os procedimentos metodológicos utilizados em cada um dos focos da 

pesquisa. 

 

O Capítulo Dois trata do referencial que deu apoio à pesquisa, em cada um de seus campos. 

Apresenta a cidade de São Paulo e seu sistema hidrológico para contextualizar a geografia 

onde se desenvolve a pesquisa. Contribuem para essa análise obras que trazem a visão da 

Geografia, da Geomorfologia, da Economia, da Arquitetura, da Engenharia, da Sociologia, 

além de documentação sobre a legislação relevante.  Atenção é dada ao uso e ocupação do 

solo e à influência de sua expansão sobre os sistemas de drenagem e sobre as áreas verdes. 

Drenagem e manejo de águas pluviais é objeto de estudos por vários autores, sobretudo por 

engenheiros cujas obras contribuem não só para a formação acadêmica e a pesquisa como 

também para a atuação profissional em águas urbanas.  São também examinados os trabalhos 

do campo da Geografia e da Geomorfologia além da documentação relativa à legislação 

pertinente. A adaptação aos eventos críticos, como inundações, é abordada no que se refere 

aos modos de gestão e às possibilidades de adaptação por parte de cidadãos, sugerindo a 

importância da conexão entre o técnico-científico e o sociopolítico e uma visão 

interdisciplinar. Ao discorrer sobre esta intrincada conexão, sugere a análise da bacia 

hidrográfica como palco de múltiplas encenações. Apresenta os autores considerados 

importantes para a reflexão sobre a bacia hidrográfica e a interdisciplinaridade a partir de uma 

abordagem sistêmica, tema que já sugere a relação entre o técnico-científico e o sociopolítico. 

A revisão do ensino de Engenharia no Brasil traz autores que apoiam a definição do técnico-

científico para os fins desta pesquisa. Trata-se de tópico importante para analisar a malha do 

curso de graduação em Engenharia Civil e a atuação profissional dos engenheiros que forma e 

que, eventualmente, serão responsáveis por intervenções em bacias hidrográficas.  O 

referencial introduz ainda autores que contribuem para a definição do sociopolítico, 

conceituação onde se apóia a análise da ação empreendida pelos atores sociais instalados na 

área da bacia hidrográfica, foco geográfico da pesquisa.  São conceitos que sugerem a 

construção da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico para o sucesso de projetos 

voltados para as águas urbanas. 

 

Além de autores cuja obra é de interesse para o tema da pesquisa, foram consultados 

documentos de várias origens, além de fontes estatísticas. Busca criteriosa foi realizada em 

sites da Internet, usando os diversos instrumentos de busca existentes.   
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A metodologia usada para a pesquisa é detalhada no Capítulo Três e os resultados obtidos 

segundo os três focos da pesquisa é objeto de atenção do Capítulo Quatro. Esses resultados 

são discutidos à luz do referencial de apoio no Capítulo Cinco. 

As considerações finais compõem o Capítulo Seis, onde é feita uma revisão de toda a 

argumentação necessária ao alcance dos objetivos propostos pela pesquisa e a resposta à sua 

pergunta. 

 

As referências são apresentadas ao final. Os anexos contêm, sobretudo, a informação 

quantitativa obtida. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A cidade, os rios e as planícies inundáveis 

 

2.1.1. Origens 

 

A expansão urbana na cidade de São Paulo está intimamente ligada à história de seus mais 

importantes rios, o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí, cujo núcleo central já esteve 

caracterizado como um mosaico de colinas, terraços fluviais e planícies de inundação 

(AB‟SÁBER, 2007, p.13). O rio Tietê, que corta a cidade de leste a oeste, é um rio peculiar. 

Nasce na Serra do Mar, a 1120 metros de altitude e, apesar de estar a apenas 22 quilômetros 

do litoral, os contrafortes da Serra do Mar obrigam-no a caminhar em sentido inverso, rumo 

ao interior, percorrendo 1100 quilômetros até despejar-se no Rio Paraná.  

  

Atividades humanas no entorno do Tietê datam de antes da chegada dos colonos portugueses, 

no século XVI. Aí já habitavam indígenas que faziam uso das águas para banho, cozinha e 

pesca, ocupação que se intensificou com a colonização. Foi quando o uso das planícies de 

inundação se multiplicou para os mais variados fins como a lavagem de roupas, a 

dessedentação de mulas e burros e, mesmo, a recreação. Suas águas eram também usadas para 

o transporte de desbravadores e carga, assim como para o afastamento de resíduos, restos da 

atividade humana que aí se desenvolveu.  

 

Na segunda metade do século XVI, cresceu a importância do rio para a fundação da Vila de 

São Paulo, para os aldeamentos indígenas e demais núcleos de povoamento que foram se 

expandindo à sua volta, ampliando-se, também, a navegação, inclusive rumo a outros estados. 

Em 1788, às suas margens floresceram os primeiros cafezais em terras do Município, 

contribuindo para a consolidação do que veio a ser o principal produto brasileiro de 

exportação durante o auge do seu ciclo (1800 – 1930): o café (PRADO JR, 1970; 

NÓBREGA, 1978). Esses acontecimentos vêm comprovar os impactos da ocupação do rio 

sobre o processo de desenvolvimento econômico e urbano da cidade de São Paulo. 

Paulatinamente, foram instalando-se às suas margens indústrias e armazéns e, para o 

transporte mais eficiente de seus produtos, os baixos terraços e as planícies alagáveis do Tietê 

passaram a servir aos trilhos das estradas de ferro, em substituição ao transporte em burros e 

mulas. As estradas de ferro foram, sobretudo, essenciais para o transporte da produção 
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agrícola do interior para a capital e daí para o principal porto, em Santos, por onde escoava 

sua exportação (PRADO JR, 1970; AB‟SÁBER, 2007; NOBRE, 2010; ZANIRATO, 2011). 

 

Tal como o Tietê, seu afluente o rio Tamanduateí compõe hoje uma importante sub-bacia do 

Alto Tietê. Com uma área total aproximada de 323 km
2
, expande-se por zonas centrais da 

cidade de São Paulo e de municípios vizinhos, fluindo por extensas planícies. Também 

despertava o interesse de historiadores e pesquisadores por seu entrelaçamento com a própria 

história da formação e crescimento da cidade de São Paulo. Até mesmo visitantes estrangeiros 

se encantavam com a tranquilidade de suas águas e sua beleza, tal como descrito por Saint-

Hilaire em 1819: “um rio serpenteando através das pastagens úmidas em uma planície sem 

acidentes que apresenta uma encantadora alternativa de pastagens rasteiras e de capões de 

mato pouco elevados....” (CAMARGO, 2006). As fotografias de Militão Augusto de Azevedo 

ilustram aspectos do Tamanduateí por volta de 1862, retratando a presença de burros e mulas 

que se serviam de suas águas ao lado de lavadeiras e pedestres que por lá transitavam 

(ASSUNÇÃO, 2006).  

 

O rio Pinheiros é também um dos principais afluentes do rio Tietê. Sua bacia cobre uma área 

de 270 km
2
, com uma vazão média anual em sua foz estimada em 10 m

3
/s (CAVALCANTI, 

2012). Situado não tão próximo do centro da vida urbana da cidade, suas planícies de 

inundação estavam mais protegidas de ocupação fixa e com maior potencial para o lazer. O 

curso de suas águas fluía em meandros permeáveis, com alta capacidade de absorção da 

precipitação e de seus afluentes.  

 

Assim chamado desde o século XVI, dada a densa mata de araucária ou „pinheiros do Brasil‟ 

em seu entorno, o rio Pinheiros já era, naquela época, foco de aldeamentos indígenas. Sua 

nascente era abastecida pela confluência dos rios Grande e Guarapiranga e seu curso fluía em 

meandros sinuosos entre largas planícies de inundação até sua foz no rio Tietê. Suas margens 

foram paulatinamente sendo ocupadas e o próprio rio deu apoio à importante via de 

navegação, o Tietê, para desbravadores paulistas que se internavam pelo sertão. 

 

As várzeas desses três rios, ou suas planícies fluviais ou de inundação, formavam os espaços 

naturais de amortecimento das cheias provocadas pela precipitação de chuvas. Com a 

colonização e o adensamento da ocupação, o mosaico de colinas descrito por Ab‟Sáber 



35 
 
 

(2007) passa a receber os núcleos de habitação e fixação urbana. A própria cidade, então Vila, 

havia sido fundada em uma colina, tendo de um lado o Tamanduateí e de outro o Ribeirão 

Anhangabaú.  

 

Assentado em colinas, o núcleo central da cidade percebia ao seu redor as cheias dos rios mais 

próximos. As do Tamanduateí ocorriam regularmente durante o verão desde a fundação da 

cidade no século XVI. Dada a expansão da ocupação, relatos do início do século XIX 

confirmam que a cidade ficava isolada pelas cheias dos rios próximos, trazendo preocupação 

por parte do Poder Público devido ao risco do alastramento da sujeira e de epidemias. Assim é 

que, em 1823, surge por parte do governo um alerta para a urgência do encanamento do rio 

Tamanduateí. A principal alegação eram os problemas e doenças que suas águas vinham 

causando para a vida na cidade, confirmados em correspondência ao Senado da Câmara. A 

resposta, no ano seguinte, veio quase em forma de manifesto em prol da preservação da 

natureza.  Evocava as origens do rio sinuoso e em harmonia com seu entorno, integrado à vida 

na cidade, já que em suas várzeas se passeava com pés enxutos (CAMARGO, 2006). 

 

Se hoje as vias férreas e rodoviárias são obstruídas por alagamentos, já em 1919 a estrada de 

ferro São Paulo Railway, que fazia o percurso de São Paulo a Santos, foi interrompida pelas 

águas do rio Tamanduateí por dois quilômetros de trilhos. A ferrovia, que passou a operar em 

1867, avançava sobre a várzea do rio, em paralelo a seu leito, até o centro da cidade, para 

depois prosseguir até seu destino final. Procurando evitar a topografia acidentada e zonas 

edificadas, o traçado da ferrovia buscou a várzea do Tamanduateí, uma longa planura com 

ocupação rarefeita (JORGE, 2011). A Engenharia é chamada a intervir. 

 

2.1.2. As intervenções da Engenharia modelam rios e vida na cidade 

 

A Enchente de 1850 atingiu o vale central da cidade 
10

, causando três mortes (PREFEITURA 

DE SÃO PAULO, 2006). A partir daí, métodos construtivos mais resistentes à intempérie 

passam a ser adotados. O Poder Público chegou a contratar um engenheiro polonês que 

recomendou a alvenaria de pedra, tijolos, areia e cal, em substituição à terra apiloada ou taipa 

e terra socada, até então comuns, vulneráveis à umidade e, evidentemente, às águas da chuva 

e às enchentes dos rios. As novas técnicas de construção, até então desconhecidas na cidade, 

eram dominadas por engenheiros alemães, poloneses e portugueses. Também pontes e 

                                                             
10

 O Vale do Anhangabaú, local de inundações para as quais contribuía o Ribeirão Anhangabaú.  
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estradas de ferro passaram a adotar novas técnicas e 

materiais de construção, sobretudo os tijolos. A 

inundação de 1850 parece ter dado um basta às 

construções mais precárias, tanto para residências quanto 

para obras públicas. 

 

Se, por um lado, engenheiros e o Poder Público 

responsabilizavam a natureza pelas cheias dos rios 

(JORGE, 2011), por outro lado procuravam soluções 

técnicas. A impermeabilização do solo e a drenagem 

urbana ineficiente já eram apontadas como causas das 

inundações no centro da cidade por engenheiros que 

sugeriam a transposição das contribuições de diversos 

ribeirões e seu direcionamento direto para os cursos 

d‟água maiores como o Tamanduateí (ANTUNES, 

2010), soluções técnicas ainda hoje utilizadas. As várias 

obras realizadas com esta finalidade resultaram no 

afastamento dos cidadãos das águas do rio e a ocupação 

em seu entorno beneficiou a criação de vias públicas para 

carros, comércios e indústrias. As assim chamadas 

„várzeas do Carmo‟ se isolam daqueles que outrora delas 

desfrutaram. 

 

O projeto e a planta preparados por Affonso A. de Freitas mostram as intervenções realizadas 

no Tamanduateí: o trecho retificado em 1848 e o novo leito do rio, construído entre 1896 e 

1914, tal como ilustrado pela Figura 3. Intervenções dessa natureza se sucederam. Em 1906 o 

córrego Saracura, afluente do Ribeirão Anhangabaú, foi o primeiro curso d‟água da cidade a 

ser coberto (JORGE, 2011). Hoje, um e outro escoam sob importantes avenidas de 

comunicação entre o norte e o sul da cidade.  

Engenheiros, planejadores urbanos e pesquisadores se dedicavam a estudos e planos para lidar 

com as cheias dos rios. Estas foram imortalizadas em pinturas, fotografias e, até mesmo, em 

placas comemorativas, como aquela que faz lembrar a enchente do rio Tietê de 1929, 

colocada em frente à casa de número 56 da Rua Porto Seguro, no bairro da Ponte Nova, com 

os dizeres „Nível da Enchente de 1929‟ (ANTUNES, 2010). 

Figura 3 - Trecho retificado - Rio 

Tamanduateí 

Fonte: FREITAS, s. d., apud MELO, 

2006.
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A retificação do rio Tietê para a ocupação de suas planícies já era pensada pela Administração 

da Cidade desde 1866. Responsabilizado por inundações, o desassoreamento de seu leito 

também foi sugerido para fins de saneamento, o que traria melhoramentos de várias naturezas. 

Foi então formada uma equipe de sanitaristas e engenheiros, e Francisco Saturnino Rodrigues 

de Brito ficou incumbido de sua coordenação. A atenção devia ser dada: a) à defesa contra as 

inundações da várzea do rio em frente à cidade, para fins de edificação; b) à navegação nesse 

trecho do rio; c) ao afastamento para jusante das descargas dos esgotos que se faziam em 

frente à cidade, sem depuração (BRITO, 2006, p. 10).  De parte da Administração Pública, é 

nítida a intenção de eliminar inundações para fins de edificação nas planícies fluviais com 

vistas ao desenvolvimento da cidade, sendo esta, aparentemente, a sua principal preocupação. 

As propostas de Saturnino de impedir habitação nas localidades assoladas pelas inundações 

para evitar os desastres provenientes de enchentes e da  implementação de um parque fluvial 

urbano para acolher a extravasão do leito maior durante a época das cheias contrariam a 

edificação nas várzeas. 

Medidas tais como:  

“....reservatórios naturais com depressões alagadiças, várzeas inundáveis, 

pântanos, lagoas, leitos ou bacias de inundação, pequenas barragens em degraus 

construídos nos talvegues, no intuito de reduzir a velocidade das águas e deter os 

produtos das erosões, blocos de pedra e soleiras das quedas de água, assim como 

grandes represas ou lagos naturais com função regularizadora” (BRITO, 1926, 

p.10),  

 

poderiam ter evitado as inundações. No entanto, foi implantada a proposta de retificação do 

rio Tietê para intensificar a velocidade da vazão das águas e aumentar o potencial hidrelétrico, 

fazendo com que o rio sinuoso passasse de uma extensão de 46 km para apenas 23 km em 

canal retificado para descarregar suas águas a jusante e em outra bacia hidrográfica. Hoje, não 

será esta uma das causas do transbordamento do rio? Cabe aqui mencionar que, como 

engenheiro sanitarista, Saturnino tinha como principal foco de seu trabalho o afastamento das 

águas contaminadas por esgotos, daí seu interesse em aumentar a velocidade das águas e 

transportá-las rapidamente para outras áreas não tão urbanizadas, reduzindo seu impacto sobre 

a saúde de moradores e a salubridade da cidade. Havia, inclusive, sugerido outra alternativa: 

que emissários transportassem o esgoto através da Serra do Mar para lagoas no litoral 

(BRITO, 1926, apud NOBRE, 2010), proposta jamais implementada. 

 

Os também propostos reservatórios ou lençóis de inundação jamais foram implantados, assim 

como as matas nas vertentes, áreas de absorção natural das águas das cheias abastecidas pelas 
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águas de precipitação e verdadeiros reservatórios de regularização do regime das águas do 

Tietê. A previsão era que, se não implantados, constantes intervenções seriam necessárias 

para remediar os estragos (BRITO, 1926). Proféticas palavras. 

 

Em seu lugar, outro projeto foi implantado, o Plano de Avenidas, que incluía a construção de 

avenidas que acompanhassem as margens dos principais rios e outras que cortassem a cidade 

de norte a sul e de leste a oeste, além de pontes e terminais ferroviários e rodoviários 

(NOBRE, 2010). Com isso, as planícies de inundação passaram a ser ocupadas por avenidas 

como rodovias urbanas, o que deu lugar à expansão de edificações através do loteamento e 

venda da área pública em seu entorno. A justificativa era que, uma vez o rio Tietê retificado e 

canalizado, estaria garantido o desenvolvimento econômico de São Paulo. A destruição das 

matas ciliares e a valorização das várzeas para o povoamento foram dominando o rio. O 

interesse das linhas férreas, da industrialização, do esgotamento sanitário e da deposição dos 

resíduos sólidos, além do transporte rodoviário, acabou por destruí-lo (JORGE, 2006). 

 

O Rio Pinheiros foi o rio que sofreu a maior carga de intervenções de obras de engenharia em 

seu curso, principalmente por força da matriz energética preferencial brasileira: a hidrelétrica 

(AB‟SÁBER, 1978, p. 18). Seu papel foi crucial para o desenvolvimento econômico e 

industrial da cidade, já que as obras de Engenharia foram projetadas de maneira a alcançar as 

metas do desenvolvimento e chegaram a modificar o leito do rio e o curso de suas águas. Para 

esta empreitada, em 1899 foi fundada a São Paulo Tramway, Light and Power Co. Ltd. 

Companhia de capital anglo-canadense, a Light foi incumbida da geração de energia elétrica e 

da instalação dos serviços de bondes elétricos na capital (NOBRE, 2010).  

 

Em 1901, concluída a construção da usina hidrelétrica de Santana, mais tarde estação 

elevatória Edgar de Souza, e com vistas à regularização da vazão do rio Tietê, o rio Pinheiros 

sofreu uma obra de barramento dando lugar à construção, na sua nascente, da represa de 

Guarapiranga, em 1908 (NOBRE, 2010; ANTUNES, 2010; CAVALCANTI, 2012). Em 

1927, a Companhia Light ganhou o direito de reverter o curso do rio Pinheiros. Assim, este 

passou a despejar suas águas não mais no Tietê, mas na nova represa Billings, tendo em vista 

aumentar seu volume de água represada e abastecer a usina de Henry Borden, situada aos pés 

da Serra do Mar, junto ao litoral. O projeto de reversão e retificação do rio Pinheiros foi 

iniciado em 1928 e terminado na década de 1950, tendo exigido ainda a construção de usinas 
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elevatórias. Com isso se pretendia, também, controlar as cheias do rio Tietê após sua grande 

enchente de 1929 
11

.   

Com esse projeto, o que era rio de sinuosos meandros transformou-se em „o canal do 

Pinheiros‟, e suas antigas planícies fluviais foram, desde o início da década de 1940, sendo 

cobertas por aterros de mais de 2 metros de espessura (BORGES, 2007; LUZ, 2010).  

 

Conflitos sobre o uso do solo e a preservação dos rios e de sua qualidade se originaram a 

partir de diferentes interesses.  A própria Light recebeu o direito, através de concessão 

pública, de desapropriar terras em áreas alagáveis e, após melhorias, vendê-las, tornando-se 

uma das maiores proprietárias de terras na região. A área de espaços vagos à margem do rio 

aumentou em muito os terrenos das planícies inundáveis, que passaram a ser objeto de 

urbanização por empreendedores e incorporados aos espaços urbanos residenciais. Outros 

processos de urbanização se aceleraram, impulsionados pelas companhias de loteamento, 

como o registrado no início da década de 1950, em que barrancas íngremes eram criadas ao 

“remover os horizontes do solo e acelerar a ação das enxurradas, comprometendo o 

equilíbrio entre o escoamento e a inclinação das vertentes” (AB‟SÁBER, 2007, p.111). 

  

Hoje as inundações e os alagamentos contradizem as previsões do passado não muito distante. 

Citando os reduzidos e descontínuos strath terraces ou as baixas colinas terraceadas, colinas 

de declive muito suave, constituídas de terrenos consistentes e enxutos, nos baixos vales dos 

afluentes do Tietê e do Pinheiros, aí incluídos os bairros do Itaim-Bibi e do Morumbi em sua 

confluência com a parte baixa de Santo Amaro,  Ab‟ Sáber (1957) sugeriu que estes seriam os 

representantes típicos de área relativamente plana e baixa, “completamente livre das 

inundações do Rio Pinheiros e córregos vizinhos” (AB‟SÁBER, op cit. p. 137).  Esta área 

corresponde a um trecho da bacia do Córrego do Cordeiro que sofre, atualmente, contínuas 

inundações atingindo os terrenos outrora firmes e enxutos, exigindo do Poder Público 

                                                             
11 A reversão passou a registrar altos índices de poluição trazida pelas águas do rio Tietê que contaminaram a represa Billings, uma 

das principais produtoras de água para abastecimento humano na região. Para diminuir tais índices,  o artigo 46 das Disposições 

Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo proibiu o bombeamento de águas poluídas da bacia do Alto Tietê transportadas 

pelo rio Pinheiros para o reservatório Billings, dispositivo regulamentado pela Resolução Conjunta SEE-SMA-SRHSO 1, DE 31 DE 

JANEIRO 2001, que permite a operação de reversão apenas em situações emergenciais
11

, tais como controlar as enchentes do rio 

Tietê, garantir níveis suficientes para a geração de energia elétrica em Henry Borden, controlar a formação de espumas de poluição 

no próprio rio Tietê a jusante da confluência com o Pinheiros, e controlar a proliferação de algas no Alto e Médio Tietê, de maneira a 
não comprometer o abastecimento público. De acordo com a Resolução SMA-SSE-02, de 19/02/2010, as águas do Canal Pinheiros 

não podem mais ser bombeadas continuamente para o Reservatório Billings. Esse bombeamento é feito somente quando as vazões 

provocadas pelas chuvas elevam o nível das águas dos rios Pinheiros e Tietê, podendo provocar enchentes (sic) na região. 

Entretanto, os conflitos entre diminuir os altos índices de contaminação do Rio Pinheiros e a necessidade de reversão das águas para 
abastecer a Billings e atender à demanda de geração da energia em Henry Borden, não estão superados. Instituto de Engenharia: 

http://www.Ie.org. Acesso em julho de 2012.  

EMAE http://www.Emae.Com.Br/emae/conteudo.php?id=/Elevat%C3%B3rias Acesso em janeiro de 2013. 

http://www.ie.org/
http://www.emae.com.br/emae/conteudo.php?id=/Elevat%C3%B3rias
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seguidas intervenções para a contenção dos alagamentos que invadem casas e comércio. São 

os eventos que surpreendem planejadores e técnicos no século XXI. 

 

2.1.3. Expansão urbana e ocupação consolidada 

 

A urbanização não é apenas a transformação de áreas caracterizadas pelo trabalho agrícola, 

típico de zonas rurais, em áreas caracterizadas por técnicas de trabalho condizentes com 

processos de industrialização e suas necessidades em termos de comércios e serviços e do 

adensamento populacional. Grandes aglomerados de população existiram em sociedades pré-

industriais, tópico lembrado por Castells (1985). Este autor sugere a dificuldade de se definir 

o que é o urbano: formas de apropriação do terreno com a concentração espacial e de alta 

densidade; um sistema cultural específico; a oposição ao modo de vida rural em seu modo de 

organização social e produtiva; relações de hierarquia funcional e social, ainda que 

interdependentes; um intuito de progresso técnico e econômico e de progresso qualitativo das 

estruturas sociais. São abordagens teóricas que necessitam as especificações da quantidade e 

da qualidade, da forma e do conteúdo. Este, definido pelo „modo de vida urbano‟, ou da 

cultura da cidade, está intimamente relacionado com a maneira como se dá a desigual 

apropriação do território.  

 

Ainda que o urbano alcance a todos, nem todos têm acesso aos mesmos bens nem aos 

mesmos serviços, o que caracteriza a Região Metropolitana de São Paulo e seus municípios. 

Nesta região, a expansão da ocupação urbana deu-se a partir da expulsão dos munícipes mais 

pobres para a periferia da cidade uma vez que não suportavam o custeio resultante dos 

melhoramentos implantados na área central. A expansão da ocupação urbana para áreas 

periféricas foi então a saída encontrada por muitos dada a alta dos preços da terra e dos 

imóveis – que chegou a 150% em média entre 1950 e 1980 (KOWARICK, 2009). Assim 

surgiram os aglomerados mais distantes do centro urbano, formados por aqueles que não 

conseguiram arcar com os novos custos dos terrenos providos de infraestrutura, nem enfrentar 

a especulação imobiliária. É clara a omissão do Poder Público frente à ordenação do uso e 

ocupação do solo e a prioridade dada ao capital privado.  Fica estabelecida a lógica da 

desordem, situação consolidada com reflexos até os dias de hoje para o próprio Município 

(KOWARICK, 1979). 
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Nas áreas periféricas, cresce o número de terrenos e moradias sem amparo da legislação, 

outro elemento de redução da qualidade de vida dos munícipes expulsos de áreas centrais. Dá-

se forte presença de loteamentos clandestinos (KOWARICK, 1979; PASTERNAK, 2010) 

caracterizados, em sua maioria pela precariedade da moradia.  Dados atuais confirmam que 

mais de 30% dos moradores, ou três milhões de habitantes, vivem em favelas, cortiços ou 

loteamentos irregulares, sendo 1616 as favelas que ocupam uma área de 24.431.373,24 m
2
. 

Destas, 27,17% não contam com serviço de drenagem de águas pluviais, 59,24% contam com 

atendimento parcial e apenas 13,59% contam atendimento total por serviço de drenagem 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2010, p. 33). 

 

Também Tucci (2004, 2008) aborda o que chama de urbanização espontânea, que se dá 

através de um processo de ocupação irregular ou clandestino, ao referir-se às cidades latino-

americanas em geral e que bem se aplica a São Paulo. Espontânea, já que as áreas de baixa 

renda que se estendem à periferia não são afetadas pelo planejamento urbano formal nem 

recebem infraestrutura para atender à expansão urbana, inclusive de saneamento básico. 

Assim, fica comprometida a saúde de moradores; a população passa a ocupar áreas de risco de 

inundação ou deslizamento; propriedades do Estado ou particulares são ocupadas como forma 

de pressão social e política; a legislação para coibir a ocupação de áreas de preservação ou de 

ocupação indevida não é seguida pelo Poder Público; o Município não tem capacidade de 

investir no desenvolvimento de espaço adequado e seguro.  

 

Loteamentos clandestinos e loteamentos irregulares são distintos. Clandestinos são aqueles 

que não obtiveram qualquer aprovação por parte do Poder Público municipal e estão sujeitos à 

ação de loteadores que procuram obter o maior número possível de lotes. Irregulares são 

aqueles que obtiveram o reconhecimento – não a aprovação – do Poder Público 

(PASTERNAK 2010). Esta não-aprovação se dá, em geral, por motivos de ordem técnica, 

física, jurídica ou administrativa assim como quando os lotes se situam em áreas de 

preservação ambiental.  

 

A autoconstrução sobrevive como a solução de auto-reprodução da vida urbana. Ainda que 

em terrenos muitas vezes loteados sem qualquer autorização do Poder Público, os moradores 

tendem a comprar os lotes de loteadores, muitas vezes com financiamento em inúmeras 

parcelas. A autoconstrução acontece, sobretudo, na chamada periferia urbana, longe do 

centro e em geral sem qualquer espaço livre entre os lotes, de dimensões semelhantes. As 
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casas tornam-se vulneráveis aos alagamentos, dependendo da declividade do terreno. Muitas 

vezes são construídas em ribanceiras ou cortes de terreno, nos moldes de empilhamento, que 

mais tarde será o espaço preferencial para os deslizamentos com consequências dramáticas. 

Tanto técnica construtiva quanto materiais empregados tendem a serem os mais precários, 

assim como as condições de habitação: insalubridade, iluminação e ventilação precárias são 

algumas das facetas da autoconstrução. Oliveira (2006) sugere que se trata de técnica e 

ocupação que distingue e reforça as diferenças sociais que predominam na nossa sociedade. 

 

Esta opção de levantar a casa própria gera lotes totalmente impermeabilizados. As vias de 

acesso tendem a garantir o aumento da velocidade do escoamento superficial que, muitas 

vezes, recebe águas servidas e esgoto doméstico. Com tecnologia e materiais precários, em 

anos mais recentes, esses construtores têm a possibilidade de receber assistência técnica do 

Poder Público. Este é o caso da Lei 11.888 de 24/12/2008 (BRASIL, 2008) que assegura às 

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social, o que pode ser um grande avanço. Entre outros objetivos, a 

assistência técnica será dada para evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental 

e para propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 

urbanística e ambiental. O Programa Pró-Lar da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, em parceria com a Prefeitura, 

também procura oficializar o mutirão ou a autoconstrução no estado de São Paulo 

(FONSECA, s.d.). Neste caso, a CDHU fornece o material de construção, a Prefeitura adquire 

o terreno e repassa à CDHU, que instala a infraestrutura e supervisiona as obras que serão 

executadas no processo de autoconstrução.  

 

2.1.4. Legislação e preservação ambiental 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL, 1988) define, em seu Cap. IV, Art. 29, 

inciso VIII, a competência dos Municípios em “promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano”. Legislando sobre assunto de interesse local e, na tentativa de 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (CF/88 Art. 30 inciso II) com 

relação ao equilíbrio ambiental, a legislação específica para o Município relativa à habitação 

passa a tratar do uso e ocupação em áreas urbanas, regularizando a necessária expansão de 

moradias em consonância com a proteção ambiental. O chamado Estatuto da Cidade, 
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instituído pela Lei Federal 10.257 de 2001 (BRASIL, 2001), estabelece “normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Alterações 

foram feitas, entre outras, pela Lei 12.608 de 2012 (BRASIL, 2012), em resposta aos 

problemas que vêm ocorrendo devido a chuvas mais intensas e riscos de desastres, além da 

obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor para cidades vulneráveis aos riscos de 

deslizamentos, inundações, e processos geológicos e hidrológicos relacionados. Também a 

Lei 12.836 de 2013 (BRASIL, 2013) faz alterações no Estatuto da Cidade, em resposta à 

necessidade da utilização de novas tecnologias para reduzir os impactos ambientais e para 

diminuir a degradação dos recursos naturais, além de promover a concessão de incentivos 

para o uso dessas novas tecnologias. Trata-se de legislação que sugere a necessidade de sua 

atualização, devido aos eventos críticos nos dias atuais que afetam o Município e a sua região 

de entorno.  

 

A legislação que dispõe sobre o equilíbrio entre ocupação urbana e meio ambiente é extensa.  

Exemplos são: a Lei 11.977 de 2009 (BRASIL, 2009) que dispõe sobre o programa Minha 

casa, Minha vida – PMCMV, parcialmente alterada pela Lei 12.424
12

 de 2011. Ambas tratam 

do uso e da ocupação do solo de maneira a coibir agressões ao meio ambiente urbano frente à 

ocupação por moradias. Para fins de implantação da legislação, a área urbana é definida pelo 

PMCMV como sendo aquela com densidade superior a 50 habitantes por hectare e malha 

viária implantada e que tenha, no mínimo, dois dos equipamentos de infraestrutura já 

implantados: a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário; c) 

abastecimento de água potável; d) distribuição de energia elétrica; e) limpeza urbana, coleta e 

manejo de resíduos sólidos.  

 

É interessante notar o avanço no que se refere à preocupação com a situação ambiental pelo 

PMCMV frente à legislação do Banco Nacional de Habitação – BNH. Criado pela Lei 4.380 

de 1964 (BRASIL, 1964) e extinto em 1986, o BNH previa a construção de habitações de 

interesse social e o financiamento para a aquisição da casa própria. O programa do BNH não 

faz menção a questões ambientais, à proteção de cursos d‟água, à prevenção de riscos de 

deslizamentos e de inundações. Tampouco menciona explicitamente a necessidade de 

implantação de infraestrutura de saneamento básico, ainda que tenha instituído o Fundo de 

                                                             
12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12424.htm . Acesso em setembro 2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12424.htm
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), um dos instrumentos que o Banco utilizou para a 

captura de poupanças destinadas ao investimento habitacional para o atendimento de 

população de baixa renda e para o financiamento de investimentos em saneamento ambiental 

(CARDOSO & ARAGÃO, 2013).   

 

A falta de política eficaz de habitação é confirmada pelos lotes que se encontram em áreas 

ribeirinhas, cuja remoção requer alternativas para que não haja impactos sociais degradantes 

da condição humana. Evidentemente, é fundamental que o Poder Público exerça sua função 

de coibir a apropriação indevida das áreas ambientalmente fragilizadas, para o bem de 

munícipes e dos recursos naturais, além da economia de recursos por parte da própria 

Administração Municipal. Mas essa função não é sempre exercida, com prejuízos para todas 

as partes. Assim, é frequente que a regularização de loteamentos esbarre justamente nas 

exigências impostas pela legislação ambiental que, acertadamente, exige a preservação de 

áreas verdes em uma faixa de pelo menos 15 metros de distância de cursos de água 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002a). Nessas áreas, a regularização não encontra apoio 

legal para efetivar-se e a alternativa é a remoção das moradias e seus moradores, certamente 

com alto impacto negativo para suas vidas. Por outro lado, como regularizar loteamentos que 

se encontram em áreas ribeirinhas, como 50% de favelas compreendendo 72% dos domicílios 

favelados? Assim, a regularização de loteamentos irregulares esbarra ainda em um fator 

importante: a quantidade de moradores nesta situação no Município, com acréscimo da 

instalação de loteamentos na década de 1990. Ainda que tenha havido certo declínio a partir 

da década de 2000 (PASTERNAK, 2010), a população brasileira nesta década cresceu 1,4% 

enquanto a das favelas mais de 4%  (MARICATO, 2009; CARDOSO & ARAGÃO, 2013).  

 

2.1.5. Legislação e expansão sobre corpos hídricos e áreas verdes 

 

O exemplo mais notório de avanço sobre corpos hídricos é a ocupação junto às represas 

Billings e Guarapiranga na Região Metropolitana de São Paulo, e às áreas de morros, como a 

Serra da Cantareira, no Município.  Entre 1974 e 1989, favelas e loteamentos clandestinos 

expandiram-se 580% apenas no complexo Billings – Guarapiranga (LIMA, 1990)  

 

A ocupação „sobretudo em áreas de proteção aos mananciais – APMs, e Áreas de Proteção 

Permanente – APPs‟ revela a omissão de moradores e comerciantes e a ineficiência do Poder 

Público para coordenar a ordenação do território e a implementação de política pública 
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habitacional condizente com as necessidades básicas de seus moradores, do meio ambiente 

em equilíbrio e a proteção ambiental (PASTERNAK, 2010).  Por outro lado, cabe notar que a 

Lei Estadual 9.866 de 1997 de Proteção dos Mananciais (SÃO PAULO. Estado, 1997) 

estabelece que a ocupação em áreas de proteção e recuperação de mananciais deve obedecer a 

três tipos de áreas de intervenção na Área de Proteção de Recuperação de Mananciais - 

APRM: Área de restrição à ocupação – ARO; Área de ocupação dirigida – AOD e Área de 

recuperação ambiental – ARA.   

 

Áreas verdes foram sendo ocupadas. No início da década de 1990, do total de 1800 favelas 

cadastradas junto à Prefeitura do Município, 65% ocupavam áreas municipais originalmente 

destinadas à implantação de áreas verdes.  É vasta a Legislação sobre uso e ocupação de 

terrenos que dispõe sobre a preservação de áreas verdes e em terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações. Planos são sugeridos para o equilíbrio entre expansão da ocupação por 

edificações, inclusive por equipamentos sociais, e a preservação ambiental (KLIASS & 

MAGNOLI, 1967 apud PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002a). Entretanto, na prática isto 

não se deu. Um exemplo é o não cumprimento de normas de parcelamento, tal como 

estabelecido pela Lei Federal n
o
 6.766 de 1979, a Lei Lehman, (BRASIL, 1979), que em seu 

Art. 3º, estipula que não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e 

sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas. Alterada pela Lei 9.785 de 1999 (BRASIL, 1999), ficou estabelecida a necessidade do 

esgotamento das águas pluviais, tema também da Lei de Saneamento Básico 11.445 de 2007 

(BRASIL, 2007). Esta estipula, em seu Art. 2o , parágrafo 5, que „todo loteamento ou 

desmembramento urbano deve ter ..... o escoamento fluvial ou drenagem como infraestrutura 

básica indispensável‟. O parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São 

Paulo em sua relação com a preservação de áreas verdes são objeto de legislação específica: 

Lei Nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981 (SÃO PAULO. Município, 1981) que elabora sobre 

os loteamentos e áreas livres para escoamento superficial; Estatuto da Cidade, instituído pela 

Lei Federal 10.257 de 2001, já mencionada; Plano Diretor Estratégico, instituído pela Lei Nº 

13.430, de 13 de setembro de 2002 (SÃO PAULO. Município, 2002b) que possui capítulo 

(III) dedicado à política ambiental e dá as diretrizes sobre a ampliação das áreas integrantes 

do Sistema de Áreas Verdes do Município e a drenagem de águas pluviais (Subseção IV); Lei 

13.885 de 2004 (SÃO PAULO. Município, 2004) que estabelece normas complementares ao 

Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe 

sobre o parcelamento, e disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São 
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Paulo. O Município conta, ainda, com o Código de Obras e Edificações instituído pela Lei 

8.266 (SÃO PAULO. Município, 1975) que em 1975 já dispunha sobre construções junto a 

cursos d‟água, e a Lei 13.276 (SÃO PAULO. Município, 2002), conhecida como a Lei das 

Piscininhas, esta que vem recebendo sugestões para que, nos lotes com área superior a 500 

m
2
, edificados ou não, sejam adotadas medidas de controle do escoamento superficial com o 

objetivo de não agravar a ocorrência de alagamentos e inundações como condição para a 

obtenção de alvará e habite-se. Ainda como minuta de projeto de lei, outra recomendação é a 

incorporação de um zoneamento de inundação à Lei Municipal de Zoneamento, por meio da 

definição de um conjunto de regras para a ocupação das áreas de risco de inundação, para 

minimizar as perdas materiais e humanas resultantes. 

 

Não só a preservação de áreas verdes, como também a necessidade de implantação de 

infraestrutura básica em equipamentos urbanos, inclusive para a drenagem de águas pluviais, 

são vítimas de negligência em sua implantação. Cruciais para a qualidade de vida da 

metrópole e para a manutenção da biodiversidade, preservação e necessidade de 

infraestrutura, as leis são ignoradas e a ocupação se dá, em geral, em desobediência à 

legislação urbanística que exige parcela destinada às áreas verdes e a não edificação em áreas 

de proteção permanente, as APPs, dada a proximidade de corpos hídricos e topos de morros.  

 

Exigência da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, a proteção ambiental engloba a 

necessidade do uso adequado dos recursos naturais em quaisquer atividades humanas. Neste 

contexto da ocupação e deterioração de recursos naturais, tema tratado também pelo Art. 170 

da Constituição Federal, inclui sua defesa entre os princípios da Ordem Econômica 

(GRANZIERA, 2006). 

 

É importante deixar claro que não só as moradias ocupadas pelos mais pobres se apropriam 

das áreas verdes e das áreas de preservação. O número de shopping centers, centros 

empresariais e condomínios fechados ocupados pelos mais ricos teve aumento considerável já 

a partir da década de 1970, e um processo contínuo de avanço durante as décadas de 1980 e 

1990 (ROLNIK, s.d. circa 2004). São edificações que se instalam em áreas próximas a cursos 

d‟água e pistas são construídas para dar fluência ao tráfego de automóveis e ao transporte de 

carga. Atualmente, nos bairros residenciais da cidade, as casas que ainda preservam jardins 

vêm se transformando em condomínios urbanos fechados ou as chamados townhouses, que 

ocupam quarteirões inteiros, com a destruição de jardins das áreas privadas e até mesmo de 
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pequenas praças dos arredores, contribuindo para a impermeabilização do solo. O mesmo vem 

ocorrendo com a região da Serra da Cantareira, área de preservação ambiental, coberta de 

florestas secundárias em estado avançado de regeneração, áreas próximas a corpos hídricos, 

encostas íngremes e topo de morro, sendo que tanto moradias irregulares quanto as 

regularizadas pelo Poder Público compartilham a responsabilidade pelo seu desmatamento. 

Estudos realizados em 2010 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE em 

parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, revelam que nos últimos três anos desses 

estudos a Serra da Cantareira havia perdido 1,4 milhão de metros quadrados de área verde, 

sendo a maior parte do desmatamento realizado para a implantação de casas regulares e 

condomínios (MACHADO, 2011).  

 

A Organização Mundial de Saúde tem como um de seus indicadores de saúde urbana o acesso 

a espaços verdes, tanto nas áreas „formais‟ quanto em favelas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). Sugestões deste indicador variam entre um mínimo de 9 m
2
 e um 

ideal 15 m
2 

de áreas verdes por pessoa
13

 para o equilíbrio ambiental, a saúde da população e o 

combate ao aumento acentuado da temperatura, da poluição do ar e de micro-organismos 

(CAMPELLO, 2008). É, ainda, medida que contribui para a drenagem de águas pluviais e sua 

infiltração no solo, evitando o excessivo escoamento superficial.  

 

Em informação de 2011, a Prefeitura de São Paulo constatou a existência de 2,6 m
2
 por 

habitante de área verde pública de lazer, ou seja, praças e parques, e 12,50 m
2
de área verde 

por habitante no total. Ainda que, em média, o Município de São Paulo apresente esse índice 

razoável frente ao recomendado, existem grandes diferenças entre as 31 subprefeituras da 

administração municipal. Destas, apenas nove apresentam índices acima dos 9 m
2
 mínimos 

recomendados, sendo Parelheiros o que eleva o índice paulistano, dados seus 312,82 m
2
 de 

área verde por habitante. Vinte subprefeituras apresentam índices inaceitáveis, sendo os piores 

índices constatados na Mooca (0,35), em São Mateus (0,41), em Cidade Ademar (0,62), em 

Guaianazes (0,63) e em Campo Limpo (0,90) (OBSERVATÓRIO CIDADÃO, s.d.). 

 

A baixa qualidade de vida que acompanha a ocupação urbana é caracterizada:  

 Pela falta de acesso a serviços e infraestrutura; 

                                                             
13

 Sustainable Cities International Blog, Disponível em  

 http://blog.sustainablecities.net/2011/07/13/how-many-metres-of-green-space-does-your-city-have/ Acesso novembro 
de 2013. 

http://blog.sustainablecities.net/2011/07/13/how-many-metres-of-green-space-does-your-city-have/
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 Pela incapacidade de implantação generalizada de medidas de captação e infiltração da 
água de precipitação;  

 Pela ausência de acompanhamento da implantação da legislação que, direta ou 

indiretamente, deveria proteger os munícipes de inundações; 

 Pela ausência de fiscalização e coibição do uso e ocupação do solo em áreas 
vulneráveis e de proteção ambiental;  

 Pelo controle não só da quantidade, mas também da qualidade da água em corpos 
hídricos. 

 

Este é o quadro que completa a degradação ambiental com consequências para a drenagem e o 

manejo de águas pluviais, característico das bacias hidrográficas na cidade de São Paulo. 

  

2.2. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

 

2.2.1. Cheias, inundações e alagamentos 

 

Cheias ou enchentes são a consequência de eventos hidrológicos, de ocorrência periódica. As 

cheias dos rios nem sempre extravasam seu leito maior, podendo apresentar variações 

periódicas e volumes de vazão diversos, fazendo com que em uma ocorrência as águas 

extravasem os limites do leito do rio e em outra, isto não necessariamente ocorre.  

 

Inundações, também evento hidrológico, são a consequência natural das cheias dos rios. Seu 

efeito é, em princípio, a submersão das áreas contíguas ao curso do rio que teve suas águas 

extravasadas. Ocorrem normalmente quando há a extravasão do leito maior do rio e ocupam 

as planícies inundáveis. Estas correspondem à faixa do leito fluvial composta de sedimentos 

aluviais, bordejando o curso d‟água e periodicamente inundada pelas águas de 

transbordamento provenientes do rio (CHRISTOFOLETI, 1974).  

leito maior 

                   dique                              leito menor                                dique 

  leito de      

  vazante      

   
 

 

 

Figura 4 - Leitos fluviais 

Fonte: Adaptado de Christofoletti, 1974. 
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A Figura 4 ilustra, de maneira estilizada, os leitos fluviais. Estes são os espaços de 

escoamento dos cursos d‟água ou rios. Os leitos apresentam dimensões e funções diversas. O 

leito de vazante é o espaço por onde as águas baixas na linha de maior profundidade 

serpenteiam ao longo do leito menor, onde se acomodam. O leito menor encaixa-se entre 

margens bem definidas, denominadas diques 
14

 por Christofoletti (1974), cujas águas escoam 

em trechos mais ou menos profundos. É o rio propriamente dito. O leito maior tem a função 

de ocupar as cheias mais elevadas, ou enchentes, em intervalos regulares e, segundo este 

autor, nem todos os anos, por definição.  

 

A Geomorfologia, ciência que estuda as formas do relevo, compreende estudos de 

geomorfologia fluvial. Estes contribuem para entender a função dos rios nas transformações 

que ocorrem no terreno, nos eventos de cheias e inundações, na rede hidrográfica em bacias 

hidrográficas e nos padrões de drenagem em seus diversos formatos. Os rios são agentes 

importantes de transporte de materiais através de processos morfogenéticos, processos 

responsáveis pela esculturação das formas da paisagem terrestre pela ação da própria água, 

assim como do sol, do vento e do homem (CHRISTOFOLETI, 1974). 

 

Também textos produzidos por Lima (1990), Luz (2010), Rodrigues (1997; 2010) e Mathias e 

colaboradores (2013) abordam a geomorfologia fluvial em seus aspectos de interesse à 

Ciência Ambiental, em geral, e, em particular, aos estudos sobre recursos hídricos em sua 

relação com as intervenções antrópicas. Isso porque instruem o planejamento e as 

intervenções em bacias hidrográficas, ao acompanhar o avanço da ocupação da mancha 

urbana sobre o território através de cartas geomorfológicas. Com isto, é possível caracterizar 

os sistemas fluviais e as intervenções humanas, os graus de degradação do meio físico e de 

instabilidade morfodinâmica, os processos que antecedem à perturbação antrópica e os 

atuais, assim como a previsão de consequências futuras. Rodrigues (2010) propõe o uso da 

antropogeomorfologia e da cartografia geomorfológica retrospectiva para identificação e 

aplicação de indicadores e parâmetros de avaliação dos efeitos das intervenções antrópicas 

nos sistemas hidro-geomorfológicos. São noções importantes para projetos de obras de 

drenagem e manejo de águas pluviais no Município de São Paulo. Para os fins desta pesquisa, 

o interesse nesses instrumentos da geomorfologia recai sobre sua complementação para a 

                                                             
14

 Conceito usado pela Geomorfologia Fluvial: Diques marginais são saliências alongadas compostas por 

sedimentos, bordejando os canais fluviais. A largura e a altura oscilam em grandeza. A deposição no dique 

ocorre quando o fluxo ultrapassa as margens do canal. Christofoletti, 1981. 
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abordagem multidisciplinar que se procura na reflexão sobre a relação entre o técnico-

científico e o sociopolítico. São noções úteis às disciplinas de Engenharia Civil e aos 

profissionais que elaboram e implantam projetos de obras de drenagem, em apoio ao trabalho 

junto a atores sociais instalados na área de bacias hidrográficas objeto de intervenções em 

drenagem urbana.  

 

2.2.2. Urbanização e inundação. 

 

Mudanças fundamentais ocorrem na hidrologia dos rios devido às modificações na superfície 

urbanizada. Grande parte da bacia hidrográfica urbana passa a ser pavimentada e se torna 

impermeável; o solo se torna compacto devido às construções, causando redução significativa 

da capacidade de infiltração; os sistemas urbanos de drenagem de águas pluviais aumentam a 

velocidade do escoamento em direção ao rio, devido ao aumento em sua magnitude e ao 

aumento, à frequência e à duração dos picos de vazão; a infraestrutura implantada obstrui o 

escoamento; a deposição de lixo e sedimentos obstrui canais; projetos de obras inadequadas 

de drenagem não chegam a eliminar o impacto de inundações (POMPÊO, 2000; CENTER 

FOR WATERSHED PROTECTION, 2003; TUCCI, 2004; TUCCI, 2006; BORBA et al, 

2012; URBAN FLOOD/EU, c.2013
15

). Na Figura 5, estão representados os efeitos da 

urbanização frente à área de pré-desenvolvimento urbano: o aumento da vazão máxima das 

cheias, a antecipação do pico de vazão e o aumento do volume do escoamento superficial, os 

níveis de ocupação do solo urbanizado, os efeitos da impermeabilização do solo e o limite da 

área de inundação frente à zona sem ocupação urbana. Os alagamentos são a entrada da água 

em residências e demais edificações características do ambiente urbano: indústrias, comércio, 

vias públicas, locais de recreação, hospitais, empresas, escolas e equipamentos sociais, entre 

outras.  

 

Enchentes em áreas ribeirinhas que atingem a população assentada junto ao leito maior dos 

rios ocasionam danos aos sistemas urbanos existentes. Tucci (2004) diferencia as inundações 

ribeirinhas das inundações devido à urbanização e à incapacidade da drenagem urbana. As 

inundações ribeirinhas ocorrem quando a precipitação é intensa e é menor a capacidade de 

infiltração no solo. Neste caso, o excedente não drenado da água ocupa as planícies fluviais de 

                                                             
15

 A página do Projeto URBAN FLOOD da União Europeia disponibiliza sua produção científica, apresentações e 

demonstrações sobre inundações urbanas. http://www.urbanflood. Eu/Pages/ScientificPublications. Aspx. Acesso 
janeiro 2013. 

http://www.urbanflood.eu/Pages/ScientificPublications.aspx
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acordo com a topografia. As inundações devido à urbanização e à incapacidade da drenagem 

ocorrem devido à impermeabilização do solo e à canalização, aumentando e acelerando o 

escoamento superficial e tornando insuficientes os sistemas de drenagem. 

 

 

Figura 5 - Urbanização e inundação 

Fonte: Schueler, 1987, apud Tucci 2002 

 

 

Nas áreas de florestas ou de cobertura do solo onde plantas, fungos e material orgânico em 

decomposição absorvem a umidade e facilitam a infiltração, aproximadamente 50% da água 

de precipitação é absorvida e somente 10% escoa em direção aos cursos d‟água e outros 

Urbanização 
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corpos hídricos para a alimentação de raízes e restos de plantas. Christofoletti (1974) sugere 

que em solos não urbanizados apenas 1/8 das águas de um rio escoam para o mar ou para o 

interior enquanto 7/8 das águas são infiltradas  

 

Nas bacias urbanas, os níveis de infiltração são baixos, o escoamento superficial é de maior 

volume e a evapotranspiração
16

 é reduzida, conforme ilustrado pela Figura 6.  

 

Figura 6 - Efeitos da impermeabilização do solo em áreas urbanas 

Fonte: OECD, 1986 apud Tucci, 2002. 

 

Em realidade, esta é apenas uma aproximação de níveis de impermeabilização e suas 

conseqüências quanto ao escoamento superficial, à infiltração rasa e profunda e à 

                                                             
16

Evapotranspiração pode ser definida como a combinação da evaporação – a água perdida da superfície do solo para a 

atmosfera – com a transpiração – a água perdida das folhas de plantas para a atmosfera.   
http://ga.water.usgs. Gov/edu/watercycleevapotranspiration. Html 

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleevapotranspiration.html
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evapotranspiração. Shuster e colaboradores (2005) estudaram as diferenças entre os vários 

tipos de superfície impermeabilizada e seus impactos na hidrologia de uma bacia e descrevem 

a maneira como essas superfícies são avaliadas frente aos presumíveis impactos. Concluem 

que são grandes os impactos das superfícies impermeáveis, já que a modificação do ciclo 

hidrológico em áreas urbanas pela atividade humana impacta o escoamento superficial da 

água, sua infiltração e a evapotranspiração. São efeitos contínuos, assim como o efeito da 

contaminação e da poluição das águas. Sua observação deve trazer resultados importantes 

para a adoção de medidas de controle. 

 

Ainda que seja difícil a exata medida do impacto da impermeabilização, pesquisadores são 

unânimes com relação ao efeito da urbanização e da impermeabilização sobre a hidrologia dos 

rios (HOLLIS, 1975; KONRAD, 2003; CENTER FOR WATERSHED PROTECTION, 2003; 

TUCCI, 2004; FRAZER, 2005; SHUSTER et al., 2005; VENDRAME, 2005; WHITE & 

KEITH, 2005; CRUZ & TUCCI, 2008).  Além de alterar o ciclo da água, podem levar a 

mudanças no formato e tamanho dos corpos hídricos, e reduzir a qualidade da água, 

contribuem para o aumento e o rigor das inundações, das erosões e da destruição do habitat 

aquático. São transformações hidrológicas que comprometem o funcionamento dos cursos 

d‟água. Do ponto de vista da Geomorfologia, a intervenção antrópica em áreas urbanizadas 

provoca o assoreamento das redes naturais de drenagem, os escorregamentos, os sulcos 

profundos, as ravinas, as perdas de volume das formações superficiais, exposição de horizonte 

C 
17

, entre outras causas indicadas por Lima (1990).  

 

A gravidade do problema se situa, ainda, na poluição das águas do escoamento superficial em 

área urbana, onde há um acréscimo na produção de sedimentos e material sólido devido às 

construções de edifícios, vias públicas, e limpeza de terrenos para novos loteamentos. 

Acrescenta-se a isto a consequência da poluição difusa formada, sobretudo, por detritos que 

impregnam as vias públicas e que, após os primeiros momentos de chuva, escoam para os 

cursos d‟água. São, sobretudo, restos de freios de automóveis; resíduos de pneus; resíduos de 

pinturas em geral; fezes de animais; resíduos de ferro, zinco, cobre, alumínio e asbestos e 
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Horizonte C – rocha madre em erosão. A – solo, B- subsolo. A => superficial, enriquecido com material orgânico. B 
=> intermediário, que surge entre A e C. C => mais próximo do mat. de origem (rocha alterada). Composição do 

Horizonte C:Camada mineral de material inconsolidado, ou seja, por ser relativamente pouco afetado por processos 
pedogenéticos, o solo pode ou não ter se formado, apresentando-se sem ou com pouca expressão de propriedades 

identificadoras de qualquer outro horizonte principal. 

OBS: Processos pedogenéticos são reações ou mecanismos de caráter químico, físico e biológico que produzem no 
interior do solo zonas características, correlacionadas com os chamados fatores de formação. 
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outros provenientes de materiais de construção; deposição seca e úmida de particulados de 

hidrocarbonetos, restos de vegetação, derramamentos de óleo de comércio de mecânicas, 

fuligem, poeira, enxofre, pesticidas, nitritos e nitratos, cloretos, fluoretos, silicatos, cinzas, 

compostos químicos e resíduos sólidos, bactérias e vírus patogênicos (PORTO, 1995; TUCCI, 

1997; TUCCI, 2004). Com isso, quer-se deixar claro que os problemas relativos a 

alagamentos não se referem somente à quantidade de água extravasada. Em igual proporção, 

referem-se a sua qualidade, fundamental para a saúde humana. A Lei 9.433 de 1997, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (BRASIL, 1997), é clara quanto 

ao fato de serem quantidade e qualidade da água indissociáveis. Um dos objetivos da PNRH é 

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos (Art. 2º, inciso I), e uma de suas diretrizes de ação 

propõe a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade (Art. 3º, inciso I).  

 

Como qualidade de vida e preservação do meio ambiente são indissociáveis, conclui-se que 

não há qualidade de vida em ambientes poluídos. A percepção que se tem é que as cidades 

brasileiras cresceram, mesmo a sua parte formalizada e regularizada, sem qualquer 

planejamento integrado e de maneira espontânea para atender a outras demandas que não a de 

um meio ambiente equilibrado e de qualidade de vida digna. Dados do Censo demográfico 

realizado pelo IBGE indicam que, em 2010, 84,37% da população brasileira vivia em área 

urbana 
18

. 

 

Inundações em áreas onde é densa a ocupação, onde moram e trabalham as pessoas, são 

consideradas „crises‟ ou uma séria ameaça às estruturas básicas e aos valores e normas 

fundamentais de um sistema que, sob a pressão do tempo e de circunstâncias altamente 

incertas, exigem a tomada de decisões vitais (BRITO, 1926; WHITE, 1945; ROSENTHAL et 

al, 1989, apud KOLEN, 2012.; RUBY, s.d.; KONRAD, 2003; FRAZER, 2005;).  

 

2.2.3. Drenagem é espaço livre para a visita das enchentes 

 

Nada ou quase nada pode o homem fazer contra inundações e, para evitá-las, deve 

afastar-se de lugares perigosos. A inundação é consequência natural da cheia dos 

rios e que, se o homem a considera uma calamidade é porque habita ou cultiva em 

terras inundáveis...... Interferir no regime de escoamento das águas pode resultar 
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Disponível em http://www. Censo2010. Ibge. Gov. Br/sinopse/index.php?dados=11&uf=00. Último acesso em julho de 2013. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=11&uf=00
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em soluções não totalmente satisfatórias, mas o homem procura contrariar a 

natural visita das enchentes e, não podendo intervir no regime de escoamento das 

águas, contribui com soluções insatisfatórias (BRITO, 1926, p.39 e 40 ). 
 
 

Estas palavras refletem os princípios retomados duas décadas mais tarde por Gilbert F. White. 

Pensador e pesquisador de renome internacional, White, em seu trabalho Human Adjustment 

to Floods: A Geographical Approach to the Flood Problem in the United States (1945), 

lembra que „drenagem é espaço‟ e insiste na não ocupação de várzeas ou planícies fluviais 

como primeira medida para evitar o impacto das inundações. Este conceito, formulado em 

época em que a variabilidade climática não era tema incluído nos debates na academia ou em 

foros especiais de discussão sobre o clima e desastres naturais, é tópico que não perdeu a 

força de seu significado, passados quase setenta anos de sua formulação.  Drenagem é espaço 

remete imediatamente ao tema da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico, já que a 

infraestrutura das intervenções em drenagem urbana não pode fugir de considerações 

sociopolíticas, como o uso e a ocupação do solo em áreas ribeirinhas e o espaço que a visita 

das inundações exige.  

 

Referindo-se a agricultores, moradores, industriais e 

comerciantes, aponta para a falta de preparo para 

enfrentar as inundações que corroem a economia, 

afetam a saúde e a propriedade. Definiu algumas 

medidas e arranjos a serem implementados 

simultaneamente para a acomodação humana às 

inundações, incluindo medidas estruturais e não-

estruturais. Esses arranjos estão relacionados no Box 1. 

 

Em sua obra, o autor combinava o olhar sobre o 

homem e sobre a natureza de eventos „geográficos‟ e 

„físicos‟
19

, como as inundações. Contrariamente às 

políticas de controle de inundações que glorificavam a 

construção e a melhoria de diques, molhes e canais, 

White constatou que:  
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 Aspas pela pesquisadora. 

Arranjos simultâneos para a convivência 

com inundações: 

 elevar o nível da terra acima da 

provável ameaça de inundações;  

 realizar obras para diminuir a 

velocidade do escoamento superficial 

nos terrenos a montante 

 proteger as planícies de inundação com 

canais, molhes e reservatórios; 

 adotar medidas temporárias para 

evacuar pessoas e proteger a 

propriedade; 

 tornar as estruturas físicas menos 

expostas a inundações; 

 usar as planícies fluviais para usos 

menos afetados por inundações; 

  providenciar assistência para vítimas 

de inundações; 

 garantir seguro financeiro para as 

perdas por inundações. 

 

Box 1 - Proposta de arranjos para 

a convivência com inundações 

Fonte: WHITE, 1945. 



56 
 
 

“Se inundações são atos de Deus, as perdas por inundação são principalmente atos 

dos homens, sendo invasão humana sobre as planícies fluviais a responsável pela 

perda total anual causada por inundações” (WHITE, 1945, p. 2).  

 

São muitos os temas abordados por White em sua extensa obra, expostos no Box 2. Dois deles 

são importantes em apoio às reflexões a que se propõe 

esta pesquisa: o partir da vida cotidiana em nível do 

local e a abordagem do relacionamento entre o técnico 

e o social.  

 

A obra de White reflete preocupação constante com o 

relacionamento entre a natureza humana e a ecologia, 

influenciado por sua vida passada na cidade e no 

campo. Sua infância na norte-americana Chicago e 

seus arredores, espaços onde culturas de várias origens 

étnicas se mesclavam, o expôs aos conflitos oriundos 

das diferenças entre grupos sociais. Seu olhar para as 

relações sociais e para a gestão de recursos naturais e 

os riscos inerentes se reflete em toda a sua obra, 

permeada pela preocupação em explorar o local antes 

mesmo de abordar as questões regionais, nacionais e 

globais. Seus estudos científicos foram influenciados 

pelo local e pelo cotidiano da vida de atores sociais, 

contribuindo para políticas do abastecimento de água 

durante épocas de seca em seu país (KATES, 2011). Chegou a conclusões de alto significado 

para a compreensão e a formulação de estratégias e políticas (WHITE et al, 1972). No caso de 

intervenções em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a resposta à pergunta „como os 

usuários dos serviços prestados pelas obras usam estes serviços?‟ é útil para a formulação de 

estratégias inovadoras que aumentem os benefícios que as obras existentes oferecem.   

 

Hoje, a extensa obra de White
20

 é lembrada e divulgada não somente através de citações por 

parte de pesquisadores, de seus antigos alunos e/ou colaboradores, como também através de 

várias organizações, uma delas, a ASFPM Foundation for Sustainable Floodplain 

                                                             
20

 Disponível em http://www. Colorado. Edu/hazards/gfw/published.pdf. Último acesso em julho de 2013. 

Temas que permeiam a obra de Gilbert 

White, reflexo de seu enfoque sobre o nível 

local: 

 Abastecimento doméstico de água 

potável, sobretudo como um direito 

humano.  

 Riscos naturais (natural hazards) e 

desastres, sobretudo focalizando a 

diminuição de mortes, estragos e 

destruição. 

 Paz global e regional através da 

cooperação entre diversos povos e 

interesses no desenvolvimento e na 

gestão de bacias hidrográficas e recursos 

hídricos. 

 A expansão da ciência em geral, e em 

particular da geografia, para além das 

fronteiras da academia em direção ao 

serviço prático à humanidade. 

 A reconciliação entre desejos, 

necessidades e ambições e as 

necessidades de um meio ambiente 

sustentável e dos recursos naturais 

mundiais para se chegar ao caminho do 

desenvolvimento equitativo. 

 

Box 2 - Principias temas 

abordados por White em sua 

extensa obra. 

 

http://www.colorado.edu/hazards/gfw/published.pdf
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Management Policy.
21

. Foros de discussão sobre a gestão de planícies inundáveis em sua 

homenagem chegaram a considerá-lo o mais influente gestor de planícies inundáveis do 

Século XX. São foros onde se discutem avanços na geração de novos conhecimentos sobre 

planícies inundáveis, com recomendações e formulação de políticas, como alianças a serem 

estabelecidas entre agricultores e gestores, a premiação de moradores e demais indivíduos 

para que reduzam os riscos de inundação em sua propriedade e minimizem impactos nos 

demais, planos de prevenção de inundações em todas as comunidades, que os cidadãos 

entendam que a infraestrutura de proteção contra inundações não elimina o perigo e medidas 

de manutenção são necessárias, assim como a conscientização e a educação.  

 

2.2.4. Legislação, drenagem e manejo de águas pluviais 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL, 1988) define normas para coibir as 

interferências do uso inadequado dos recursos naturais, da excessiva extração de água, do uso e 

ocupação do solo irregulares, da implantação de obras e uso de tecnologias impactantes, e do 

emprego de substâncias com potencial de degradação ambiental que diretamente afetam a 

preservação da qualidade dos recursos hídricos. São metas que sugerem o dever de instituir o 

envolvimento de grupos sociais em programas de conscientização e educação.  A redução das 

desigualdades regionais e sociais remete ao direito, entre outros, de um meio ambiente equilibrado a 

todos os cidadãos, direito intimamente conectado ao acesso aos serviços públicos de saneamento 

básico, entre eles drenagem e manejo de águas. A CF/88 é considerada a principal referência legal, 

por dispor sobre a norma geral que ampara a formulação das leis específicas, delegada aos 

municípios. 

 

Um exemplo claro de competência do Município na formulação da legislação e da sua fiscalização se 

refere ao uso e ocupação do solo e à função social da propriedade.  A violação dos limites da 

propriedade causando agressões ao meio ambiente, a eliminação de vegetação e a impermeabilização 

do solo, a canalização de cursos d‟água, o descarte de resíduos sólidos e o lançamento de esgoto in 

natura de maneira inapropriada, entre outras agressões que afetam a drenagem urbana, passam, 

então, à competência do Município. Aí se inclui promover programas de construção de moradias e de 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (CF/88, Art. 23, incisos VI, VII e IX).  

 

                                                             
21

 Disponível em http://www. Asfpmfoundation. Org/forum/GFW_Forum_Report%202050.pdf Último acesso em 
janeiro de 2013. 

http://www.asfpmfoundation.org/forum/GFW_Forum_Report%202050.pdf
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Passadas mais de duas décadas da promulgação da CF/88, a Lei Federal 11.445 de Saneamento 

Básico (BRASIL, 2007) veio legislar sobre os serviços públicos de abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; limpeza pública e gestão de resíduos sólidos; e drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais. 

 

Um dos os princípios que estabelece a Lei 11.445 (Box 3) é a 

exigência da disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais. Estes se 

referem ao conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana 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 (Art. 3º, 

inciso I, parágrafo d). 

Também é de interesse direto desta pesquisa o princípio do 

controle social, definido pela Lei como o conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico. Em que medida este princípio, assim como o princípio 

da transparência das ações, baseada em sistemas de 

informação estão presentes na área para as quais intervenções 

de drenagem estão programadas pelo Poder Público? 

 

A despeito da relevância atribuída à participação social na 

prestação de serviços de saneamento básico, a Lei Federal 

não deixa claro como esta deve se realizar. É o Decreto Federal 7.217 de 2010 (BRASIL, 2010), 

portanto, três anos após a instituição da Lei, que vem regulamentar os procedimentos formais para a 

participação social e estabelecer os mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços. Em seu Art. 34, este Decreto Federal estipula que o controle 

social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante adoção, entre 

outros, dos seguintes mecanismos: I - debates e audiências públicas; II - consultas públicas; III - 

conferências das cidades; ou IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na 

I - universalização do acesso; 

II – integralidade entre todas as atividades 

do saneamento básico e sua eficácia, 

dando acesso à população de acordo 

com suas necessidades;  

III - abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção 

do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas 

urbanas, de serviços de drenagem e de 

manejo das águas pluviais adequados à 

saúde pública e à segurança da vida e do 
patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e 

processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de 

sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de 

relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator 

determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade 

econômica; 

VIII - utilização de tecnologias 
apropriadas, considerando a capacidade 

de pagamento dos usuários e a adoção 

de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada 

em sistemas de informações e 

processos decisórios 

institucionalizados; 
X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infra-estruturas e 

serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 

 

Box 3 - Princípios estabelecidos 

pela Lei do Saneamento Básico. 

Fonte: Brasil, 2007 
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formulação da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

Estabelece as formas de uso desses mecanismos de participação, além de outras medidas (BORBA 

et al., 2011).  

 

No Estado de São Paulo, a Política Estadual de Saneamento Básico, instituída pela Lei Estadual 

7.750 de 1992 (SÃO PAULO. Estado, 1992), obedece às diretrizes da Constituição do Estado de 

São Paulo (SÃO PAULO. Estado, 1989). Estas dispõem sobre a obrigatoriedade do estado de criar 

planos plurianuais contendo as ações pretendidas em saneamento básico para assegurar os 

benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do estado. As comissões regionais 

de saneamento ambiental asseguram a participação da sociedade civil organizada para garantir a 

participação comunitária (Art. 16 da Lei Estadual). Em consonância com a Lei Federal 11.445, a lei 

paulista estabelece a competência dos municípios quanto à gestão das instalações e serviços de 

saneamento essencialmente municipais, coordenando as ações pertinentes com os serviços e obras 

de expansão urbana horizontal e vertical, pavimentação, disposição de resíduos, drenagem de águas 

pluviais, uso e ocupação do solo e demais atividades de natureza tipicamente local (Art. 14, inciso 

II). Os usuários dos serviços públicos de saneamento compõem, juntamente com os demais órgãos 

públicos e o setor privado, o sistema estadual de saneamento. Entretanto, não deixa claro quem são 

esses usuários dos serviços públicos de saneamento, esclarecimento necessário para entender os 

mecanismos de controle social e transparência de informações, princípios da Lei Federal 11.445. 

 

Dada a competência do Município para legislar no que tange ao interesse local, foi formulado o 

Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto pela Lei Municipal 14.934 de 2009 (SÃO 

PAULO. Município, 2009). Esta autoriza a realização de contratos e convênios ou outras formas de 

cooperação entre o Estado, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

- ARSESP e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para 

regulamentar o serviço compartilhado de abastecimento e esgotamento. Ainda que não esteja 

explicitamente incluída a drenagem urbana, trata-se de iniciativa de cunho integrador, ao apoiar a 

cooperação entre as ações do município em nível de sua competência quanto ao saneamento 

ambiental.  

 

Atenção especial à drenagem urbana é dada pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002a). Estabelece a necessidade do zoneamento 

ambiental compatível com as diretrizes para a ocupação do solo, aumento de áreas permeáveis, 

conscientização da população quanto à importância do escoamento das águas pluviais, a adoção de 
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pavimentos drenantes, a adoção de programas de pavimentação de vias locais que permitam a 

drenagem de águas pluviais para o solo, de infiltração em outras áreas públicas e nos lotes.  

 

Outro exemplo é o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

(PDMAT) área coincidente com a área da Região Metropolitana de São Paulo, já em sua terceira 

edição, encomendado pelo DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo 
22

. Concomitantemente ao PDMAT e para atender à especificidade da drenagem urbana no 

município, em 2010 a Prefeitura do Município de São Paulo encomendou à Fundação Centro de 

Tecnologia Hidráulica – FCTH a elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais de São Paulo (PMAPSP) (FCTH, 2011) e do Manual de Drenagem Urbana e Manejo de 

Águas Pluviais, este já publicado (FCTH e PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012) 
23

. O PMAPSP 

contempla o desenvolvimento de programas de drenagem para cada bacia hidrográfica do 

município, iniciando com um diagnóstico do atual sistema de macrodrenagem e sugerindo um 

conjunto hierarquizado de soluções estruturais e não-estruturais, capazes de reduzir os efeitos das 

cheias com resultados para horizontes de curto, médio e longo prazo. Contém um programa de 

capacitação para gestores e técnicos que incorpora as questões sociopolíticas, e um programa de 

envolvimento de moradores e comerciantes junto com representantes do governo local em 

programas de comunicação social e educação ambiental.  Espera-se que tais programas subsidiem o 

sistema de gestão em consonância como planejamento territorial e os demais serviços de 

saneamento ambiental. 

 

2.2.5.  Cidade de São Paulo: urbanização e inundação 

 

O adensamento da ocupação do solo tem atingido limites extremos em São Paulo. A Tabela 1 

mostra o avanço da densidade populacional nos últimos 60 anos. 

 

 

 

                                                             
22

 O site da prefeitura do Município de São Paulo oferece informação sobre a regulamentação do uso e da ocupação do solo e os 

programas de drenagem das bacias do município de São Paulo, componentes fundamentais desses e do Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo (PDE) e dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras  (PREs), complementares à Lei de Uso e 

Ocupação do Solo (LUOS). Disponível em http://www.prefeitura.sp. Gov. 

Br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/planos_regionais/index.php?p=1756 e http://ww2.prefeitura.sp. Gov. 

Br/secretarias/desenvolvimentourbano/plano_diretor_estrategico/proposta_revisao/ocupacao_solo/minuta_parte3_luos_20jul2007.pd

f 

Último acesso em julho de 2013. 
23http://www.prefeitura.sp. Gov. Br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/noticias/?p=49759 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/planos_regionais/index.php?p=1756
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/planos_regionais/index.php?p=1756
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/planos_regionais/index.php?p=1756
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimentourbano/plano_diretor_estrategico/proposta_revisao/ocupacao_solo/minuta_parte3_luos_20jul2007.pdf
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimentourbano/plano_diretor_estrategico/proposta_revisao/ocupacao_solo/minuta_parte3_luos_20jul2007.pdf
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimentourbano/plano_diretor_estrategico/proposta_revisao/ocupacao_solo/minuta_parte3_luos_20jul2007.pdf
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimentourbano/plano_diretor_estrategico/proposta_revisao/ocupacao_solo/minuta_parte3_luos_20jul2007.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/noticias/?p=49759
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Anos 
População Área Densidade Acréscimo 

Total em km
2
 (hab/km

2)
 % 

1872 31.385 1.624 19 

 1890 64.934 1.624 40 52 

1900 239.820 1.624 148 73 

1920 579.033 1.624 356 58 

1940 1.326.261 1.624 817 56 

1950 2.198.096 1.624 1.354 40 

1960 3.666.701 1.587 2.310 42 

1970 5.924.615 1.509 3.926 41 

1980 8.493.226 1.509 5.628 31 

1991 9.646.185 1.509 6.392 12 

2000 10.434.252 1.509 6.915 8 

2010 11.253.503  1.509 7.458 1 

2011 11.312.351  1.509 7.500 0,60 

2012 11.379.114  1.509 7.540 0,53 

 

Tabela 1- Densidade demográfica e seu acréscimo na cidade de São Paulo - 1820 a 2012. 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos e EMPLASA.  

Elaborado por: SMDU/DIPRO
24

 e acréscimos calculados pela pesquisadora. 

 

Esses números estão ilustrados no Gráfico 2 para melhor acompanhamento visual do 

progressivo avanço da expansão urbana na cidade. Tanto tabela quanto gráfico revelam o 

forte crescimento da população e o adensamento demográfico que atinge seu auge por volta 

dos anos de 1980, estabilizando-se ou mesmo apresentando um declínio a partir de então. 

Mesmo com um acréscimo mínimo de 0,53% na densidade populacional, o crescimento da 

população entre 2011 e 2012 foi de quase 70 mil habitantes só na cidade, sem considerar o 

acréscimo no seu entorno. 

 

Gráfico 2 - Ilustração do adensamento populacional na cidade de São Paulo – 1950 – 2012. 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos e EMPLASA. Dados trabalhados pela pesquisadora. 

  

                                                             
24

Disponível em http://smdu.prefeitura.sp. Gov. Br/historico_demografico/tabelas/pop_dd.php . Último acesso em julho de 2103. 
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Aqui caberia uma discussão sobre adensamento versus ocupação como impactantes da 

impermeabilização do solo. Campana e Tucci (1994) estabeleceram uma relação bem definida 

entre áreas impermeáveis e densidade habitacional para macro-bacias urbanas (> 2 km
2
) com 

dados de Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, encontrando AI = 0,49 DH (1) onde AI é a área 

impermeável (%) e DH é a densidade habitacional em hab/ha (habitante por hectare). Esta 

equação é válida até 120 hab/ha, quando a curva tende a ser assintótica ao valor de 65%. 

Indica que uma pessoa tende a impermeabilizar cerca de 49 m
2
, com consequências para o 

aumento das vazões máximas, do volume de escoamento superficial além da redução do 

escoamento subterrâneo e da evapotranspiração.  Esta afirmação é hoje reavaliada por Borba 

& Porto (2013) ao vincular ocupação com o agravante da impermeabilização. Com efeito, o 

adensamento vertical, tal como vem sendo discutido para o Município de São Paulo
25

, pode 

amenizar a impermeabilização do solo ao estabelecer áreas de solo permeável no entorno de 

edificações verticalizadas. 

 

Entretanto, o adensamento vertical não acontece sobretudo nas áreas do entorno do 

Município, e nas suas áreas peri-urbanas, formadas por solos de rochas decompostas e de 

grande declividade, conhecidos por „complexo cristalino‟ que causam, além das influências já 

mencionadas, a erosão com descargas sedimentares em direção aos leitos dos rios 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, s. d.). Em combinação com os sedimentos apontados 

acima para áreas urbanas, é uma das principais causas do assoreamento de cursos d‟água e o 

seu consequente transbordamento, elemento agravante da situação no município
26

.  Este e os 

demais fatores apontados pela bibliografia que conceitua os efeitos da urbanização sobre os 

corpos hídricos e os sistemas de drenagem estão presentes no Município de São Paulo. 

Quanto às chuvas no município, o Gráfico 3 ilustra o aumento da precipitação total anual em 

milímetros para a série de dados registrados a partir de 1933 pela Estação Meteorológica do 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. 

                                                             
25

http://www. Gestaourbana.prefeitura.sp. Gov. Br/arquivos/Minuta_Revisao_PDE.pdf O Plano Diretor Estratégico 

para o Município de São Paulo. 
26

 A Prefeitura do Município de São Paulo disponibiliza informações e mapas que, entre outras situações, ilustram os 

pontos de alagamento, várzeas e a extensão do complexo cristalino em http://atlasambiental.prefeitura.sp. Gov. 
Br/pagina.php?id=26 

http://www.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/Minuta_Revisao_PDE.pdf
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Gráfico 3 - Precipitação, número de dias chuvosos e temperatura média anual 

Cidade de São Paulo, 1933 - 2012 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 

Universidade de São Paulo – IAG. Dados trabalhados pela pesquisadora 
 

A linha azul de tendência evidencia o gradativo aumento da precipitação. Isso, no entanto, não 

significa que tenha aumentado o número de dias chuvosos a cada ano. Ao contrário, a linha 

vermelha de tendência, traçada sobre a série linear que representa o número de dias chuvosos, 

indica sua estabilidade ou ligeira diminuição. Isto demonstra que o número de dias com chuva 

não tão intensa diminuiu e que o número de dias de forte ou moderada precipitação (a linear 

azul no Gráfico 3) aumentou, acompanhando o aumento do número de alagamentos, que 

passou de 736 em 2007 para 1191 em 2011, conforme informação do CGE, já mencionada. 

Este aumento da intensidade da precipitação veio ocorrendo mesmo durante os meses de 

inverno, geralmente meses secos, que ultimamente estiveram sujeitos a chuvas fortes 

(FAPESP, 2012).  Pesquisadores identificaram tendências de condições mais úmidas sob a 

forma de um aumento na intensidade e frequência de dias com chuva intensa durante os 

últimos 50 anos, e sugerem que se trata de tendência para os próximos anos (NOBRE, et al., 

2010, p. 18) atingindo as regiões Sudeste e Sul do Brasil. As variabilidades identificadas, 

como os dias mais secos de dezembro de 2013 já constatados, terão continuidade e negarão 

esta tendência? 

 

O estudo da ocorrência de chuvas intensas ainda que em número menor de dias por ano, é útil 

para o entendimento dos processos de inundação em áreas urbanas e para a ação concreta a 
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ser adotada (POMPÊO, 2000). A maior frequência de dias de precipitação extremamente 

intensos de chuvas pode resultar no transbordamento dos cursos d‟água provocado por 

mudanças no equilíbrio do ciclo hidrológico em regiões a montante das áreas urbanas.  O 

aumento da temperatura média anual em graus centígrados na cidade de São Paulo, também 

registrado no Gráfico 3, revela tendência intimamente relacionada com desmatamento e uso e 

ocupação do solo, de maneira a coibir sistemas naturais de drenagem e permeabilidade e a 

predominância da radiação pelo asfalto com maior absorção da radiação solar, fatores já 

mencionados. 

 

As intervenções como a já tradicional canalização dos cursos d‟água requerem atenção 

especial. Ainda que seja procedimento comum na área urbana do Município, a prática da 

canalização vem sendo combatida, pois contribui para aumentar a velocidade do escoamento 

superficial e os picos de vazão (TUCCI, 1997). Nestes casos, os notórios impactos a jusante 

são conhecidos, estando inundações e alagamentos entre os mais importantes. Agravam-se os 

sistemas de drenagem. 

 

Estes sistemas de drenagem são classificados de acordo com seu tamanho em sistemas de 

microdrenagem e sistemas de macrodrenagem. A microdrenagem inclui a coleta das águas 

superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias galerias. Assim, são sistemas de 

microdrenagem: meios-fios, as sarjetas, as bocas de lobo, os poços de visita, as galerias, os 

condutos forçados, as estações de bombeamento e os sarjetões. Também se referem a medidas 

adotadas em nível de loteamento ou pequenos reservatórios de detenção ou superfícies de 

infiltração. Trata-se de sistema responsável pela captação da água pluvial e sua condução até 

o sistema de macrodrenagem. Este engloba, além da rede de microdrenagem, as galerias de 

grande porte e os corpos receptores destas águas (rios ou canais). São compostos pelas 

soluções de controle nos principais rios urbanos. Entre essas soluções estão grandes galerias, 

os reservatórios de detenção e retenção, diques (na concepção da Engenharia), a ampliação da 

calha dos rios. As estruturas de detenção são os reservatórios urbanos mantidos secos, ou seja, 

aqueles que não mantêm uma lâmina de água no seu interior, podendo ser utilizados para 

outros fins, enquanto que as estruturas de retenção são os reservatórios urbanos que mantêm 

lâmina de água permanente (TUCCI e GENZ, 1995; TUCCI, 2003). Reservatórios têm sido 

implantados na cidade de São Paulo e têm contribuído para amenizar o impacto de 

inundações. O Quadro 2 apresenta a relação dos reservatórios implantados pela Prefeitura do 

Município.  
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Córrego Reservató

-rio 

Vol 

m3 

Subprefeitura  Córrego Reservatório Vol 

m3 

Subprefeitura 

Águas 

Espraiad

as 

 Jabaquara 360 

mil 

Santo Amaro  Cabuçu 

de Baixo 

 Guaraú  240 

mil 

 Casa Verde 

Aricand

uva 

 Aricanduv

a I 

 200 

mil 

 São Mateus  Itaquera  Pedreira  1,5 

milh

ão 

 Guaianases 

Aricand

uva 

 Aricanduv

a II 

 150 

mil 

 São Mateus  Oratório  Oratório  280 

mil 

 Vila Prudente 

Aricand

uva 

 Aricanduv

a III 

 320 

mil 

 São Mateus  Pacaemb

u
27

 

 Pacaembu  74 

mil 

 Sé 

Aricand

uva 

 Aricanduv

a V 

 167 

mil 

 Itaquera  Pirajussa

ra 

 Cedrolândia  113 

mil 

 Butantã 

Aricand

uva 

 Inhumas  100 

mil 

 São Mateus  Pirajussa

ra 

 Maria 

Sampaio 

 120 

mil 

 Campo Limpo 

Aricand

uva 

 Limoeiro  300 

mil 

 São Mateus  Pirajussa

ra 

 Sharp  500 

mil 

 Campo Limpo 

Aricand

uva 

 Caguaçu  310 

mil 

 São Mateus  Rio das 

Pedras 

 Pedras  25 

mil 

 Freguesia do 

Ó 

Aricand

uva 

 Rincão  304 

mil 

 Penha  Rio 

Ribeirão 

Vermelh

o 

 Anhanguera  100 

mil 

 Pirituba 

Cabuçu 

de Baixo 

 Bananal  210 

mil 

 Freguesia do Ó  Tietê Pantanal 15 

mil 

São Miguel 

Paulista 

 

Quadro 2 - Reservatórios na cidade de São Paulo 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo 
28

 
 

Trata-se de um enorme esforço de Engenharia. Por outro lado, as seguidas inundações 

mostram que a capacidade do sistema de drenagem pode ser superada em períodos de retorno 

menores do que aqueles esperados para projetos de obras de macrodrenagem. Um exemplo é 

o transbordamento do Rio Tietê, mostrado em dois eventos consecutivos de chuvas: 

Fotografias 1 e 2. 

 

Esses são problemas intimamente relacionados com a drenagem urbana e o manejo das águas 

pluviais e que não obedecem a alguns dos princípios expostos, tal como „drenagem é espaço 

livre deixado para a visita das enchentes‟.  O enfrentamento das inundações pede ajustes e 

adaptação. 

 

                                                             
27

 É notório o fato de que o reservatório do Pacaembu, o primeiro a ser construído no Município pela Prefeitura de São 
Paulo, ser considerado aquele „que deu certo‟. Fontes indicam que a geologia do local comporta tal estrutura. 

28
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/obras_de_drenagem/piscinoes/index.php?p=37938  
Acesso em 23/05/2014. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/obras_de_drenagem/piscinoes/index.php?p=37938
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Fotografia 1 - Transbordamento do Rio Tietê  

8/12/2009. 

Fotografia 2 - Transbordamento do Rio Tietê 

11/01/2011. 

Fonte: BORBA et al, 2012. 

 

2.3 A gestão adaptativa: enfrentando imprevistos no século XXI 

 

2.3.1 Definindo a gestão adaptativa 

 

Este capítulo 
29

 trata de duas vertentes relativas aos ajustes possíveis para enfrentar 

inundações: (a) os arranjos institucionais para a gestão adaptativa e integrada das águas 

urbanas e (b) os arranjos pela comunidade de moradores e comerciantes, os atores sociais 

instalados em uma bacia hidrográfica para sua adaptação aos eventos críticos. 

 

A gestão adaptativa surge como uma possível resposta ao enfrentamento dos imprevistos 

causados por eventos críticos, uma constante no século XXI. São imprevistos já não tão 

restritos a sazonalidades ou épocas de maior ou menor vulnerabilidade, a secas ou tempo 

úmido, nem a geografias específicas. Trata-se de eventos que vêm atingindo mesmo regiões 

que dispõem de infraestrutura e de tecnologia de ponta, como é o caso das inundações que 

romperam diques e barragens no Japão e nos Estados Unidos, recentemente assolados por 

desastres com impactos de grandes proporções. Aglomerados populacionais de diferentes 

portes e configurações vêm sendo castigados.  

 

A evidente defasagem entre a legislação e sua implementação, como a ocupação de planícies 

inundáveis pelo avanço da urbanização e suas consequências, abre caminho para a reflexão 

sobre possibilidades de inovação na gestão da drenagem e manejo de águas pluviais.  

                                                             
29

 Baseado em artigo por Borba et al, 2011. 
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A proposta de convivência com esses fenômenos, por meio de arranjos para enfrentar 

inundações, tal como aqueles indicados por Brito (1926) e White (1945) comentados no 

capítulo anterior, sugerem a introdução da gestão adaptativa das águas urbanas
30

 em 

articulação com a gestão integrada.  

 

Uma das pioneiras da sistematização do conceito de gestão adaptativa das águas urbanas é 

Claudia Pahl-Wostl, do Instituto de Pesquisa em Sistemas Ambientais da Universidade de 

Osnabrück, na Alemanha. Em seu artigo de 2007, Requirements for Adaptive Water 

Management, ela confirma a importância da gestão adaptativa da água como a diretriz para 

um processo mais eficiente e mais eficaz para enfrentar eventos críticos. Deste artigo, pode-se 

concluir que os problemas ocorrem não tanto por carência de recursos financeiros ou 

tecnológicos, mas sim pela falta de um processo de governança sensível às mudanças 

necessárias, devido à complexidade de se prever os resultados das intervenções e à 

dificuldade de se implantar as políticas existentes.  

 

A gestão adaptativa inclui um processo sistemático de introdução de flexibilização nas 

políticas e práticas de gestão, por meio da aprendizagem advinda das experiências de 

implantação de estratégias de gestão. Agrega-se a este processo a formulação de Isendahl e 

colaboradores (2009) sobre a necessidade de um marco analítico e ao mesmo tempo prático, 

que permita que todos, inclusive os técnicos que trabalham no local onde os eventos críticos 

acontecem, possam enfrentá-los de maneira mais eficaz, tomando decisões baseadas em 

informações transparentes. Aqui o foco recai sobre as diferentes formas de entender os 

eventos e as incertezas quanto à sua gestão pelos atores da gestão das águas. 

 

A premissa é que a crescente conscientização sobre os impactos resultantes da variabilidade 

climática e do compasso acelerado das mudanças demográficas tem levado à compreensão de 

que a gestão das águas deve ser mais flexível, tendo em vista a necessidade de lidar com os 

imprevistos. Daí a necessidade de mudanças no paradigma ou no modelo convencional de 

gestão para o desenvolvimento e a implementação de enfoques de gestão adaptativa e 

integrada da água urbana. 

 

                                                             
30

 As águas urbanas englobam o sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários, a drenagem urbana e as 
inundações ribeirinhas, e a gestão dos sólidos totais, tendo como metas a saúde e conservação ambiental (Tucci, 2008). 
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Isto requer mudanças estruturais nos arranjos institucionais e no formato da gestão das águas, 

o que não é fácil devido às estruturas já enraizadas. Ênfase é dada ao papel das plataformas de 

atores envolvidos tanto com o aspecto técnico quanto com o social, e aos processos de 

aprendizagem social em regimes de governança de múltiplos níveis (PAHL-WOSTL, 2002, 

2008). Pesquisa realizada por Isendahl e colaboradores (2010), usando dinâmicas 

participativas, confirma que entender como diferentes atores envolvidos na gestão da água 

entendem as incertezas é a base para a definição de novas abordagens para enfrentá-las com 

sucesso.  

Neste contexto, a adaptação frente a incertezas se constrói a partir das lições aprendidas com 

os sucessos e os fracassos de intervenções e sua gestão. Este aprendizado deve guiar as novas 

estratégias a serem usadas. Muitas vezes os fracassos ensinam mais o que, o como e o por 

que? fazer do que o próprio sucesso das intervenções. A tendência atual, entretanto, é que 

fracassos sejam esquecidos ou mesmo ignorados, enquanto aprender a partir do fracasso de 

intervenções para reduzir os prejuízos causados por inundações e alagamentos pode ser 

bastante útil. No caso da gestão da água urbana, refletir sobre os acertos e os erros que 

inspirem novas intervenções e inovações na gestão deve conduzir à flexibilização e à 

adaptação de estratégias de gestão, buscando afastar-se do “business as usual”. 

 

Na formulação de Pahl-Wostl (2007), o processo que apoiará novas estratégias de intervenção 

em um contexto de incertezas inclui: 

 Considerar as diferenças de percepção sobre eventos extremos por parte de gestores, 

especialistas, técnicos e de moradores e comerciantes instalados na área onde o evento 

ocorre, e as diferentes perspectivas de como enfrentá-los;  

 Desenhar os vários cenários de eventos extremos e suas probabilidades de ocorrência, 

traçando as maneiras de enfrentá-los, entendendo as incertezas que surgem quanto à 

gestão; 

 Na formulação da estratégia a ser seguida, garantir que as decisões possam ser revertidas, 

ainda que acarretem custos mais altos e a perda de confiança da população no prazo 

imediato; 

 Considerar as diferentes probabilidades na definição de projetos e seus corolários sociais, 

econômicos, técnicos, sociopolíticos, entre outros; 

 O monitoramento deve incluir tópicos variados e não apenas técnicos, com o intuito de 

identificar maior abrangência de tipos de problemas; 
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 Moradores e comerciantes devem ser capazes de acompanhar o ciclo do projeto de 

intervenção e contribuir com o monitoramento no nível local;  

 Técnicos devem entender o desempenho de gestores para contribuir com as modificações 

que se fazem necessárias; 

 O uso de sistemas rígidos de gestão, que usam software e qualificação técnica sofisticada e 

aos quais falta flexibilidade na sua aplicação, manejados por pesquisadores e outros 

especialistas, devem ser complementares aos sistemas utilizados por técnicos no 

enfrentamento de problemas no local onde eles ocorrem;  

 Transparência de informações deve ser constante para se chegar a discussões informadas e 

conclusões significativas, seja do monitoramento, seja do desempenho dos sistemas; 

 A plataforma de discussão deve incluir a todos em todos os passos: diagnóstico do 

problema, implementação e monitoramento. 

 

A gestão adaptativa exige: a) o relacionamento entre as estruturas de decisão, os arranjos 

institucionais, aí incluídas as regras formais e informais; b) a definição de um quadro 

conceitual para que seja entendido o que leva a mudanças e o que impede mudanças em 

direção à gestão adaptativa; e c) o esforço para se alcançar a sustentabilidade dos sistemas de 

água urbana ainda que seja em situação de incertezas.  O que se pode extrair dessas assertivas 

é que mudanças estruturais, mudanças de estratégias e mesmo políticas para enfrentar as 

incertezas devem ser possíveis e implementadas de maneira que sejam compreendidas por 

todos: gestores, técnicos e usuários dos serviços públicos de água urbana, aí incluídos aqueles 

que moram e trabalham na área afetada pelos eventos extremos. Deve haver clareza quanto a 

quem decide, como decide e quando as mudanças devem ocorrer nas práticas de gestão e da 

operação, com base em quais evidências e por que devem ocorrer mudanças. 

 

As sugestões contidas no Quadro 3, abaixo, refletem um sistema de gestão em que todos os 

níveis de decisão, inclusive técnicos que trabalham junto a moradores e comerciantes no local 

onde ocorrem os problemas, compartilham as incertezas para o desenvolvimento de 

estratégias consistentes.  Deve-se perguntar em que medida os arranjos institucionais 

existentes e as estruturas formais de gestão são compatíveis com essa nova perspectiva, em 

que dar maior atenção à flexibilização de estratégias e ao envolvimento de um maior número 

de atores deve predominar frente às medidas de implantação de infraestrutura pré-moldada.  

Esses conceitos ajudam a refletir sobre o preparo de instituições para as mudanças. Programas 
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de capacitação são propostos para aqueles que tomam decisões nos níveis de governo local 

que insistem na vulnerabilidade dos sistemas hidráulicos frente às mudanças do clima e à 

necessidade de um planejamento estratégico para a adaptação (LOFTUS et al, 2011). Trata-se 

de conceitos que abrem espaço para discutir os aspectos que podem reduzir incertezas na 

gestão da água urbana e abrir espaço para a gestão adaptativa. 

  

 

Quadro 3 - Algumas medidas para lidar com as ocorrências de eventos extremos e as surpresas na  

Gestão da Água Urbana 

Fonte: Baseado em Pahl-Wostl, 2007 e Isendahl et al,  2008, 2009. 
 

Informação e 

conhecimento 

Probabilidade estimada sobre o tempo de novas ocorrências. 

Ter ideia de quanto tempo pode durar a ocorrência e as probabilidades de 

gestão. 

Responsabilidade Definir o papel de cada envolvido, deixando margem para a improvisação. 

Identificar formalmente quem poderá tomar decisões para resolver, e que seja do 

conhecimento de todos, deixando lugar para a improvisação.  

Reconhecer a responsabilidade pelo não acerto, discutir e aprender a partir dessa 

experiência. 

Procurar desenvolver o espírito colaborativo entre todos de maneira a extinguir 

rivalidades. 

 

Imprevisibilidade 

da ocorrência de 

eventos extremos 

Como se comportam as intervenções implantadas. 

Como planejar desde o início a inclusão de planos de emergência - os vários 

cenários, medidas de precaução, o monitoramento e a avaliação, flexibilidade e 

improvisação. 

Preparar para a convivência com os eventos extremos e que isso fique claro, 

sobretudo àqueles que têm de conviver com os eventos extremos. 

 

Diferenças de 

conhecimento 

sobre como realizar 

a gestão. 

 

 

 

Deve haver clareza quanto a: 

 Maneiras diferentes e às vezes conflitantes entre os vários níveis de decisão 

para entender o que ocorre.  

 Valores e crenças distintas. 

 Percepções diferentes sobre a seriedade da situação, o potencial aumento do 

problema e a prioridade de ação.  

 Atenção à comunicação entre todos. 

 Refletir sobre o que o mais incomoda e discutir. 

 Novas estratégias devem ser factíveis de serem aplicadas pelos técnicos no 

local onde ocorrem os problemas. 

 

Urgência 
Priorização da atenção aos eventos extremos. 

Listagem de ordem de prioridades. 

 

Confiança e 

integração 

Entender a necessidade de confiar em todos os atores. 

Transparência nas decisões. 

Abordagem de questões relativas aos setores afins (ex: uso e ocupação do solo, 

saneamento básico, setores não usuários) e interação com seus representantes. 

 

Posicionar-se 
Admitir a possibilidade de eventos inesperados. 

Desenhar o Planejamento e a Gestão para a convivência com estes eventos. 

A resposta dessa aplicação servirá como um guia para os gestores no 

desenvolvimento de novas estratégias, tendo identificado as lacunas no trabalho. 

Isso pode ajudar a traçar prioridades de pesquisa científica. 

Deve ficar claro que nem toda incerteza na gestão se transformará em certeza. 

As incertezas são importante fonte de ideias. 
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Em Managing Water under Uncertainty and Risk, parte do World Water Development Report 

4. Vol. 1 (UNESCO, 2012), são divulgados artigos que refletem as principais noções que vêm 

sendo trabalhadas internacionalmente no que tange à adaptação aos riscos colocados por 

eventos extremos. Uma leitura preliminar indica o interesse para esta pesquisa, entre outros, 

do Capítulo que trata da transformação das instituições gestoras de água para lidar com 

mudanças. Em consonância com as ideias anteriormente expostas, acrescenta-se aqui a 

importância, para a gestão adaptativa, da consciência continuada das mudanças que estão 

ocorrendo assim como as respostas que vêm sendo dadas às decisões tomadas no passado.  

Para a avaliação do risco quanto às incertezas da gestão tal como vem sendo realizada, alguns 

fatores a serem observados são: confiança no que se refere à probabilidade de resultados bem 

sucedidos; robustez no que se refere ao desempenho satisfatório de um sistema sob a ótica de 

vários cenários; resiliência, que se refere à velocidade com que o sistema se recupera de 

alguma falha (causada por inundação, por exemplo); vulnerabilidade, que se refere à 

gravidade da consequência da falha. São indicadores que ajudam a tornar mais flexíveis 

políticas e estratégias de intervenção. Ênfase é dada à transparência nas informações, o que 

torna a gestão menos vulnerável à corrupção, com benefício para o próprio Poder Público na 

economia de recursos e para aqueles que são atendidos pelos serviços públicos 

(HASHIMOTO, 1982, apud UNESCO, 2012). 

 

A atenção se volta também para a necessidade de informação especializada tanto para os que 

devem tomar decisões em nível governamental quanto para aqueles que serão afetados pelas 

decisões tomadas. Deve ser lembrada a ênfase que a Directiva Quadro da União Europeia 

coloca na participação mais próxima de cidadãos e do público em geral, para que as decisões 

sobre as medidas mais apropriadas para alcançar os objetivos dos planos de gestão de bacias 

hidrográficas envolvam o equilíbrio de interesses dos vários grupos de atores a serem 

afetados. Considera, ainda, que a maior transparência no estabelecimento de objetivos trará 

maior colaboração no respeito à legislação e tenderá a melhorar a proteção dos recursos 

naturais (COMISSÃO EUROPEIA, 2010).  

 

Isto requer a estruturação formal das relações entre os técnicos especialistas, o Poder Público 

e a sociedade. Por outro lado, é necessária a integração com os vários sistemas – hidrológico, 

financeiro, social e ecológico e informações a respeito da maneira como esses sistemas 

respondem às novas ocorrências e a competição que pode surgir entre eles. Aqui, a 
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governança e a gestão integrada de recursos hídricos constituem os principais meios para 

resolver tal competição entre setores e suas demandas.  

 

2.3.2 Gestão adaptativa e gestão integrada 

 

A proposta de incorporação da gestão adaptativa está intimamente conectada à gestão 

integrada. Muitas vezes, o planejamento urbano peca pela falta de integração ou inter-relação 

entre as várias áreas referentes à expansão urbana ao formular estratégias de intervenção em 

infraestrutura. Um exemplo são intervenções sem qualquer atenção ao impacto ambiental em 

geral e, em particular, ao impacto para a água urbana em seus componentes (abastecimento, 

esgotamento e tratamento, resíduos sólidos e drenagem) com consequências como a falta de 

tratamento do esgoto, esgotamento sanitário sem atenção ao esgotamento pluvial, 

planejamento de programas de habitação sem atenção à impermeabilização do solo, 

asfaltamento de vias públicas e canalização de rios e córregos sem atenção à possibilidade do 

aumento da vazão de cheia e aumento da carga de resíduos sólidos. O impacto da disposição 

inadequada e a má gestão dos resíduos sólidos tem resultado na insuficiência dos sistemas de 

drenagem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010a) não é implantada. 

Essas são algumas das consequências da falta de um planejamento integrado (TUCCI, 2004). 

É notória a impossibilidade de uma empresa de saneamento intervir no uso e ocupação em 

áreas ribeirinhas, com graves consequências para a qualidade da água de abastecimento. 

Mesmo intervenções na água urbana tendem a não dar atenção integrada à gestão de seus 

vários componentes, quando é conhecido o fato de que intervenção em um componente 

impacta os demais. Assim é que o abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

Município de São Paulo vem sendo tradicionalmente gerido por uma empresa e a gestão dos 

resíduos sólidos, controle de vetores e drenagem urbana por outras instâncias.  

 

Ainda que ser gerido por diferentes entes não signifique necessariamente ser ineficiente, a 

bibliografia de apoio à esta pesquisa sugere que a falta de integração pode tornar o sistema 

pouco operacional. Sobre isso, a bibliografia de apoio à pesquisa constata que os envolvidos 

na gestão (nos vários níveis) reconhecem que a sustentabilidade e a integração da gestão só 

ocorrerão com mudanças estruturais que permitam a integração das decisões, e com a 

flexibilização de estratégias em consonância com a implantação de instrumentos reguladores 

de uso e ocupação do solo. Autores sugerem que a gestão integrada deve ser abordada 

mediante o conhecimento da legislação vigente e de seus instrumentos de gestão, da política e 
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da interface entre planos, arranjos institucionais e articulações entre organizações para o 

planejamento integrado, sobretudo, de saneamento básico, recursos hídricos, planejamento 

urbano e uso e ocupação do solo, meio ambiente, resíduos sólidos, saúde e educação. 

Priorizando o foco em manejo de águas pluviais, o princípio da gestão integrada considera a 

inter-relação entre estes e outros campos de intervenção que tenham interferência na gestão da 

drenagem urbana e nos usuários dos serviços que oferece A gestão integrada exige, portanto, 

cooperação entre instituições, organizações públicas em seus vários níveis de decisão e 

atuação, o setor privado, a comunidade acadêmica e pesquisadores e a sociedade civil. O uso 

sustentado dos recursos, a abordagem multissetorial e a prioridade para as medidas não 

estruturais, como a gestão da demanda, são estratégias básicas na gestão integrada (SILVA & 

PORTO, 2003). Em consonância com a gestão adaptativa, a flexibilização das políticas será 

enriquecida com a atenção aos fracassos de intervenções. É o exemplo clássico do fracasso da 

Lei 898, de 18 de dezembro de 1975 de Proteção aos Mananciais (SÃO PAULO. Estado, 

1975), que se tornou contraproducente justamente pela falta de integração com outros setores 

de intervenção, tendo sido reformulada pela Lei 9.886 de 1997 (SÃO PAULO. Estado, 1997). 

 

A falta de infraestrutura adequada de coleta e tratamento do esgoto, com lançamento nas redes 

naturais de drenagem de águas pluviais e com consequências para o abastecimento, muitas 

vezes impactado pela eutrofização de reservatórios e a ocupação de áreas ribeirinhas, assim 

como o aumento da vazão de cheias devido à alta taxa de impermeabilização, exigem a gestão 

integrada e adaptativa, dada a complexidade existente e o desafio frente à dificuldade da 

previsão do desempenho das intervenções implantadas.  

 

A „adaptação‟ humana a inundações formulada por White (1945) traz outro conceito atual em 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais: a necessidade de convivência com a água. Esta 

e outras tendências de uma adaptação a riscos de inundações são apresentadas no Quadro 4.  

 

Em seus enunciados, os autores tratados nesta seção evocam a importância da relação entre as 

questões relativas ao técnico-científico e aquelas relativas ao sociopolítico. Por outro lado, 

anunciam, em sua conceituação, a dificuldade que se apresenta ao separar questões técnico-

científicas das consideradas relativas ao sociopolítico.  

 

Com efeito, são formulações sobre uso e ocupação do solo, questão intrinsecamente conectada às 

decisões por gestores na administração pública, às decisões por políticos em seus foros de decisão, 
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e às decisões por empresas públicas e privadas. Adaptação humana revela que o técnico-científico 

amputado do sociopolítico não é suficiente. A adaptação humana e a flexibilização da gestão 

adaptativa e os arranjos propostos para se passar da „drenagem‟ para o „manejo sustentável de 

águas pluviais‟ na gestão integrada, incluem relacionar todos os níveis dos atingidos por 

inundações. A reflexão sobre o humano, o papel do cidadão na convivência com a água, o uso de 

medidas estruturais sustentáveis, os arranjos institucionais para resolver o problema da poluição 

no lugar onde esta é gerada, sugere a integração entre a sociedade civil, os profissionais e os 

esforços da gestão pública.  

 

Visão Tradicional Tendências 

Drenagem Manejo sustentável da água urbana 

Visão higienista Visão ambiental 

Afastar a água Conviver com a água 

Rio como conduto Rio como ambiente de lazer, contemplação, desenvolvimento de 

ecosistemas 

Canalizar Reter, armazenar, retardar, infiltrar, tratar, revitalizar, renaturalizar 

Gestão isolada Gestão integrada: esgoto, abastecimento, lixo, meio ambiente, uso e 

ocupação. 

Investimentos dependem 

do orçamento 

Cobrança pelo serviço 

Controle da poluição: 

sistema separador 

Controle da poluição: sistemas unitários ou mistos, tratamento águas 

primeira chuva. 

Atenção apenas para 

medidas estruturais 

Atenção também para as medidas estruturais sustentáveis e não 

estruturais. 

 

Quadro 4 - Tendências em drenagem e manejo de águas pluviais 

Fonte: Yazaki, 2009. 

 

2.3.3 Arranjos para a convivência 

 

Para enfrentar eventos como inundações e as questões relativas aos recursos naturais em geral 

e hídricos, em particular, a gestão adaptativa se coloca na fronteira entre os sistemas sociais e 

os sistemas técnicos, exigindo a conexão entre estes de maneira articulada para traduzir as 

inovações em políticas e estratégias. Essa afirmação responde aos impactos da variabilidade 

climática e da crescente pressão sobre os recursos hídricos por uma população com maiores 

exigências. Paulatinamente, discussões vêm abordando a necessidade da implantação de 

arranjos institucionais inovadores para atender à crescente demanda sustentável por recursos 
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naturais. Pessoas, mais do que água, passam a ser focalizadas por obras de engenharia e 

demais intervenções no manejo de águas pluviais
31

. Os sistemas complexos passam a 

preocupar-se em conectar e estimular a colaboração entre pessoas a todos os níveis – gestores, 

técnicos, atores sociais presentes na área da bacia hidrográfica – tendo em vista aumentar a 

capacidade de adaptação que se requer. Estes são alguns dos princípios emanados do fórum 

Direito de Acesso à Água e Direitos de Água num Mundo em Transformação realizado em 

Delft, Holanda, em março de 2011 (IHE/UNESCO, 2011).  

 

Neste Fórum, um dos trabalhos apresentados e discutidos se refere à Adaptação à Mudança 

Climática em Moçambique (ARTUR & HILHORST, 2011), onde os autores confirmam que 

as estratégias usadas pelo Poder Público e pela sociedade civil variam nas diferentes regiões, 

países e grupos socioeconômicos, assim como ao longo do tempo. Um aspecto importante é 

que a adaptação às mudanças climáticas nunca se dá de maneira isolada de outras decisões, 

tornando, muitas vezes, difícil distinguir uma da outra. Para esses autores, adaptação é o 

processo de ajuste em sistemas ecológicos, sociais e econômicos em resposta aos estímulos 

do clima atual ou esperado. Em Moçambique, órgãos de decisão governamental vêm 

adotando políticas e estratégias no contexto da gestão adaptativa para o enfrentamento de 

eventos extremos. Para sua conclusão sobre a resposta da sociedade civil, os autores 

estudaram a adaptação a eventos de inundação através das práticas adotadas por moradores de 

uma aldeia afetada por inundações frequentes. As práticas se referem a) à escolha do tipo de 

material para a construção de casas e tetos e à localização das mesmas e b) às estratégias de 

investimento em bens que resistam às inundações, como redes de pesca e canoas que, além da 

finalidade do sustento das famílias, contribuem para o transporte durante inundações; em 

rádios – o que representa um importante investimento inclusive para informação sobre 

inundações – e na criação de animais de pequeno porte, fáceis de serem transportados. Os 

autores concluem que, tanto para as autoridades públicas quanto para os moradores, a 

adaptação deve estar incorporada à continuidade das práticas diárias; as pesquisas e o 

monitoramento devem indicar se as políticas são flexíveis para apoiar estratégias de 

adaptação; e a pesquisa social deve dar feedback contínuo à formulação de políticas. Estas 

devem ser orientadas a processos e não a medidas tecnocráticas impostas de cima para baixo, 

o que requer a constituição de múltiplos grupos de interesse, onde a improvisação pode ser 

importante em eventuais adaptações. A distinção entre adaptação espontânea e adaptação 
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 Nota da pesquisadora: entendendo a atenção a pessoas, dados os padrões de produção e consumo já enraizados 
culturalmente em muitas sociedades. 
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planejada se elimina quando as intervenções planejadas dos atores se incorporam em 

estratégias genuínas e quando reconhecem o benefício de estruturar estratégias que incluam a 

redução do risco e os benefícios que delas surgirem. 

 

Pode-se extrair deste relato sobre Moçambique que a possibilidade de improvisação passa a 

ser recurso para a adaptação e convivência sustentável. Isso remete imediatamente à cultura 

brasileira, por muitos identificada com improvisação e o „jeitinho‟. Autores discorrem sobre 

este aspecto que consideram algo típico brasileiro, mesmo entre empreendedores, gestores, 

políticos, enfim, algo bastante difundido no Brasil (PEDROSO & MASSUKADO-

NAKATANI, 2009; BARROS & PRATES, 1997; DRUCKER, 1986; FONSECA & 

CASTOR, 2003; MOTTA & ALCADIPANI, 1999). 

 

Ora, o conceito de gestão adaptativa em recursos hídricos em geral e para a água urbana, em 

particular, tem em Pahl-Wostl (2007) uma de suas principais estudiosas na Alemanha. Trata-

se de país europeu onde as políticas públicas são aplicadas e fiscalizadas, os arranjos 

institucionais são estáveis, onde há perseverança nas tradições institucionais e tecnocráticas 

(FREY, 2000) e o estilo político se destaca como diferente do jeitinho brasileiro. Este traço 

cultural da sociedade brasileira pode ter consequências nefastas se mal empregado para 

benefício pessoal e em detrimento do interesse público. Entretanto, pode ser bem utilizado na 

improvisação para a adaptação a situações de inundação. Ao contrário, em um país onde 

políticas são implementadas ao pé da letra, não há espaço para a improvisação. Daí a 

importância de um marco analítico-estratégico que dê bases para uma gestão adaptativa e a 

convivência com eventos críticos. Como no estudo sobre a convivência com a inundação em 

Moçambique, por Artur e Hilhorst (2011), no Brasil, a adaptação deve vir acompanhada de 

marco analítico-operacional que reflita as condições e cultura da sociedade brasileira. 

 

São vários os exemplos de cidades brasileiras atingidas por inundação, o que mostra que 

adaptação sempre foi necessária. Entretanto, com o aumento de chuvas pela variabilidade 

climática, a incerteza e a necessidade de ajustes tendem a crescer e a preparação para 

enfrentar eventos críticos motiva ações inovadoras que reduzam a vulnerabilidade das 

populações. Mais do que confiar em projetos cuja atenção é dada apenas à infraestrutura, a 

preparação requer combinar o técnico com opções flexíveis e tecnologias com abordagem 
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não-estruturais
32

 como o envolvimento dos grupos interessados e conscientização e educação 

(SWITCH / ICLEI, 2011). 

 

2.3.4.  Arranjos para a convivência no Município de São Paulo 

 

Alguma inovação nos arranjos institucionais para a gestão da água urbana vem ocorrendo no 

Município de São Paulo. Um exemplo é a criação, em 2009, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU) para atender à gestão integrada. Uma das ações desta 

Secretaria é, justamente,  

“coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos, interagindo com os órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta, com outras esferas de governo e 

com a sociedade civil, e desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados 

para a viabilização e implementação de projetos, com base nos instrumentos de 

política urbana, explorando as parcerias com a iniciativa privada e com outras 

esferas de governo
33

.” 

 

Trata-se de arranjo institucional que procura responder à demanda sentida por uma gestão 

integrada do planejamento urbano. Outro modelo institucional importante para a gestão 

adaptativa e integrada é a descentralização da gestão municipal em Subprefeituras e a 

integração com outras Secretarias e agências provedoras de serviços de saneamento básico, o 

que tem alcançado resultados consideráveis. Um exemplo é a presença constante, em algumas 

Subprefeituras, de um encarregado para fiscalizar o trabalho realizado por técnicos de 

manutenção de sistemas de micro e macrodrenagem. Com esta descentralização, pequenos 

reparos podem ser feitos de imediato e, para obras maiores, existe canal de comunicação 

direta com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB. Quando o 

problema detectado se refere a córregos, o canal de comunicação é com a concessionária 

operadora de serviços de abastecimento de água e de esgotos. 

 

Também o CGE atua de maneira integrada. Operado pela FCTH e pela SIURB, em parceria 

com a Defesa Civil quando são previstas chuvas fortes e intensas, conta com uma vasta rede 

telemétrica e um radar meteorológico. O funcionamento desta parceria começa pelo CGE, que 

transmite à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) as informações sobre 

condições meteorológicas previstas, pontos de alagamento e transbordamento de córregos e o 

acumulado das chuvas. Com essas informações, são acionadas as Coordenadorias Distritais de 

                                                             
32

Soft  no texto em inglês. 
33

http://www.prefeitura.sp. Gov. Br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/apresentacao/index.php?p=858 
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Defesa Civil (CODDEC) localizadas nas Subprefeituras, que devem colocar equipes em 

campo para intervir nas ocorrências. 

 

Os conceitos de integração e descentralização das decisões são bastante difundidos pela 

Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Esta estabelece a bacia hidrográfica 

como unidade geográfica por excelência para a gestão dos recursos hídricos, sendo os comitês 

de bacia o foro ideal para a realização tanto de integração quanto de descentralização de 

decisões (PORTO & PORTO, 2008). Os comitês certamente podem oferecer a abertura 

necessária e a possibilidade para a incorporação da gestão adaptativa e integrada no 

gerenciamento da água urbana, já que deles participam os representantes de Estados, 

Municípios e da sociedade civil. Um exemplo da integração de moradores no gerenciamento 

da água urbana é a estratégia implantada por algumas Secretarias Municipais e a COMDEC 

para o Monitoramento Participativo. Por iniciativa da CODDEC da Subprefeitura de M‟boi 

Mirim, foram implantados pluviômetros feitos de garrafas de PET e réguas de nível em locais 

estratégicos para a medição de chuvas, ilustrados nas Fotografias 3 e 4. 

 

Fotografia 3 - Morador voluntário do NUDEC 

pinta régua de nível no Córrego dos Freitas. 

Fotografia 4 - Equipe da CODDEC SP- MB 

ensina os NUDECs a confeccionarem 

pluviômetros. 

Fonte: CODDEC-SPMB (2008) 

 

Quando determinada marca (altura de chuva ou nível do córrego) é ultrapassada, o próprio 

NUDEC (Núcleo Comunitário de Defesa Civil) aciona a Defesa Civil do Município e ambos 

atuam em conjunto para orientar e/ou retirar a população das áreas de risco (CODDEC-

SPMB, 2008). 

 

O envolvimento de moradores e demais atores presentes na comunidade (empresários, 

comerciantes, escolares) no gerenciamento de níveis de riscos de inundação resulta em um 
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método alternativo de engajamento no monitoramento da drenagem em áreas urbanas, 

sobretudo em áreas periféricas. Nestas, a combinação de chuvas intensas e de ocupação de 

encostas desprovidas de cobertura vegetal ou outra, a conscientização da comunidade para os 

riscos a que está sujeita e o compromisso de assumir o monitoramento, surge como forte canal 

de educação ambiental e contribuição para a redução dos impactos. Também em áreas mais 

centrais da cidade, moradores adaptam residências para conviver com os alagamentos, caso 

exemplificado na Fotografia 5 que ilustra o interior de uma residência e as adaptações feitas 

para enfrentar inundações. 

 

Aqui, trata-se de residência situada em área sujeita a frequentes riscos de alagamentos. Neste 

mesmo bairro, o projeto da obra de uma estação de Metrô terá rampas anti-inundação nas 

portas de acesso para reduzir riscos de entrada de água, medida que pode influenciar políticas 

públicas
34

. 

 

 

Fotografia 5 - Morador faz adaptações em sua residência para conviver com inundações. 

Fonte: http://www. estadao.com.br/noticias/impresso,morador-poe-moveis-no-alto-na-casa-de-

gigante,852660.htm 

Esses arranjos institucionais, por um lado, e as iniciativas individuais, por outro, evidenciam a 

capacidade adaptativa e de convivência de técnicos e gestores no atendimento à população e 

aos setores afetados, assim como a capacidade dos próprios munícipes. São elementos 

fundamentais para olhar a bacia hidrográfica como um ente sistêmico, onde aspectos técnico-

científicos e sociopolíticos interagem. 

 

 

                                                             
34 Jornal Folha de S. Paulo - Cotidiano - Metrô Pompéia terá rampa anti-enchente - 15/05/2012 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/42980-metro-pompeia-tera-rampa-antienchente.shtml
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2.4. A bacia hidrográfica urbana e a interdisciplinaridade. 

 

2.4.1. A bacia hidrográfica: um ente sistêmico 

 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação, que faz 

convergir o escoamento em um leito único até a sua foz.  Ela é composta de um conjunto de 

superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos d‟água e por um 

conjunto de canais de escoamento inter-relacionados, drenagem fluvial compõe a „bacia de 

drenagem‟ que é a área drenada por um sistema fluvial. A quantidade de água que atinge os 

cursos fluviais depende do tamanho da área ocupada pela bacia, da precipitação total e de seu 

regime, e das perdas devidas à evapotranspiração e à infiltração. Os pontos mais elevados do 

relevo de uma bacia hidrográfica, os divisores de águas e as suas nascentes, assim como os 

cursos d‟água, seus afluentes e subafluentes, coexistem e interagem (CHRISTOFOLETTI, 

1974; TUCCI, 1997; PORTO & PORTO, 2008). 

 

A bacia hidrográfica é considerada um ente sistêmico, pois nela se realiza o balanço de 

entrada da energia proveniente das águas da chuva e de sua saída através do exutório, 

permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias que se interconectam. Esta conceituação 

de bacia hidrográfica se adapta ao sistema de gestão de recursos hídricos, pois a bacia é o 

palco de múltiplos acontecimentos, seja ela de baixa intervenção quanto de alta intervenção 

pela ocupação antrópica. Dada a interação entre aspectos bióticos, físicos, sociais e 

econômicos entre si e com a água, o território de uma bacia favorece a geração de acordos e 

de conflitos, cuja gestão terá impacto em todo o sistema hídrico.  Sua área pode ter diversos 

tamanhos, sendo o tamanho ideal aquele que comporta toda a problemática a ser abordada 

pela gestão dos recursos hídricos: a seca, as inundações, a disponibilidade específica de água, 

a contaminação dos cursos d‟água, entre outros problemas.  Entretanto, o recorte geográfico 

da bacia nem sempre atende ás necessidades de sua gestão já que esta deve ser compartilhada 

e integrada com a administração pelo Poder Público, dos órgãos de saneamento, da atividade 

industrial e agrícola, e os vários usos dos recursos hídricos decorrentes (PORTO & PORTO, 

2008).  

 

São usos que também se configuram como subsistemas que se interconectam com o 

subsistema de drenagem: os subsistemas da administração pública, das empresas, dos 



81 
 
 

moradores, dos serviços públicos, dos transportes, do uso e ocupação do solo e seus processos 

de intervenção se entrelaçam com o subsistema de drenagem (PORTO, s. d.) 

 

Estudos acadêmicos e técnicos sobre bacias hidrográficas que se valem da abordagem 

sistêmica (REIS, 2006; TEODORO et al, 2007; MARQUES NETO, 2008; CAMPOS, 2010) 

revelam a íntima relação entre uma e outra. Especificamente em drenagem urbana, são 

também encontrados estudos que se utilizam da abordagem sistêmica e holística (ANDOH, 

2005; DIAS, 2003; BARCELLO & BARCELLOS, 2004; MORUZZI, 2007; MENDONÇA, 

2009; GILL, 2008). 

 

O enfoque sistêmico exige uma abordagem interdisciplinar de estudos, pesquisas, estratégias e 

qualquer ação relacionada a intervenções no meio ambiente para que o contexto histórico e 

espacial reflita as intrincadas relações e dinâmicas econômicas, sociais, culturais, ambientais e 

políticas que acontecem em uma bacia hidrográfica. Remete à colaboração entre diversas 

áreas do saber e do conhecimento em qualquer projeto de intervenção ou estudo acadêmico. 

 

Em sua primeira tentativa de modelagem de uma bacia hidrográfica, Odum (1971) usou o 

exemplo de Silver Spring (Figura 7). Trata-se de um modelo sobre o funcionamento de um 

sistema necessário à conceituação de uma bacia hidrográfica a partir da entrada de energia e o 

caminho energético percorrido. Ilustra as 

fontes da energia, as várias transformações 

que ocorrem por impactos naturais e 

antrópicos e uma unidade de produção cujos 

produtos se entrelaçam em outros sistemas. 

Fluxos de energia solar e nutrientes, tanto 

restos deixados por herbívoros quanto por 

humanos, contribuem para o funcionamento 

da bacia. Neste diagrama estão detalhados os 

cursos d‟água que entram e saem do sistema.  

A linguagem sistêmica utilizada por Odum 

compreende os conceitos de: caminho 

energético, por onde são conduzidos tanto 

fluxo de energia quanto de materiais; a fonte 

de energia, recursos como o sol, o vento, a chuva, as marés, sementes trazidas por vento e 

 

Figura 7- O fluxo de energia em uma bacia 

hidrográfica : Silver Spring. 

Fonte ODUM, 1971 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Silver_Spring_Model.jpg
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aves; o depósito onde se armazenam os recursos, que podem ser a biomassa florestal, o solo, a 

matéria orgânica, a água subterrânea, areia, nutrientes; o sumidouro de calor ou a dispersão da 

energia não utilizada, como a água evaporada; o processo de interação entre todos os tipos de 

energia e materiais que produzem outros materiais; a unidade produtora de biomassa a partir 

de energia de materiais básicos; o consumidor dos produtos fabricados pelos produtores, tais 

como insetos, microorganismo, gado, seres humanos e cidades; o intercâmbio de dinheiro por 

energia, matérias ou serviços prestados; interruptores ou dispositivos que disparam um 

processo inativo que pode ter um fim; e o próprio contorno da bacia hidrográfica (ORTEGA 

et al, 2008).  

 

Assim, a modelagem ecológica de Silver Spring mapeou os caminhos energéticos do 

escoamento dos cursos d‟água e mediu a entrada de energia do sol, da chuva, do vento e de 

matéria orgânica, até sua saída em outros sistemas. O objetivo desse diagrama é conhecer, por 

um lado, a energia total e, por outro, o custo energético total dos produtos e dos serviços 

gerados por uma bacia hidrográfica.  

 

Não é esse o intuito do modelo de uma bacia hidrográfica que se requer para os fins desta 

pesquisa. Este está intimamente relacionado apenas com o funcionamento de uma bacia 

hidrográfica urbana e a tentativa de nela identificar a interação entre os vários subsistemas e 

entre o técnico-científico e o sociopolítico em interação com drenagem urbana e o manejo de 

águas pluviais.  Em base à revisão da bibliografia e aos resultados obtidos pela pesquisa, foi 

desenhado um modelo de funcionamento da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro. O 

modelo, apresentado ao final do Capítulo 4, se serve da linguagem e da simbologia 

desenvolvidas por Odum, mas transformados para atender aos objetivos da pesquisa.  

 

2.4.2. A interdisciplinaridade em uma bacia hidrográfica
35

. 

 

A compartimentalização do conhecimento sobre os processos que estão presentes em uma 

bacia hidrográfica não condiz com o enfoque sistêmico. A bacia hidrográfica é um todo em 

interação e não a soma de suas partes.  
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 Esta seção traz elementos já elaborados por BORBA, M. L. G. & PORTO, M. F. do A. (2010). 
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Nesta interação, todos os sistemas se influenciam. Mas somente este enfoque não é suficiente 

para se entender o funcionamento da bacia. Isolado da análise do contexto histórico e espacial 

que reflita as intrincadas relações e dinâmicas econômicas, sociais, culturais, ambientais e 

políticas em determinada bacia, o enfoque tradicional não é suficiente. Os pressupostos da 

abordagem interdisciplinar ensinam que os problemas não devem ser tratados isoladamente; o 

conhecimento técnico-científico e os conhecimentos advindos do contexto social se apoiam; 

devem ser respondidas as indagações: „por quem?‟, „para que?‟, „para quem‟ e „como‟ 

orientam as intervenções; a pesquisa, o ensino e a prática usam a visão interdisciplinar e a 

reproduzem (RATTNER, 2006).  

 

A área da bacia hidrográfica, unidade geográfica por excelência para a gestão dos recursos 

hídricos, é local por excelência para abrigar a construção da relação entre o técnico-científico 

e o sociopolítico.  Aqui se dão os intricados relacionamentos já descritos, os diversos e às 

vezes conflitantes interesses e visões. 

 

A multiplicidade de interesses pelo uso dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica, e a 

multiplicidade das intervenções que podem contrariar seu curso,  evidenciam a necessidade de 

uma abordagem interdisciplinar. Este reconhecimento está implícito na adoção do recorte 

geográfico de bacias hidrográficas como unidade de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos pela Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (BRASIL, 1997). Trata-se da 

necessidade de integrar dentro de seus limites os vários aspectos físicos e os inerentes à vida 

em uma bacia hidrográfica.  Assim, a bacia hidrográfica se torna o local ideal para a interação 

entre as várias atividades que se dão no seu âmbito: industriais, comerciais, domésticas, 

pastoris, com reflexos na fauna, na flora, nos agrupamento humanos e com conseqüências 

para a vida social, econômica, política e financeira (PORTO & PORTO, 2008).  

 

A necessidade de acordos político-institucionais para a utilização dos recursos hídricos da 

bacia hidrográfica com vistas a resolver conflitos inerentes aos múltiplos interesses foram 

estabelecidos. Alguns desses acordos datam do o século XVII, como é o caso do Tratado de 

utilização do Rio Danúbio, firmado em 1
o
 de maio de 1616 e que regulamentou usos e tarifas 

definidas e cobradas na sua bacia hidrográfica, envolvendo, entre outros países, o Império 

Austríaco e a Turquia, (HAJNAL, 1920).  Vários outros tratados se sucederam ao longo do 

tempo. Um deles, o Tratado Brasil – Peru, assinado em 1876, regulamentou o Acordo de 

Livre Navegação do Rio Iça ou Putumayo na Bacia Amazônica. Em seqüência, em 1909, foi 
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realizada a assinatura do Tratado de Limites e Navegação Bilateral
36

, pelo qual foi negociado 

o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao território do atual Estado do Acre. 

Sucessivamente vão surgindo arranjos institucionais tendo por foco a bacia hidrográfica como 

é o caso do Pacto do Rio Colorado, assinado em 1922, que tinha por objetivo distribuir mais 

equitativamente o uso dos recursos hídricos no chamado Sistema do Rio Colorado e 

estabelecer a importância relativa dos diferentes usos „benéficos‟ da água, promovendo a boa 

vizinhança entre os estados, além de outros benefícios para a população presente e futura 
37

. 

Esses são apenas alguns exemplos, que chegaram a conferir aos contornos da bacia 

importância mais significativa que os contornos político-administrativos e que sugeriram a 

adoção de política específica. 

 

No Brasil, a preocupação com o gerenciamento de recursos hídricos culminou com a 

promulgação do Código de Águas, em 1934 (BRASIL, 1934). Este estabeleceu um 

ordenamento jurídico para o uso das águas, com normas claras para o aproveitamento dos 

cursos d‟água, especialmente para geração de energia. Mas somente na década de 1960 são 

iniciadas as experiências de gestão por bacias hidrográficas, com os primeiros Planos de 

Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas no Nordeste Brasileiro, realizados pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) como resposta à seca no 

Nordeste do país.  

 

A promulgação da Lei das Águas na França ordenou o território daquele país em bacias 

hidrográficas (MACHADO, 2003). A Lei francesa teve caráter inovador, já que favorecia a 

descentralização, a participação e a integração na gestão dos recursos hídricos nas bacias.  O 

sistema é controlado pelo governo central no que se refere às grandes diretrizes, e é 

supervisionado regionalmente no âmbito das Regiões Hidrográficas pelos Comitês 

Colegiados, auxiliados técnica e financeiramente pelas Agências da Água. É descentralizado 

pela atuação dos departamentos e comunas, que executam as ações de interesse local, 

diretamente ou por contrato. Há um controle direto sobre a execução dos serviços, num 

sistema descentralizado em cerca de 36.000 autoridades locais e comunas, que podem se 

organizar em consórcios. Estes podem decidir inclusive sobre a prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, ainda que dominado por empresas privadas. 

                                                             
36

http://www. Itamaraty. Gov. Br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/america-do-sul/departamento-da-america-do-sul-

ii-das-ii/peru/cronologia-bilateral e http://www. Info. Lncc. Br/pe1909. Html 
37 Colorado River Compact 1922: http://wwa. Colorado. Edu/colorado_river/docs/CO%20River%20Compact.pdf 

http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/america-do-sul/departamento-da-america-do-sul-ii-das-ii/peru/cronologia-bilateral
http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/america-do-sul/departamento-da-america-do-sul-ii-das-ii/peru/cronologia-bilateral
http://www.info.lncc.br/pe1909.html
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Depois da promulgação da nova Lei das Águas na França, em 1992, permanece como 

fundamental o princípio básico da interação entre os diversos usos da água numa bacia 

hidrográfica e os problemas que daí podem decorrer (LANNA, 1995; 2002). A existência de 

um poder deliberativo e decisório nas bacias hidrográficas mais importantes tem mais peso 

que o poder exercido pelos entes administrativos. A Lei francesa é, sem dúvida, fonte de 

inspiração para os arranjos que se formularam para a gestão de recursos hídricos no Brasil. 

 

Porto e Porto (2008) relatam vários outros acontecimentos no Brasil que motivaram a 

definição da bacia hidrográfica como unidade por excelência para o gerenciamento dos 

recursos hídrico. Alguns desses eventos foram desencadeados devido à complexidade dos 

problemas relacionados ao uso de recursos hídricos e tendo em vista melhorar as condições 

prevalentes nas bacias hidrográficas. Muitos dão origem à criação de comitês de estudos e de 

comitês de bacias hidrográficas, que, ainda que de forma incipiente, constituíram importante 

marco para o surgimento da PNRH. Reuniões motivadas pelo crescente consumo de água no 

mundo dada a pressão dos diferentes usos em muitas áreas, o que já delineava o surgimento 

de uma crise da água, sugeriram ações de gerenciamento integrado dos recursos hídricos.   

 

São evidentes as razões para, por um lado, considerar a bacia hidrográfica como unidade por 

excelência para o gerenciamento dos recursos hídricos e, por outro lado, a necessidade de uma 

visão interdisciplinar para qualquer estudo e intervenção em seu território. 

 

Uma revisão da evolução da Engenharia no Brasil pode mostrar em que medida essas 

questões estão sendo integradas à capacitação do engenheiro, muitas vezes o responsável por 

intervenções de infraestrutura nas bacias hidrográficas.  Este é o tema da próxima seção.  

 

2.5 A evolução do ensino de Engenharia no Brasil. 

 

2.5.1 As escolas de Engenharia no Brasil desde seus primórdios 

 

O ensino de Engenharia no Brasil tem acompanhado as fases pelas quais passou e passa a 

história da Engenharia no país. Esta, por sua vez, vem procurando atender às necessidades de 

uma sociedade em busca do progresso político, econômico e social (PRADO JÚNIOR, 1970; 

TELLES, 1994 v.1 e v.2; LAUDARES & RIBEIRO, 2000; SANTOS & SILVA, 2008; 

SALGADO, 2010; SANTOS & SILVEIRA, 2011; BAZZO, 2011; COSTA, 2012). O 
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desenvolvimento da arte militar, da indústria em geral, das fábricas de fundição de ferro e das 

melhorias nas cidades são alguns dos exemplos dessas necessidades que exigiram a formação 

de engenheiros e técnicos. Mesmo a produção agrícola exigiu de engenheiros o melhoramento 

de caminhos e a construção de estradas para o escoamento de seus produtos, a princípio pela 

rede de caminhos e pontes e, mais tarde, pelas vias férreas. 

 

A extensa pesquisa levada a cabo por Telles levou-o a identificar o holandês Miguel 

Timermans
38

, enviado ao Brasil pelos portugueses, e que entre 1648 e 1650 capacitou alunos 

na arte das fortificações (TELLES, 1994: v.1). Outros professores foram enviados pelo 

Governo da Colônia, sempre ocupados com o ensino da arte militar a oficiais e artilheiros. Do 

final do século XVII até o final do século XIX, o ensino de Engenharia esteve associado à arte 

militar e os profissionais formados eram engenheiros militares. Capital do país, o Rio de 

Janeiro foi centro propulsor do ensino de Engenharia. Em 1858, ali foi criada a Escola 

Central do Exército do Brasil, em cujo programa de ensino, pela primeira vez, incluiu-se um 

curso de Engenharia Civil. Apesar do nome, a Escola Central não formava apenas oficiais do 

Exército, mas, principalmente, engenheiros – militares ou civis – sendo essa a única Escola de 

Engenharia no país naquela época. É digno de nota que, em 1863, a grade curricular do curso 

da Escola Central passa a ter, no seu 6º ano, uma cadeira de Economia Política, Estatística e 

Princípios de Direito Administrativo (TELLES, 1994: v. 1). Deve ter sido este o início da 

introdução das Ciências Sociais no ensino de Engenharia no Brasil.  

 

Em 1874, a Escola Central transformou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro sob o 

comando de um Ministro civil, selando definitivamente a separação do ensino de Engenharia 

Civil do ensino de Engenharia Militar (CASTELLANO, 2005).  

 

A cidade de São Paulo do início do século XIX, acanhada vila se comparada à suntuosidade 

que vigorava na cidade onde se alojava a Corte Imperial e a capital do país, foi o palco do 

nascimento, em 1835, de um Gabinete Topográfico. A principal função do Gabinete era 

formar topógrafos, engenheiros de estradas e medidores de terras, conferindo o título de 

Engenheiro de Estrada. Esta formação estava vinculada à demanda por melhores estradas e à 

conservação das existentes. Evidentemente, atendia à reivindicação de produtores agrícolas e 

outros segmentos da sociedade por melhores caminhos e pontes, intimamente relacionada 

                                                             
38

 É Interessante notar que a palavra holandesa „timmerman‟ significa „carpinteiro‟.  Na Holanda do século XVII 
somente nobres tinham sobrenome ou nome de família.  Muitos eram, então, conhecidos pela atividade que exerciam.  
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com o progresso obtido com a cultura do café, que veio a ser o principal produto da lavoura, e 

a necessidade de seu escoamento por estradas melhoradas até alcançar o porto de Santos para 

sua exportação (PRADO JÚNIOR, 1970). 

 

O Gabinete Topográfico teve vida curta. Seu funcionamento foi suspenso em 1838, re-

estabelecido em 1840, e definitivamente encerrado em 1850. O transporte por vias férreas, 

sobretudo da produção agrícola, pode ter sido um desafio à existência do Gabinete, 

concentrado que estava na formação de engenheiros com vistas ao melhoramento das estradas 

provinciais de rodagem ou comunicação, com suas pontes e aterros. Outras demandas 

impostas pelo crescimento da cidade e a necessidade de engenheiros que atendessem a 

variadas finalidades, assim como problemas de ordem político-administrativa (SALGADO, 

2010) contribuíram para que o Gabinete Topográfico perdesse seu interesse. Surgiu então a 

necessidade da criação de uma Escola de Engenharia que respondesse aos avanços 

alcançados, inclusive à necessidade de estradas de ferro, cujo ensino já estava em andamento 

desde 1858. Mais condizente com o novo contexto econômico e social, foi criada, em 1893, a 

Escola Politécnica de São Paulo, com o objetivo de ampliar o número de especialidades e 

atividades práticas que orientassem a formação do engenheiro para atender a essas demandas 

(SANTOS,  1997).  

 

Outros estados inauguraram escolas de Engenharia que também surgiram com o intuito de 

atender à base econômica em que se assentava a sociedade. É o exemplo da fundação, em 

1876, da Escola de Minas de Ouro Preto, em Minas Gerais, celeiro do ouro e do diamante no 

país.  

 

Essa revisão da história da Engenharia e seu chamado para o fortalecimento do ensino de 

Engenharia revelam a transformação do atendimento ao interesse político–estratégico de 

defesa do território e demarcação de fronteiras desde o ensino das artes militares, até o 

atendimento do interesse voltado para o progresso econômico. Fica assim evidenciada a 

separação entre a valorização da posição social na sociedade, por meio da construção de 

monumentos públicos, por um lado, e por outro, o atendimento do interesse público, como o 

desenvolvimento das técnicas de construção que atendessem ao bem comum pelo avanço do 

abastecimento de água e o saneamento das cidades. As motivações políticas, econômicas e 

sociais se entrelaçam na história da Engenharia, mas, certamente, com pesos diferentes.  
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2.5.2  Setores da Engenharia, forças propulsoras do desenvolvimento econômico e sua 

influência na evolução do ensino  

 

A motivação econômica para o desenvolvimento da comunicação por via férrea foi um dos 

grandes impulsionadores do ensino de Engenharia. Esforços neste sentido vinham sendo 

feitos desde as primeiras décadas do século XIX com o intuito de interligar regiões por 

estradas de ferro em substituição ao transporte por lombo de burro e carroças, sobretudo para 

a exportação do café. Em 1854 foi inaugurada a primeira estrada de ferro, interligando o 

centro do Rio de Janeiro até o Porto de Estrela na Baía de Guanabara. Entre 1858 e 1872 

foram implantadas 5 e já ao final do século XIX outras 8 ferrovias. 

 

Diversos cursos de aperfeiçoamento para engenheiros, promovidos em 1938/39 pelo Centro 

Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional em S. Paulo, abrangendo os assuntos gerais de 

Locomoção, Tráfego, Via Permanente da Ferrovia Centro-Atlântica e Construção (TELLES, 

1994 v. 2).  Estes foram assuntos também tratados pelo Instituto Politécnico Brasileiro do Rio 

de Janeiro, sem função de ensino, mas, sim, de discussão sobre o papel da Engenharia para o 

avanço do progresso do país. Criado em 1862, o Instituto teve grande importância econômica, 

política e social. Seu corpo técnico era formado por pessoas de destaque da Engenharia da 

época e a discussão girava em torno dos aspectos administrativos, financeiros e da falta de 

estudos mais aprofundados. Exerceu, durante o Império, influência nas decisões de natureza 

técnica, como aquelas relacionadas à construção de portos, ferrovias, distribuição de águas e 

saneamento, revelando o poder do que chamavam Engenharia do Império. Suas atividades 

resultaram em importante contribuição para a organização dos engenheiros em torno de uma 

associação profissional e da regularização da profissão. Existiu até 1920, já enfraquecido após 

a declaração da República em 1889 (MARINHO, 2003). 

 

A motivação de uma sociedade de maior bem estar social e econômico teve na urbanização 

outra força propulsora do progresso da Engenharia e do ensino de Engenharia no Brasil. A 

inovação nas técnicas da construção civil e o emprego de novos materiais, inclusive para 

evitar o impacto de inundações e enfrentar a força das águas, exigiram novos cursos. No curso 

de Materiais de Construção do professor André Rebouças na Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro foi introduzida a disciplina de fabricação de tijolos em olarias e, na Escola Politécnica 

de São Paulo, houve a introdução da pesquisa tecnológica de materiais no Gabinete de 
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Resistência dos Materiais, embrião do futuro Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, em 

1903, e da cadeira de Concreto Simples e Armado, em 1914 (TELLES, 1994: v.1 e v.2).  

 

Também a industrialização merece atenção como força econômica propulsora para o 

desenvolvimento da Engenharia e sua influência na evolução do ensino. A indústria do século 

XIX, incipiente e que não exigia intervenções importantes da Engenharia, já no início do 

século XX passa por transformações que trazem renovação do ensino de Engenharia. No 

período do Pós II Guerra Mundial, em 1945, o crescimento industrial respondia a programas 

desenvolvimentistas que resultaram na ampliação do número das escolas de Engenharia para 

suprir as demandas da indústria brasileira (SANTOS & SILVA, 2008). Progressivamente, 

sobretudo em São Paulo, houve um aumento no número de indústrias, passando o Brasil, em 

1953, a possuir o maior parque industrial da América Latina.  Entretanto, a construção de 

obras públicas foi o ramo da Engenharia que absorvia a grande maioria dos profissionais em 

detrimento da indústria (TELLES, 1994, v.2).   

 

A indústria siderúrgica passou por momentos de grande atividade seguidos de intervalos de 

declínio. Na época do Brasil Colônia, um incentivo do Governo Português para o 

estabelecimento da siderurgia no Brasil não progrediu, entre outras razões, dada a falta de 

profissionais habilitados.  Importante siderúrgica nacional foi criada em 1808, junto à Floresta 

Nacional de Ipanema, no estado de São Paulo, em razão da presença do minério de ferro. O 

principal objetivo era a criação de munição de armas, portanto motivação política de defesa 

do território. De baixa produção, passou a produzir também utensílios das mais variadas 

espécies, inclusive para fins domésticos. Inicialmente gerenciada por estrangeiros, após a 

saída destes passou por várias administrações. Por problemas relacionados à má qualidade do 

minério disponível, problemas administrativos, controvérsias quando às técnicas a serem 

utilizadas, mudanças na direção da fábrica, contratação de empregados sem a qualificação 

necessária, altos custos de produção e a fracassada tentativa de sua transferência para o estado 

do Mato Grosso, em 1860 foi finalmente abandonado qualquer esforço para dar continuidade 

à produção de ferro nesta fábrica. Sua reativação deu-se para atender às demandas da Guerra 

do Paraguai (1864 a 1870), sob a direção de engenheiro formado pela Escola Central com 

curso de especialização em metalurgia na Alemanha, tendo havido ainda a importação de 

pessoal qualificado e novas máquinas. Esta fábrica chegou a fornecer a maior parte do que 

consumiam as oficinas da Estrada de Ferro D. Pedro II e o Arsenal da Marinha da Corte. A 

fábrica foi extinta em 1895. Outras siderúrgicas surgiram, sobretudo no estado de Minas 
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Gerais. São indústrias que muito contribuíram para a formação de engenheiros de minas, 

metalurgistas e geólogos, haja vista a criação da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1876, já 

mencionada  

 

Em meados do século XX, as estradas de rodagem voltaram a ter papel predominante frente 

ao que havia sido o progresso trazido pelas linhas férreas. A instalação de fábricas norte-

americanas para a montagem de automóveis, e mais tarde a fabricação de peças e partes no 

país, representaram um dos fatores a impulsionar as especializações no ensino de Engenharia 

para setores que atendessem à indústria automotiva. Mecânica, Elétrica, Informática, 

Eletrônica, entre outras especialidades, fizeram com que o ensino de Engenharia favorecesse 

mais a técnica do que questões mais gerais que rodeiam o modelo de desenvolvimento do 

país. A alta motivação para o progresso econômico a ser alcançado com a fabricação de 

automóveis deu origem, em 1960, ao curso de Engenharia de Operação, com a duração de 

apenas três anos, que deveria atender, e urgentemente, o setor automobilístico (SANTOS & 

SILVA, 2008). A grande expansão industrial verificada na década de 1970 exigiu um ensino 

de Engenharia que se adaptasse para atender às novas técnicas e novos métodos de produção 

introduzidos nas indústrias. Assim, a formação do Engenheiro satisfazia as necessidades da 

industrialização e do progresso e, paulatinamente, se compartimentalizava em 

especializações. Seu conteúdo técnico-científico passa a trazer uma resposta para satisfazer 

necessidades concretas do progresso com a expectativa de atender o bem-estar social e 

econômico. 

 

Cabe aqui menção especial ao desenvolvimento da indústria de Informática no Brasil. A 

Política Nacional de Informática (PNI), instituída em 1984, teve por objetivo a capacitação 

nacional nas atividades de informática, em proveito do desenvolvimento social, cultural, 

político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira (BRASIL, 1984). Pesquisa e 

desenvolvimento são atividades cruciais para este desenvolvimento (PNI, Art. 3º), sendo um 

de seus instrumentos (Art. 4º) a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos 

humanos para o setor. A instituição da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, 

com a finalidade de incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas 

atividades de informática (Art. 32º) é alvo de destaque pela PNI. Esta garantia, ainda, reserva 

de mercado para empresas de capital acional durante oito anos, para a quase totalidade dos 

produtos e serviços relacionados às atividades de informática.  Foram importantes os reflexos 

da PNI no desenvolvimento do setor industrial eletroeletrônico do país e o consequente 
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desenvolvimento de capacitação nacional. Não é este o espaço para expressar louvores e 

críticas à PNI, que teve reformulação em 1991 e regularização em 1993, quando foram 

eliminadas as restrições anteriormente formuladas ao capital estrangeiro, e definida uma nova 

política de estímulo centrada na obrigatoriedade de esforços mínimos em P&D (GARCIA & 

ROSELINO, 2004). O interesse, aqui, é simplesmente chamar a atenção para políticas que 

beneficiam o desenvolvimento industrial e seu reflexo no ensino de Engenharia. Neste 

aspecto, também predominam conflitos de interpretação. Enquanto Garcia e Roselino (2004) 

consideram insuficientes os reflexos diretos para a formação de capacitações no setor, é 

evidente o aumento de formandos nesta área. A primeira turma de graduação em Ciência da 

Computação formou-se na Unicamp em curso criado em 1969. O primeiro programa de pós-

graduação em Informática já havia sido criado em 1968 na PUC - Rio, seguido rapidamente 

pelo segundo programa, em 1970, na COPPE-UFRJ em Engenharia e Sistemas de 

Computação, anos antes da instituição da PNI. O crescimento do número de Mestres e 

Doutores formados após a instituição da PNI é bastante expressivo. No triênio 1998-2000 

foram formados 1350 Mestres e 174 Doutores, e no triênio 2007-2009, estes números 

passaram para, respectivamente, 2.705 e 409. Também é expressivo o aumento do número de 

publicações em periódicos por docentes cadastrados nos programas de pós-graduação no 

Brasil: de dois artigos em 1966, este número chega a 840 em 2009 e, desde 1966, este número 

chegou a 8819 publicações (MEDEIROS, 2011). 

 

2.5.3 Engenharia de obras hidráulicas: menor atenção recebida. 

 

Essa revisão da história da Engenharia deixa a impressão – sobretudo pela obra de Telles 

(1994) – de que as obras hidráulicas e seu ensino receberam atenção consideravelmente 

menor durante toda a época colonial e até meados do século XIX, quando comparada à 

atenção recebida por outras áreas de intervenção da Engenharia. Com efeito, a fortificação e 

as artes militares; a construção de estradas de rodagem, primeiro, e depois das linhas férreas, 

para o escoamento da produção agrária, sobretudo durante o ciclo da produção do café e sua 

exportação; a urbanização e o melhoramento das cidades; a construção civil e o concreto 

armado e a siderurgia, foram alvos significativos de atenção que chegaram a dar origem ao 

surgimento de Escolas. Os exemplos aqui citados confirmam esta argumentação e 

testemunham a sua influência na formatação do ensino de Engenharia no Brasil. A pouca 

atenção recebida pela Engenharia de obras hidráulicas pode ser constatada pelo fato de ter a 

cidade do Rio de Janeiro recebido uma rede de abastecimento domiciliar de água somente a 
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partir de 1876, ainda que, desde 1808 até a Proclamação da República em 1889, tenha 

abrigado a corte imperial brasileira. O início do sistema de esgoto para alguns bairros do Rio 

de Janeiro deu-se apenas em 1857 e, apenas a partir daí, as obras hidráulicas começaram a 

ganhar importância no século XIX, já que, até então, os sistemas permaneciam os mesmos da 

época colonial (TELLES, 1994, v.1; COSTA, 2012)  

 

A presença de engenheiros brasileiros no abastecimento de água no Rio de Janeiro aparece 

com maior frequência na obra de Telles (1994) do que em outros setores da Engenharia.  

Estes, considerados mais sofisticados e que glorificavam seus especialistas, recebiam grande 

aporte de engenheiros europeus. No campo do abastecimento de água, um exemplo de atuação 

de engenheiro brasileiro é o da capacidade técnica e científica no cálculo das obras e a aptidão 

para chegar a soluções, como a resolução de um problema ocorrido em 1888/89 relativo à 

Mecânica dos Solos em um importante reservatório de água. Problema este que foi resolvido 

pelo então jovem engenheiro brasileiro Paulo de Frontin, aluno da Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro.  

 

Quanto às obras de esgotos e drenagem, se não eram boas na época da colônia, pioraram no 

século XIX devido ao aumento populacional e à disseminação de doenças. Ainda que o curso 

de Engenharia Hidráulica já tivesse sido introduzido em 1832 na Academia Militar e de 

Marinha, os sérios problemas das inundações que assolavam a cidade de São Paulo desde o 

início do século XIX eram deixados a empresas e engenheiros estrangeiros. Dentre os 

brasileiros, merece destaque especial toda a obra e atuação do Engenheiro Sanitarista 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito em projetos desenvolvidos em várias cidades 

brasileiras do final do século XIX e início do século XX. É por essa época que a Engenharia 

Hidráulica vai então ganhando espaço no contexto dos melhoramentos urbanos, sendo 

acompanhada por sua introdução e permanência como área do curso de Engenharia Civil, 

formando engenheiros para seu envolvimento nas questões relativas à hidrologia e à 

hidráulica. 

 

2.5.4 O movimento positivista e o ensino da Engenharia. 

 

A necessidade de realizar melhoramentos urbanos com vistas a alcançar o bem-estar social e 

econômico tornou-se o bastião da influência do positivismo ao final do século XIX, o que 

levou ao surgimento de várias escolas de Engenharia e à valorização do ensino enciclopédico 
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e técnico-científico como instrumento do progresso (TELLES, 1994; LAUDARES & 

RIBEIRO, 2000; SANTOS & SILVA, 2008). Laudares & Ribeiro (2000) tratam esta 

influência como um primeiro momento do ensino de Engenharia denominado „positivismo-

quantitativo‟ (SANTOS, 1996; apud LAUDARES & RIBEIRO, 2000). Movimento em 

direção à modernidade e ao progresso, o positivismo repercutiu na implantação do ensino de 

Engenharia no Brasil já no final do século XIX, tornando a formação do engenheiro 

essencialmente racional, enciclopédica, centrada no cognitivo-instrumental, visando a 

radicalidade (sic) técnico-científica (LAUDARES & RIBEIRO, 2000, p. 496). 

 

A influência do movimento positivista é também tratada por Bazzo (2011) ao abordar a 

imposição de uma mentalidade que leva à formação tecnicista, e, no Brasil, voltada para uma 

profissionalização em curto prazo, descontextualizada e fragmentada, não condizente com o 

proposto por uma abordagem que ele chama de ciência-tecnologia-sociedade. A técnica é 

valorizada pelo ensino de Engenharia que contribui para os considerados três grandes 

propulsores do progresso: as estradas de ferro, a introdução do concreto armado e a 

necessidade do desenvolvimento de novas especializações como a informática, por exemplo, 

que colocassem o país em posição de competição com os demais (TELLES, 1994), o que leva 

a refletir sobre os apelos para a construção de uma Engenharia que sirva ao crescimento 

econômico. Esta é também a abordagem feita por Santos e Silveira (2008) em O Brasil: 

território e sociedade no início do século XXI, autores que dividem o desenvolvimento do 

país em três fases-abordagens: a) atenção aos meios naturais; b) os sucessivos meios técnicos 

– mecanização incompleta, inícios da industrialização e suas máquinas de produção e de 

circulação, os meios de transportes e a urbanização, a confirmação da industrialização; c) o 

meio técnico-científico para atender à ideologia do consumo e do crescimento econômico e a 

internacionalização econômica, esta baseada no informacional com as imposições do processo 

de globalização. Sugerem que a necessidade de adaptação ao capitalismo internacional e à 

ideologia de racionalidade e modernização ultrapassa o domínio industrial e atinge vários 

setores, inclusive a organização e o conteúdo do ensino em todos os seus graus (SANTOS 

& SILVEIRA, 2008).  

 

A evolução da abordagem positivista em direção a uma fase estruturalista começa por 

contagiar os anos de 1970 quando as questões socioeconômicas passaram a fazer parte da 

educação.  
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A educação em Engenharia passa por mudanças que começam a privilegiar não só 

mais a formação essencialmente tecnicista, mas as questões originadas e 

trabalhadas da Sociologia e Psicologia do Trabalho, da Administração, da 

Economia e da Política, as quais adentraram as escolas de Engenharia e 

começaram a ser debatidas nos colegiados de cursos. É uma fase na qual a técnica 

começa a ser revestida da contextualização do social, do econômico, do político. O 

curso começava a possuir características das ciências sociais. (LAUDARES & 

RIBEIRO, 2000, p. 496).  
 

Essa fase foi seguida pelo período pós-estruturalista, quando surgiu um sistema internacional 

do mercado financeiro e econômico das relações capitalistas, com a criação da fábrica global 

e das empresas multinacionais. Informática e Microeletrônica são enormemente 

desenvolvidas para atender às necessidades da comunicação planetária e o engenheiro se vê 

obrigado a envolver-se em aspectos não diretamente relacionados com aspectos técnicos da 

produção (LAUDARES & RIBEIRO, 2000; SANTOS & SILVEIRA, 2008). Vários 

estudiosos chamam a atenção para a necessidade da introdução das complexidades do social, 

do ambiental e cultural no ensino de Engenharia (ROMANO, 1999; MATOS & RUDOLF, 

2006; SANTOS & SILVA, 2008; OLIVEIRA et al, 2010; BAZZO, 2011; CABRAL & 

BAZZO, 2011).  

 

Ainda que referindo-se ao mundo da indústria e às novas qualificações necessárias ao 

engenheiro, a reflexão de Laudares & Ribeiro (2000) sugerem transformações na Engenharia 

Civil em geral e na qualificação necessária ao engenheiro para sua atuação profissional na 

medida em que atinge diretamente a vida de cidadãos.  Incorporar soluções humanas dentro 

de uma visão do sociopolítico é também o que propõe Romano (1999) em seu trabalho, onde 

sugere que se repense a Engenharia Civil para o século XXI, tal como ilustrado no Quadro 5. 

 

Formação técnica junto com formação em Gestão, Negócios, Direito, Psicologia, Meio-Ambiente, Projetos, 

Visão Humana. 

Tecnologia da Informação e capacidade do uso da informática como instrumento para o exercício de sua 

profissão. 

Permanente busca para a atualização e o aperfeiçoamento 

Formação ético-profissional 

Forte capacidade de adequação às mudanças e espírito para enfrentar os desafios 

Sólida formação básica para enfrentar os multifacetados desafios 

Criatividade e inovação 

Trabalho em equipes multidisciplinares 

O engenheiro precisa saber se comunicar, inclusive em línguas estrangeiras 

 

Quadro 5 - A Formação em Engenharia Civil como preparação para o século XXI. 

Fonte: Romano, 1999. 
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2.5.5 A formação técnico-científica e o sociopolítico. 

 

Em A Ciência como Vocação, Max Weber discute a necessidade da especialização para que a 

ciência alcance resultados duradouros: “uma boa e definitiva realização é, hoje, uma 

realização especializada” (GERTH & MILLS, 1958, p. 135).  Entretanto, são realizações que 

exigem integração ao mundo à sua volta e que recebam as contribuições do trabalho científico 

que extrapola seus limites para alcançar os campos „vizinhos‟. Segundo Max Weber, alcançar 

campos vizinhos é trabalho científico necessário, e feito, sobretudo, por sociólogos, que 

colocam questões úteis à disposição dos „especialistas‟ (GERTH & MILLS, op cit p. 134). 

Sem isto, os especialistas, do seu ponto de vista especializado, não atacariam essas questões 

úteis, podendo chegar ao desconhecimento, à alienação e ao desencantamento do mundo, já 

que o conhecimento não ultrapassaria as barreiras do „técnico‟ e do „prático‟. 

 

Ciência, tecnologia e sociedade são indissociáveis e exigem a não hierarquização dessas áreas 

do conhecimento nem sua setorização em disciplinas isoladas ou que marginalizem o social, 

já que são necessários enfoques integradores do conhecimento para compreender as causas e 

dinâmicas dos processos socioambientais (LATOUR, 2000; LEFF, 2001; BAZZO, 2011).  

 

A formação e a pesquisa, onde o técnico dialoga com o social, pode também contribuir para a 

formulação de políticas públicas integradoras e de arranjos institucionais, em base à 

interdisciplinaridade do conhecimento e da atuação nas intervenções de drenagem urbana. 

 

Muitas vezes, a ausência da relação entre os técnicos e os aspectos sociais e culturais das  

comunidades onde atuam não é explicitamente determinada, mas está vinculada a uma 

„cultura institucional‟ e pode decorrer da falta de formação para tal. Para que essa interação se 

realize, técnicos, engenheiros ou outros especialistas, capacitados e experientes em disciplinas 

relevantes para o setor da água urbana, devem cumprir as suas funções, baseados também em 

princípios éticos, ao oferecer a melhor análise possível do problema e da potencialidade ou 

vulnerabilidade da situação em questão. Divulgação de informação confiável e conclusões 

coerentes são essenciais para que, do outro lado, os cidadãos possam tomar decisões 

informadas (PRISCOLI et al, 2004). 

 

A formação construída em base a disciplinas setorizadas perde a sua força quando se trata de 

equacionar problemas de poluição ou de degradação do meio ambiente (PHILIPPI et al, 2000) 
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aí incluídos os relativos à drenagem e ao manejo de águas pluviais. Estes autores confirmam a 

presença no Brasil de cursos de pós-graduação com enfoque ambiental, mas constatam que   

“quase todos apresentam orientação setorial, e as pesquisas relacionadas com o meio 

ambiente raramente ultrapassam os limites de uma cultura de disciplinas estanques. 
Com isso, vem aos poucos aumentando a distância entre a identificação de problemas e 

a formulação de soluções adequadas”. (PHILIPPI ET AL, 2000, p. 5).  

 

A análise que esta pesquisa requer sobre a atuação de profissionais em drenagem urbana e o 

manejo de águas pluviais deve demonstrar a presença ou não de uma formação técnico-

científica e a abertura para o relacionamento com a esfera sociopolítica. Deve estar 

fundamentada em obras cujos autores trazem considerações claras e inquestionáveis sobre a 

importância da formação interdisciplinar, aplicáveis ao campo da engenharia sanitária e áreas 

afins e na sua realização profissional imbuída da responsabilidade social (BRITO, 1926, 

1944; PHILIPPI et al, 2000; TUCCI, 2004; TUCCI, 2008; BAZZO e  BAZZO, 2010) e da 

exigência de soluções humanas. 

 

2.5.6 A função social do engenheiro 

 

As necessidades atuais, impostas por inundações e alagamentos, requerem soluções atuais. 

São soluções que exigem atenção às complexidades do social, da articulação entre o técnico-

científico e o sociopolítico na formação do engenheiro, de maneira a incluir questões 

humanistas, sociais, econômicas e ambientais. Estas assumem cada vez maior importância nos 

primeiros anos do século XXI, sobretudo nas cidades densamente povoadas. Aqui, os danos 

causados ao meio ambiente se dão por omissão de moradores, comerciantes, da indústria, e, 

principalmente, do Poder Público, incumbido de gerenciar o uso e ocupação do solo. 

Novamente, trata-se de problema fundamentalmente humano que exige soluções humanas, 

que nem sempre receberam atenção especial pelo ensino de Engenharia. 

 

O Engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino de Brito, em seu discurso sobre a Função Social 

do Engenheiro Sanitário (BRITO, 1944), durante o 4º Congresso Médico Latino-Americano, 

realizado em 1909, apresentou ideias que hoje apoiam a tese da importância da relação entre o 

técnico-científico e o sociopolítico para a formação do Engenheiro Civil. Fazendo um paralelo 

entre as ideias de 1909 e as necessidades atuais no relacionamento entre profissionais de 

formação humanista e aqueles de formação técnica, muitas vezes aqueles acabam por se 
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ocupar de questões teóricas, ignorando a utilidade dos resultados práticos que a colaboração 

com os segundos pode trazer. O apelo aqui é para a colaboração entre todos. 

 

A relação entre o técnico e o social consiste no simples da solução técnica que contrasta com 

a complexidade dos problemas sociais. Não se pode agir contrariamente a essa relação já que  

A Engenharia trata de questões essencialmente humanas. Reformas arbitrárias para 

a remodelação ou o saneamento das cidades, sem cuidar da economia necessária 

para o bem-estar público, sem atender aos interesses múltiplos da propriedade e 

das famílias abrangidas pelo projeto podem não ser bem sucedidas. As soluções 

humanas para a higiene e para o saneamento serão sempre sensatas, relativas e 

econômicas (BRITO, 1944, p. 44).  

 

A referência à função social do engenheiro sanitário é uma viva inspiração para as questões 

relativas ao engenheiro civil e intervenções em drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

na São Paulo de hoje. Nas intervenções cuja finalidade é atenuar, em áreas densamente 

povoadas, os impactos de inundações e alagamentos sobre as pessoas em suas moradias e 

comércio, suas perdas e demais complicações, não se pode deixar de perceber a importância 

de incorporar aspectos da vida em sociedade no planejamento e implantação de obras de 

Engenharia.   

 

Essas ideias sugerem examinar a formação do Engenheiro Civil sob a ótica da relação entre o 

técnico-científico e o sociopolítico e a concordância entre teoria e prática na própria 

formação.  

 

2.5.7 A malha das disciplinas e o sociopolítico. 

 

O curso de graduação em Engenharia Civil foi identificado como foco para esta discussão por 

se tratar da graduação considerada mais próxima de conduzir os formandos para o trabalho 

em obras públicas, recaindo o interesse da pesquisa no preparo para o envolvimento 

profissional em obras de drenagem e manejo de águas pluviais.  

 

Esse envolvimento exige uma visão não setorizada para atender necessidades e problemas que 

extrapolam a técnica de obras civis.  

“Concepção inadequada dos profissionais de engenharia para o planejamento e 

controle dos sistemas: uma parcela importante dos engenheiros que atuam no meio 

urbano está desatualizada quanto à visão ambiental e geralmente busca soluções 

estruturais que alteram o ambiente, com excesso de áreas impermeáveis e o 

conseqüente aumento de temperatura, inundações, poluição, entre outros;... Visão 
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setorizada do planejamento urbano: o planejamento e o desenvolvimento das áreas 

urbanas são realizados sem incorporar aspectos relacionados com os diferentes 

componentes da infra-estrutura de água. Uma parte importante dos profissionais 

que atuam nessa área possui uma visão setorial limitada” (TUCCI, 2008a, p. 5). 

 

Uma das dificuldades está na carência de conhecimento sobre a necessidade e as 

possibilidades da gestão integrada, pois faltam aos profissionais informações adequadas sobre 

os problemas relativos à água urbana e suas causas. Um exemplo é o persistente uso de 

canalização para drenagem, o que representa altos custos para o Poder Público, alto lucro para 

empresas de construção e, ainda, o aumento do problema, já que as águas canalizadas a 

montante representam maior problema às populações instaladas a jusante (TUCCI, 2008). 

Mas a própria população solicita a canalização, o que passa a ser atendido, muitas vezes pela 

falta de interação com moradores e o compartilhamento das diferentes visões.   

 

Esse envolvimento exige uma visão não setorizada para atender necessidades e problemas que 

extrapolam a técnica de obras civis. Falta ainda visão ambiental atualizada a uma parcela 

importante de engenheiros envolvidos com drenagem urbana, que aplicam soluções 

puramente técnico-estruturais que contribuem para alterar o meio ambiente, ao exceder em 

impermeabilização que resulta em aumento da temperatura, poluição do ar e poluição difusa 

escoando para corpos hídricos.  

 

2.5.8 A multidisciplinaridade na formação em Engenharia Civil 

 

As diretrizes do Conselho de Acreditação
39

 em Engenharia e em Tecnologia (ABET, na sigla 

no original inglês) incluem o desenvolvimento da criatividade do estudante, a resolução de 

problemas sem soluções prontas, o desenvolvimento e o uso de metodologia de projeto, a 

formulação de especificações para o objeto do projeto, a consideração de soluções 

alternativas e de viabilidade do empreendimento, além de descrições detalhadas do sistema. 

Incluem, ainda, olhar uma variedade de obstáculos realistas tais como de ordem econômica, 

segurança, confiança, estética, ética e impacto social. A incorporação de Humanidades e 

Ciências Sociais na educação em Engenharia, recomendada pela Associação dos Colégios 

Americanos e pela Sociedade Americana para a Educação em Engenharia
40

 - ASEE, confirma 

a importância de uma equipe multidisciplinar para resolver problemas e sensibilizar 

                                                             
39

Em tradução pela pesquisadora do inglês accreditation . Disponível em http://www. Abet. Org/accreditation/ 
40

http://www. Asee. Org/ 

http://www.abet.org/accreditation/
http://www.asee.org/
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estudantes a reconhecerem a importância da colaboração, em lugar da competição, para 

alcançar melhores resultados em projetos.  

 

Os benefícios conseguidos por projetos de conclusão da graduação em Engenharia, quando 

realizados por equipes multidisciplinares, foram relatados por Miller e Olds (1994) com base 

em resultados de pesquisas realizadas em universidades norte-americanas. A necessidade de 

aperfeiçoar produtos industriais para concorrer no mercado mundial altamente competitivo já 

vinha levando as universidades a se preocupar com um melhor desempenho de engenheiros, 

através de uma formação mais adaptada ao mundo real. Miller & Olds introduziram um 

modelo de currículo multidisciplinar para a elaboração de trabalhos de conclusão da 

graduação, sob a supervisão de diversos orientadores, na disciplina Desenho de Projetos de 

Engenharia. A avaliação mostrou que os estudantes que prepararam seus trabalhos de 

conclusão em equipes multidisciplinares (Engenharia Química, Mecânica, Elétrica e outras 

opções da Engenharia Civil, Engenharia Geofísica, Metalúrgica, Física e Matemática) 

desenharam projetos de melhor qualidade e que satisfizeram a necessidade do cliente e, ainda, 

chegaram a produzir relatórios de qualidade profissional, numa experiência que ajudou a 

fortalecer no estudante a conduta e a comunicação profissional. A pesquisa revelou que os 

estudantes em equipes multidisciplinares se sentiram mais satisfeitos com seu próprio 

desempenho no projeto e também nas discussões, já que os assuntos tratados não abarcavam 

somente aqueles relativos à técnica em si, mas também temas relativos ao social e cultural. 

 

Os resultados do trabalho de Miller & Olds foram confirmados por Hotaling e colaboradores 

(2012), por meio de análise quantitativa sobre os efeitos de um projeto de conclusão da 

graduação. Em análise realizada junto aos cursos de Engenharia Biomédica e Engenharia 

Mecânica, os pesquisadores compararam os resultados obtidos por equipes multidisciplinares 

e por equipes unidisciplinares formadas para o trabalho de conclusão do curso. Assumindo 

que na sua vida profissional os engenheiros terão que lidar com situações e problemas de 

várias origens e dimensões, supõe-se que os projetos realizados por equipes multidisciplinares 

chegarão a melhores resultados, medidos pela melhor colocação em emprego e melhor 

avaliação por profissionais. Apesar das limitações da pesquisa conduzida por Hotaling e 

colaboradores – não terem podido seguir os formandos já em sua vida profissional por algum 

tempo – a conclusão é que as equipes multidisciplinares foram mais bem sucedidas em seu 

desempenho, inovação, utilidade, análise, conceituação e comunicação, e, em geral, seus 

membros tiveram maior facilidade em conseguir um emprego.  
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Ainda que voltada para a Engenharia de desenvolvimento de projetos para a indústria, a ideia 

básica é importante fonte de inspiração para todas as áreas da Engenharia, que devem se abrir 

para entender o pensamento e o conhecimento fracionados e buscar o caminho para a 

integração dos saberes. Além da importância da multidisciplinaridade, no âmbito da 

Engenharia, a incorporação do sociopolítico é reconhecida como essencial por políticas 

educacionais. 

 

2.5.9 Políticas educacionais para a formação em Engenharia Civil 

 

Nesta seção são examinadas duas políticas que propõem adaptações à malha de disciplinas 

oferecidas para a formação do engenheiro civil: as “Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduação em Engenharia” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002; 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002) e “Civil Engineering Body of Knowledge 

for the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future” (ASCE, 2008). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharias se 

originam na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída em 

1996 (MATOS e RUDOLF, 2006). Em seu Artigo 52, a LDB chama as instituições de ensino 

superior a transformar-se em provedoras de produção intelectual institucionalizada mediante 

o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico 

e cultural, quanto regional e nacional. Dispõe, em seu Artigo 53, sobre a autonomia 

universitária que inclui “fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes” (BRASIL, 1996). Estes dois artigos conduzem a pensar a base 

científica sem desvinculá-la da discussão das questões que exigem solução urgente („temas e 

problemas mais relevantes‟) em seu próprio ambiente cultural.  Reforça esta diretriz ao 

conferir a autonomia necessária à flexibilização para a sua institucionalização em todos os 

cursos, incluídos aí os que levam à diplomação do Engenheiro Civil. A proposta das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia (DCNs), 

inicialmente aprovada em dezembro de 2001 em parecer emitido pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), delineia os princípios que guiam a formação e as habilidades a serem 

adquiridas pelo Engenheiro.  
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Essa consideração visa apoiar o Engenheiro para fazer frente aos desafios dos avanços 

tecnológicos que demandam o uso intensivo de conhecimentos científicos, e para o 

desenvolvimento do país num mundo globalizado. As DCNs são explícitas quanto à 

insuficiência proposta pela acumulação de conteúdo, sugerindo maiores opções de áreas de 

conhecimento e, entre outros esforços, o da transdiciplinaridade. O parecer do CNE é claro 

quanto à  

„preocupação com a valorização do ser humano e preservação do meio ambiente, 

integração social e política do profissional, possibilidade de articulação direta com 

a pós-graduação e forte vinculação entre teoria e prática.... e num programa de 

estudos coerentemente integrado‟ (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2002) 

 

Este exige o conjunto de experiências de aprendizado, um processo participativo em que o 

estudante constrói o seu próprio conhecimento e experiência com orientação e participação do 

professor, e facilita a compreensão totalizante do conhecimento pelo estudante (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2002; CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002). 

 

São princípios que abrem espaço para a introdução dos temas relativos ao sociopolítico e o 

exercício de sua prática. Em seu Art. 3º, as DCNs propõem que  

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética 

e humanística, em atendimento às demandas da sociedade (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2002). 

Assim,  

o novo engenheiro deve ser capaz de propor soluções que sejam não apenas 

tecnicamente corretas; ele deve ter a ambição de considerar os problemas em sua 

totalidade, em sua inserção numa cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões. 

Não se adequar a esse cenário procurando formar profissionais com tal perfil 

significa atraso no processo de desenvolvimento. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2002). 
 

Para a obtenção desse perfil, as DCNs propõem três núcleos de conteúdo. O núcleo básico, 

que representa 30% da carga horária mínima, deve abranger as disciplinas: 
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 Metodologia Científica e Tecnológica  Comunicação e Expressão 

 Eletricidade Aplicada  Expressão Gráfica 

 Química  Fenômenos de Transporte 

 Ciência e Tecnologia dos Materiais  Mecânica dos Sólidos 

 Administração  Economia 

 Matemática  Ciências do Ambiente 

 Física  Humanidades, Ciências Sociais e 
Cidadania 

 Informática  

 

O núcleo de conteúdos profissionalizantes, aproximadamente 15% da carga horária mínima, 

deve incluir as disciplinas técnico-científicas, normalmente encontradas no curso de 

graduação em Engenharia Civil, acrescidas de Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

Estratégia e Organização; Gerência de Produção; Gestão Ambiental; Gestão Econômica; 

Gestão de Tecnologia; Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico.  

 

O núcleo de conteúdos específicos deve oferecer as disciplinas de extensão e aprofundamento 

dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos, a 

serem propostos pelas instituições de ensino. Referem-se a conhecimentos científicos, 

tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de Engenharia, que 

devem garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas pelas DCNs.  

 

A política formulada pela American Society of Civil Engineers (ASCE, 2008) – preparando 

o engenheiro para o futuro – admite que são necessárias mudanças na formação do 

Engenheiro Civil e para dar respostas ao momento atual do processo de globalização pelo 

qual passam as economias de todos os países; do enfrentamento de problemas relativos à 

sustentabilidade do planeta; do desenvolvimento de novas tecnologias, e da necessidade de 

enfrentar a complexidade inerente a identificar, definir e resolver problemas, garantindo 

segurança, saúde e o bem-estar público da sociedade.  Propõe que o Engenheiro Civil seja 

reconhecido como liderança na garantia de um mundo sustentável e para a qualidade de vida, 

estando consciente de sua responsabilidade social de proteger a segurança pública, a saúde e o 

bem-estar. Entende por „segurança pública‟ a proteção de cidadãos da vulnerabilidade a que 

está sujeito o meio urbano, como a proteção contra inundações, alagamentos e deslizamentos, 

tão comuns em situação de enchentes.  

 

A proposta da ASCE para a formação do engenheiro civil está esquematizada no Quadro 6.  
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CONTEÚDO 

A SER ALCANÇADO 

NÍVEIS DE REALIZAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 

Conheci-

mento 

Compre-

ensão 

Aplicação Análise Síntese Avaliação 

Disciplinas de Base       

1. Matemática B B B    

2. Ciências Naturais B B B    

3. Humanidades B B B    

4. Ciências Sociais B B B    

Técnico       

5. Ciências dos Materiais B B B    

6. Mecânica B B B B   

7. Experimentos B B B B M/30  

8. Reconhecimento e solução de problemas   B   B   B M/30   

9. Desenho B B B B B E 

10. Sustentabilidade B B B E   

11. Tópicos atuais e perspectivas históricas B B B E   

12. Risco e insegurança B B B E   

13. Gestão de projetos B B B E   

14. Abrangências das áreas da Engenharia Civil B B B B   

15. Especialização técnica B M/30 M/30 M/30 M/30 E 

Profissional       

16. Comunicação B B B B E  

17. Política pública B B E    

18. Administração pública e de empresas B B E    

19. Globalização B B B E   

20. Liderança B B B E   

21. Trabalho em equipe B B B E   

22. Atitudes B B E    

23. Aprendizagem para a vida B B B B E E 

24. Responsabilidade profissional e ética B B B B E E 

B: Porção do corpo de conhecimento completada pelo Diploma de Bacharel 

M/30: Porção do corpo de conhecimento completada pelo Diploma de Master ou equivalente (30 créditos em nível de pós-

graduação e/ou prática profissional em área da Engenharia Civil). 

E: Porção do corpo de conhecimento completada pela experiência prática e titulação do Engenheiro 

Quadro 6 - Política da ASCE - proposta para a Formação do Engenheiro Civil  

Fonte: ASCE (2008) 

Em resumo, a sugestão para a malha curricular e os requisitos para a titulação do Engenheiro 

Civil segundo a política da ASCE pode ser apresentada como 
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B + M/30 & E  

 

ou seja, um Bacharelado completado pelo Mestrado ou 30 créditos semestrais, agregados de 

Experiência prática. 

 

Assim, esta proposta para a formação nos níveis fundamental, técnico e profissional inclui, 

como essenciais para a titulação e o ingresso do engenheiro no mundo do trabalho, não só a 

formação básica como também a experiência prévia ou precoce, a formação em nível de 

Mestrado ou o estudo de disciplinas correspondentes a 30 créditos semestrais em nível de pós-

graduação.  Sugere a promoção de um corpo de conhecimentos, de habilidades e atitudes em 

profundidade e abordagens necessárias para que um indivíduo ingresse na prática da 

Engenharia Civil em nível profissional no Século XXI. 

 

Depois de formado, prevê ainda que o engenheiro tenha atualização permanente como um 

acréscimo constante à sua formação. Sugere que a formação, nesses termos, seja a base para a 

transformação da maneira como a Engenharia Civil é praticada. Propõe que as instituições de 

educação superior, as organizações do Governo e outras organizações afins e os empregadores 

de engenheiros civis promovam a importância da educação pós-graduada como requisito para 

a prática profissional da Engenharia Civil.  

 

Em sua proposta, usa a taxonomia de Bloom para os níveis de conteúdo a serem alcançados 

(BLOOM, 1956): o conhecimento a ser adquirido, a compreensão deste conhecimento e sua 

aplicação, a aquisição da capacidade de análise, de síntese e de avaliação. Importantes 

revisões desta taxonomia, feitas por outros autores, incluem outras variáveis como o saber / 

conhecer o que? e o saber / conhecer como? No entanto, aqui é focalizada a taxonomia 

original de Bloom como um primeiro olhar ao quadro disciplinar proposto pela política da 

ASCE para a formação do Engenheiro Civil. A informação contida no Quadro 6 chama a 

atenção para a importância dada às Humanidades e às Ciências Sociais durante o ciclo 

fundamental do ensino. 

 

Por Humanidades, tal como proposta para a malha curricular de Engenharia Civil, entende as 

disciplinas que estudam os aspectos humanos do mundo, incluindo a Filosofia, a História, a 

Literatura, Artes Visuais e Cênicas, Linguagem e Religião. Essas disciplinas acadêmicas 
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usam métodos críticos ou especulativos para estudar a condição humana. O objetivo é que o 

estudante desenvolva afinidade e apreciação pela importância de desenvolver soluções para a 

Engenharia em consonância com o mundo à sua volta. Não necessariamente um estudante se 

aprofundará em todas essas disciplinas, mas deve ser capaz de reconhecer e identificar 

informação relevante de mais de uma área das Humanidades e poder explicar os conceitos em 

pelo menos uma delas. Trata-se de entender como esse conhecimento pode dar apoio e 

impactar suas decisões em Engenharia.  

 

As Ciências Sociais, para a malha curricular de Engenharia Civil, englobam Economia, 

Ciência Política, Sociologia e Psicologia, e alguns estudos de História. Entender o método 

científico e o uso de abordagens qualitativas ou quantitativas, com coleta de dados, 

ferramentas como a estatística, a interpretação e a análise, ajudam o estudante de Engenharia 

Civil a perceber a importância das Ciências Sociais e como podem ajudar na sua formação. 

Como a atuação do engenheiro civil se insere no mundo à sua volta através de serviços 

prestados à sociedade, as Ciências Sociais o apoiam na compreensão dos fenômenos da 

organização social, cultural, política e institucional. Com isso, são feitas as conexões, desde o 

curso de graduação em Engenharia Civil, entre a técnica que passa a dominar e sua educação 

em Ciências Sociais. A importância reside no fato de que a maioria dos projetos envolve 

diferentes graus de interação entre a Engenharia e os conhecimentos de Ciências Sociais, aí 

incluídos aspectos de economia e os aspectos políticos.  

 

Segundo esta política, os engenheiros precisam reconhecer e incorporar essas considerações 

no desenvolvimento, na entrega de serviços e obras e na avaliação de soluções dos problemas 

de Engenharia, que assim terá impacto sobre os sistemas socioculturais no atendimento do 

interesse público. Por outro lado, compreenderão as oportunidades que se abrem para a 

realização de sua profissão.  

 

A recomendação de uma formação básica em Ciências Sociais e Humanidades prepara o 

engenheiro para compreender as motivações e interesses dos atores sociais presentes em áreas 

onde deverá atuar profissionalmente.  
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2.6. Atores sociais e os arranjos político-institucionais 

 

2.6.1. Atores sociais e agência humana
41

 

A ação se refere a todo o comportamento humano na medida em que o indivíduo 

que atua atribui um sentido subjetivo à ação.  A ação é social na medida em que, 

devido ao sentido subjetivo a ela atribuído pelo indivíduo (ou indivíduos), ela tem 

em conta o comportamento de outros e, desse modo, é orientada no curso a ser 

seguido. (WEBER, 1964, p. 88).  

 

A habilidade de atores sociais para empreender ações imbuídas de significado é reconhecida por Giddens (1984) 

como uma componente importante da vida cotidiana. Dada a sua capacidade cognitiva, os atores sociais 

entendem sua situação e usam da razão para esta intencionalidade de propósito que conduz suas atividades e lhes 

confere a habilidade de se expressar sobre suas ações. São, portanto, ações motivadas por interesses e refletem a 

habilidade das pessoas que, baseadas em sua história e experiência, atribuem significado e propósito à suas 

ações.  

 

Significado, neste contexto, pode ser entendido (a) como o real significado (atribuído á ação) em um caso 

concreto de um ator específico ou do significado em geral ou aproximado de uma pluralidade de atores; e (b) 

como o tipo ideal teórico de significado subjetivo atribuído ao ator ou atores hipotéticos de um dado tipo de ação 

(WEBER, 1964, p. 89).  

 

Assim, uma ação concreta por atores específicos ou hipotéticos implica sempre um significado subjetivo que 

motiva a ação e não um significado objetivo ou „correto‟. „Empreender‟ ação com significado é comportamento 

distinto de meramente „reativo‟, ou seja, aquele que não é revestido de subjetividade. Essas atitudes subjetivas se 

transformam em ação social na medida em que são orientadas para o comportamento de outros (WEBER, 1964, 

p. 88) ou para situações que impactam a vida dos outros. 

 

Esses conceitos são importantes para se entender como se dá a ação humana independentemente de normas e 

regras estabelecidas pela estrutura sociopolítica, foco de interesse desta pesquisa.  

 

São ações empreendidas em um processo ou „agência humana‟, processo este que assegura um significado ou 

sentido para o alcance de metas estabelecidas. Independência e criatividade são partes inerentes deste processo. 

 

„Agência humana‟ é conceito re-elaborado por Giddens (1984) em sua „teoria da estruturação‟. Esta focaliza as 

ações dos cidadãos como atores sociais independentes de forças sociais externas, ainda que se encontrem 

vinculados a um contexto geográfico e social. Por outro lado, e, devido a seu caráter reflexivo (Giddens, op cit, 

p. 25), são atores que acabam por influenciar as estruturas e as normas sociais. Neste sentido, as práticas sociais 

são recriadas pelos atores na sua luta diária para alcançar suas metas e influenciar a reprodução dos sistemas 

sociais. 

                                                             
41

 Tradução livre do inglês „human agency‟ ou a capacidade dos indivíduos de empreender ações de maneira 
autônoma, tomando decisões motivadas por interesses claros e que tenham um significado para a sua existência. 
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Acrescentando a essas ideais, Norman Long (1999) introduz o conceito de interface social como meio de 

entender a diversidade cultural, as diferenças sociais e os conflitos inerentes a processos de intervenções. A 

interface social ocorre em pontos de intersecção entre estruturas sociais ou mesmo entre atores sociais com 

interesses, conflitantes ou não, resultando em conflito ou acomodação. A interface que ocorre quando há um 

interesse comum, estabelece um vínculo entre atores e o resultado é a aceitação de regras e normas comuns de 

convivência. Ou, ainda, mesmo em situação em que existe interesse comum, a interface pode dar lugar a 

conflitos que demandarão negociação e mediação por outros. Outro resultado da interface tem a ver com a 

complexidade de confrontos entre diversas subculturas devido a um problema comum, mas onde visões opostas 

ocorrem com relação a como resolver o problema e chegar a uma solução. A análise de interfaces contribui para 

ajudar a elucidar como tais conexões podem resultar em conhecimentos que sustentarão a agência humana em 

suas práticas de sobrevivência e tornar a intervenção mais eficaz. Este conhecimento pode ser a fonte do poder 

que os atores usam na negociação e na mediação para a realização do interesse público. 

 

Para esses autores, a unidade de referência para a análise da ação empreendida é a pessoa, o ser atuante e seus 

atos. Estes, de acordo com Giddens (1993), se referem à conduta da vida cotidiana e são segmentos do processo 

de agência humana.  

A noção de agência está conectada diretamente à ideia de „praxis‟ ....uma contínua série 

de „atividades práticas‟ e implicam na independência do ator nas escolhas que faz desde 
que, (1) se a pessoa „poderia ter atuado de outra maneira‟, então ela será responsável 

por suas ações e (2) se o mundo constituído de uma corrente de eventos processados 

independentemente do agente não interfere na pré-determinação do futuro‟ (GIDDENS, 
1993, p. 81),  

 

Subentende-se, então, que o agente está totalmente conectado com as consequências futuras 

da sua ação. Um futuro não pré-determinado é sentido como uma oportunidade de ação e não 

como ameaça (SCHNEIDER & TILL, 2009). Assim a capacidade de ser responsável pela 

escolha que faz, é fundamental na definição de „agência humana‟.   

 

A conduta racional diária, apoiada no autoconhecimento e no conhecimento do mundo 

material e social à sua volta, conecta os propósitos ao considerar em quais condições tal 

conduta é possível. Isto significa que o mundo material e social apoiam o ato revestido de 

propósito (GIDDENS, 1993, p. 92), mas nem sempre o propósito é absoluto no sentido de que 

pode não estar claro. O „querer‟ e a motivação dão início às ações carregadas de interesses e 

conduzem à realização do „querer‟. Mas as intenções nem sempre estão ligadas com o 

„querer‟ pois a pessoa pode ter a intenção de fazer o que não quer fazer e querer fazer algo 

que não tem a intenção de fazer. 
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Portanto, os agentes das ações são mais ou menos conscientes de sua ação real, mais ou 

menos de acordo com seu „querer‟ e interesse, mais ou menos conscientes sobre si mesmos e 

suas condições material e social, mas não necessariamente levados por uma série de ações 

racionais e consistentes de ações pré-determinadas e fixas (GIDDENS, 1993, p. 93). Há 

espaço para alternativas.  

 

São conceitos que devem sua origem ao pensamento de Max Weber ao identificar as „ideias‟, 

no contexto da Sociologia, com vazios que só se preenchem quando fundidas com „interesses‟ 

não somente materiais. No entanto, ideias e interesses não se fundem completamente, mas se 

relacionam por afinidade (GERTH & MILLS, 1958, p. 61).  Em determinada circunstâncias 

históricas que não cabe aqui discutir, Weber chega a afirmar que não são as ideias, mas os 

interesses tanto materiais quanto idealizados que governam a conduta humana.  

 

Algumas considerações podem ser extraídas dessas ideias para os fins desta pesquisa. Ainda 

que agência humana tenha por base a ação motivada, significativa e com propósito para o 

alcance de metas diárias ou para a vida, os agentes são susceptíveis de atos espontâneos que 

escapam de sua racionalidade e que podem servir para o alcance de outros objetivos não 

previamente estabelecidos por eles mesmos. Isto quer dizer que existe uma oportunidade para 

a realização de objetivos vinculados ao interesse público, sempre e quando em um processo 

de gestão compartilhada que ajudaria a converter o „querer‟ e os interesses individuais em 

para atingir metas comunitárias.  O espaço para alternativas, a que se refere Giddens (1993),  

adquire substância quando combinado com o espaço das interfaces sugerido por Long (1999). 

No atendimento ao interesse coletivo no que tange à realização de obras públicas, nem sempre 

é fácil a interação entre os atores sociais. Sua ação impulsionada por interesses individuais 

encontram pontos de atrito entre técnicos e os atores sociais, e mesmo dentro desses grupos, 

em suas várias „subculturas‟. Nessas situações, o longo caminho para encontrar um espaço 

alternativo para a concordância entre todas as partes interessadas vai de encontro à urgência 

da implantação da intervenção técnica, mas pode apresentar-se como a única solução. Ação 

compartilhada pelos grupos de técnicos especialistas, o setor privado e moradores, além do 

governo local deve ter o propósito de encontrar o benefício de todos. Pesquisa realizada por 

Berner e Phillips (2003) traz evidências sobre a realização de ações por moradores tendo em 

vista o interesse público, com a ressalva: o morador faz, mas não pode ser deixado sozinho, 

ou seja, sem o apoio das estruturas de poder ou de associações comunitárias. 
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2.6.2. Subculturas em contato: os ‘experts’ e os ‘leigos’ 

 

Ainda que se referindo-se à „burocracia‟ administrativa, Max Weber vê a especialização de 

tarefas como o fator que leva à precisão da sua realização, a rapidez, a certeza de bem 

desempenhá-la de acordo com objetivos específicos pré-estabelecidos que concorrem para a 

redução de custos. A pessoa não importa. O que importa é atender interesses impostos pela 

„cultura moderna‟. A „desumanização‟ das relações contribui para seu sucesso. O 

„desencantamento do mundo‟, já que o importante é a especialização e os resultados já estão 

calculados, é o que caracteriza o „homem especialista‟ do „homem cultivado‟ (GERTH & 

MILLS, 1958, p. 139).  A meta da especialidade é aporte importante para o desenvolvimento 

da ciência fundamental e aplicada. Resta então encontrar a linguagem decodificada quando se 

trata da interação com os outros (SCHNEIDER & TILL, 2009). 

 

A autoridade legal que a especialização confere aos atores sociais se reverte em poder em 

negociações frente ao outro mundo, aquele excluído da especialidade. Muitas vezes a 

especialização e a qualificação técnica no mundo burocrático estão baseadas na experiência e 

não na capacitação formal.  Por outro lado, também devem obedecer às limitações impostas 

por agências reguladoras que exercem controle e as avaliam; que estabelecem normas de 

conduta e que regulam os meios necessários para que a organização (burocrática) possa 

exercer suas funções (WEBER, 1964). Ao confrontar o mundo da „não-especialização‟ ou o 

mundo „leigo‟ certamente uma relação de poder se estabelece, quando não se confrontam. 

 

São os „sistemas expertos‟ que se distanciam dos „sistemas não-expertos‟, aqueles embasados 

no conhecimento técnico-científico e imbuídos do desempenho técnico e profissional 

(GIDDENS, 1993), estes formados pelos grupos de atores sociais, distanciamento 

característico, por exemplo, entre em engenheiros responsáveis por intervenções e moradores 

e comerciantes instalados na área onde estas devem acontecer. Os processos de conhecimento 

estão situados no centro do debate junto aos pontos de intersecção onde os atores de diferentes 

„mundos‟ se encontram no palco das „batalhas de conhecimento‟ que dão forma às relações 

entre os planejadores das intervenções e os atores sociais (LONG, 1999, 2004).  Relações de 

poder podem emergir especialmente durante as situações de intervenções já que estas 

implicam em confrontos entre as formas de conhecimento, de crenças e valores de „experts‟ e 

de „leigos‟. Na interface entre estas duas subculturas, o „poder do discurso‟ deve estar em 

equilíbrio com o „poder do conhecimento prático‟, o que não acontece sempre. Muitas vezes o 
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poder do „leigo‟ impera por contrariar os intuitos do „expert‟ ao manifestar-se em grupos 

contrários à intervenção. Como podem confiança e reciprocidade conectar estes dois sistemas 

e mundos? 

 

2.6.3. Autodefesa e resiliência. 

 

Motivados pelo interesse de preservação tanto do status social quanto de seus bens materiais, 

os indivíduos procuram defender-se de agressões. Sentir-se capaz de proteger a família e a 

propriedade durante eventos críticos, como inundações, e a habilidade de empreender ação 

neste sentido são os dois lados da autodefesa. Este conceito foi explorado pelo governo 

holandês ao formular sua política de combate a inundações: a autoproteção é a capacidade dos 

cidadãos de salvar-se e cuidar de si mesmos e de outros quando a catástrofe ocorre, é a 

capacidade de sobreviver e de lidar com circunstâncias adversas, independentemente do 

trabalho das agências de socorro (FRERKS et al, 2012.).  A política, tal como formulada, não 

prevê um programa comunitário e de longo-prazo para o restabelecimento da situação vigente 

antes da catástrofe acontecer.  

 

A autodefesa, como ação espontânea, muitas vezes atende a uma urgência de defesa 

individual para evitar perdas e outros danos devido às inundações, e acaba por bloquear 

arranjos coletivos sistemáticos. Quando a água retorna ao seu nível de segurança, também a 

vida na comunidade retorna ao seu normal. Eventos futuros não são mais previstos preparar-

se para eles não é opção escolhida por residentes e comerciantes instalados em áreas de risco 

de inundação: outras prioridades prevalecem. Os representantes do governo local não querem 

se envolver com a vulnerabilidade em que se encontram moradores e comerciantes, já que 

„inundação‟ é assunto que pode impactar negativamente os investimentos a serem feitos e, 

consequentemente, as finanças públicas (CUTTER et al, 2008).  

 

Por outro lado, o conceito de resiliência indica um enfrentamento de eventos críticos com 

resultados mais duradouros, maior eficácia, vinculado a estruturas já existentes e abrangendo 

a comunidade em seus diferentes níveis da organização social.  Baseando-se em diferentes 

abordagens Frerks e colaboradores (2012) definem resiliência como  

„a capacidade compartilhada (de um grupo, comunidade ou 

sociedade) de antecipar, resistir, absorver e recuperar-se de um 

evento crítico através de um processo de mudança adaptativo e 
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inovador, de sua capacidade de empreendedorismo, de 

aprendizagem e de crescente competência‟ (FRERKS et al, 2012, 

p. 53).  

 

Não se trata então de apenas regressar à situação anterior ao desastre, já que aprendizagem e 

competência crescentes levam à sustentabilidade da resiliência comunitária.  

 

Esta conceituação, em associação com a definição por 

Cutter e colaboradores (2008) em que „resiliência é 

uma expressão mais pró-ativa e positiva do 

engajamento da comunidade na redução de desastres 

naturais‟, conduz à concepção do compartilhamento de 

ações entre os principais grupos de interesse 

envolvidos na drenagem de águas pluviais: os 

moradores e o setor privado, os que formulam as 

políticas públicas e as autoridades governamentais, 

além dos experts técnicos comprometidos com as 

obras.  

 

Este compartilhamento é tratado por Kolen e 

colaboradores (2012) ao assumir que os moradores e 

comerciantes têm sua própria percepção do risco que 

correm e de sua segurança, já que estão instalados no 

lugar onde o problema ocorre e sofrem seu impacto 

direto e refletem em ações de proteção a serem 

empreendidas; da percepção daqueles que tomam 

decisões, já que tendem a abordar o problema do ponto 

de vista do custo-benefício; e do ponto de vista dos especialistas, já que tendem a ver o 

problema do ponto de vista do risco técnico. Essas diferentes perspectivas, quando isoladas 

umas de outras, não serão suficientes para o compartilhamento que a resiliência exige.  

 

Isolados, estes grupos de interesse tendem a não considerar a perspectiva dos demais e 

empreender ação social, no sentido trabalhado por Weber (1964). Resiliência significa partir 

de uma estratégia de autodefesa individual em direção a um esforço coletivo quando o 

interesse coletivo e público é tomado em consideração. O objetivo é entender se existe a 

A aliança entre cidadãos, Poder Público e 

técnicos contribui para: 

 Garantir investimentos em 

prevenção e preparação pelo 

Poder público para exercícios 

pela defesa civil, para a pesquisa 

e para o trabalho de 

especialistas;  

 Garantir que o risco de desastre 

seja uma prioridade local e 

nacional; 

 Identificar, avaliar e monitorar 

os riscos de desastre e torna mais 

eficientes os sistemas de alerta;  

 Usar o conhecimento, a 

motivação e a educação para 

construir uma cultura de 

segurança e resiliência a todos os 

níveis;  

 Reduzir os fatores subjacentes ao 

risco de desastre;  

 Fortalecer o preparo para 

enfrentar o desastre para que a 

resposta seja eficaz e a 

recuperação, a todos os níveis, 

seja possível  

 

Box 4 - Interação entre todos. 

Fonte: Clark, 2012 
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oportunidade para implementar ação coletiva, organizada, adaptativa e sistemática por todos 

aqueles que estão envolvidos em diminuir o impacto de inundações já que somente a 

infraestrutura hidráulica não é uma solução definitiva  (FRERKS et al., 2012). Entender que a 

ação individual de autodefesa pode levar à ausência da percepção de externalidades, enquanto 

que a ação coletiva pode levar à solução mais duradoura e sustentável, à aprendizagem social, 

quando todos estão envolvidos. Assim, autodefesa pode ser vista como primeiro passo para a 

ação organizada e o alcance da resiliência comunitária. 

 

Como um processo de aprendizagem coletiva para o alcance do interesse público, a resiliência 

implica a interação de todos os interessados em estratégias de segurança, a durabilidade das 

obras implantadas e a sustentabilidade dos serviços que oferecem. Inclui a percepção dos 

riscos associados aos eventos críticos, e resulta em aprendizado de experiências passadas, as 

atitudes presentes e o preparo para futuros eventos.  Pesquisa desenvolvida por Souza (2011) 

em uma área afetada por grave seca no Nordeste do Brasil revelou que aqueles que passaram 

por eventos de seca e sofreram seus impactos tinham uma percepção real da catástrofe, tendo 

desenvolvido estratégias para enfrentá-los de maneira organizada. Já aqueles que nunca 

estiveram em tal situação percebiam esses eventos como de seriedade bem acima da real e não 

imaginavam como enfrentá-los, daí seu exagerado temor.  Shippee et al (1982, apud  

KIRSCHENBAUM, 2004) chegaram a essa mesma conclusão em pesquisa com moradores de 

áreas situadas fora da zona de inundações e que temiam por suas vidas e propriedade em um 

nível mais alto do que aquelas famílias instaladas na zona de perigo. Outro aspecto é o 

impulso por solidariedade entre os que correm o risco de serem atingidos pelos impactos de 

desastres naturais e estabelece uma fortalece a coesão social e, devido à experiência 

compartilhada, desenvolver conhecimento para enfrentar eventos futuros e para a situação 

pós-evento.  

 

A interação entre os atingidos, as autoridades e os especialistas assegura a aliança entre todos 

os grupos de interesse: os cidadãos que precisam ser empoderados para participar das decisões 

que reduzam o risco, as lideranças políticas, as entidades governamentais, o setor privado, as 

organizações da sociedade civil, as corporações profissionais e as instituições técnicas e 

científicas (CLARK, 2012).  

 

A motivação, a criatividade e o impulso que levam à autodefesa indicam a oportunidade para 

o estabelecimento de redes sociais ao redor do problema comum. São redes que levam ao 
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fortalecimento social e permitem maior interação com entidades locais e especialistas 

(KIRSCHENBAUN, 2004) de onde pode surgir a oportunidade para implementar a resiliência 

na redução dos impactos de inundações satisfazendo o interesse público.   

 

2.6.4.  Prevenção e o socorro: um programa oficial 

 

Em novembro de 2011 foi criado, para o estado de São Paulo, o Programa Estadual de 

Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos (PDN) 
42

 com o objetivo 

de implementar novas estratégias para o enfrentamento dos desastres naturais e de riscos 

geológicos. Suas metas são evitar, reduzir, gerir e mitigar as situações de risco e ajudar a 

recuperação. Horizontalmente, esforço está sendo feito para conectar as várias Secretarias de 

Estado, as agências de abastecimento de água e esgotamento sanitário e mesmo as instituições 

de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias e do envolvimento da comunidade. 

Verticalmente, uma conexão está sendo estabelecida com os governos locais e seu pessoal 

técnico. Entretanto, nenhuma estratégia está planejada para envolver moradores e 

comerciantes, nem mesmo para a realização de exercícios de evacuação ou de ações coletivas 

de prevenção dos impactos das inundações sobre a comunidade.  

 

Entre as atividades já implantadas, somente uma se refere a programas de educação em defesa 

civil nas escolas.  Futuras atividades projetadas para realização durante o período de 2013 – 

2020 se referem, sobretudo, à implementação de um sistema de informação; controle do uso e 

ocupação do solo e programas habitacionais; zoneamento de áreas de risco e seu mapeamento; 

capacitação de agentes técnicos; a elaboração e implementação de atividades de 

planejamento; a construção de infraestrutura técnica para o controle de desastres; uma 

resposta eficaz aos desastres; a produção e distribuição de folhetos educativos; um „desastre 

móvel‟ e um „centro de conhecimento científico sobre desastres‟ tendo em vista disseminar 

informações às comunidades (BROLLO & TOMINAGA, 2012). Em conferências tem sido 

afirmado que „a população deve saber onde os problemas ocorrem e como enfrentá-lo
43

. De 

novo, não estão projetadas ações para o envolvimento de cidadãos em programas estruturados 

de defesa. A ação de „preparação da comunidade‟ para enfrentar os eventos críticos se refere à 

capacitação de pessoal técnico nas municipalidades para lidar com as comunidades, sem 

dúvida necessária, mas não suficiente, assim como a prevista produção de material 

                                                             
42

http://www. Defesacivil.sp. Gov. Br/v2010/portal_defesacivil/conteudo/pdn. Htm
 

43
http://www.youtube. Com/watch?feature=player_embedded&v=ZSmJAEGp9Ls 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSmJAEGp9Ls


114 
 
 

educacional e a disseminação de informações. Ora, evidência científica comprova que a 

disseminação de informação sozinha não transforma atitudes nem comportamento. 

(CONSTANZO et al, 1986; KAPLAN, 2000; MADAJEWICZ et al, 2007)
44

.  

 

No PDN existe uma forte tendência de valorizar os desastres geológicos e é pouca a atenção 

dada a aspectos sociopolíticos da organização dos munícipes em conexão com outros grupos 

de interesse, como o governo local. Assim, não há proposta deste envolvimento em um 

programa organizado para reduzir as perdas e outras consequências que atingem as moradias, 

o comércio e a indústria. Os conceitos de autodefesa, autoproteção e resiliência não são 

tratados explicitamente nas ações planejadas pelo PDN para o período 2013-2020. 

 

Programas de capacitação de educadores ambientais e comunicadores sociais são medidas 

não-estruturais úteis para o envolvimento de comunidades em questões relativas ao risco de 

deslizamentos e outros, assim como ao manejo sustentável de águas pluviais. A capacitação 

deve ter por objetivo a implantação, junto a moradores, comerciantes, governo local e demais 

entidades presentes na área de risco de eventos críticos, de programas que contribuam para 

atenuar seus impactos. Um exemplo é o sugerido pelo Plano de Manejo de Águas Pluviais de 

São Paulo (PMAPSP) elaborado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH 

(2012), do envolvimento de munícipes localizados em áreas de risco de inundação em ações 

de incentivo ao aumento da permeabilidade de lotes e aumento das áreas verdes; a redução da 

disposição de resíduos sólidos no sistema de drenagem e corpos hídricos; a redução das 

ligações clandestinas de esgotos em sistemas de águas pluviais e a difusão dos conceitos de 

riscos de inundação, poluição difusa e medidas de controle (PREFEITURA DE SÃO PAULO 

& FCTH, 2012). 

 

2.7. A construção da relação o técnico-científico e o sociopolítico. 

 

2.7.1. O técnico-científico e o sociopolítico. 

 

Castro (2007) indaga por que o enorme avanço tecnológico das intervenções em obras 

urbanas não tem refletido no avanço da sua gestão com o intuito de transformar essas mesmas 

obras em propulsores do desenvolvimento sustentável e equilibrado das cidades.  A falta da 

                                                             
44 

Há muitas referências sobre mudança de comportamento frente ao meio-ambiente https://kaitlin-phelps.squarespace. 
Com/what-is-behavior-change/ 

https://kaitlin-phelps.squarespace.com/what-is-behavior-change/
https://kaitlin-phelps.squarespace.com/what-is-behavior-change/
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compreensão dos processos históricos, socioeconômicos, culturais e políticos podem estar 

sustentando esta disparidade. Seriam os obstáculos para a ideal gestão da água urbana 

encontrados nas fronteiras artificiais e rígidas entre as disciplinas e a ausência de um quadro 

analítico e conceitual para desenvolver a interdisciplinaridade, especialmente entre as por ele 

chamadas de „tecno-ciências‟ e as „sócio-ciências‟, com reflexos na prática do planejamento e 

implantação de obras públicas.  Esta ideia sugere que a aproximação entre o técnico-científico 

e o sociopolítico pode aumentar a eficiência e a eficácia dos grandes projetos, cuja 

implantação no Município de São Paulo muitas vezes encontra dificuldades por não ter 

incluído um pacto entre todos os grupos afetados pelo empreendimento
45

. 

 

Não se pode deixar de perceber o intrincado relacionamento entre os grupos de interesse em 

seus vários subsistemas em uma bacia hidrográfica. Os atrasos e constantes dificuldades 

enfrentados por gestores da água, especialistas, engenheiros e técnicos na implantação de 

obras de drenagem urbana podem ter sua origem na difícil articulação entre questões técnicas 

da implantação de obras e as questões relativas ao sociopolítico. 

 

Em base ao estudo da obra dos autores que apoiam a argumentação trazida pela pesquisa, 

chegou-se à definição do conceito de técnico-científico. Para os fins desta pesquisa, o técnico-

científico se refere 

 

ao campo do conhecimento presente no ensino da Engenharia Civil que 

constitui a base técnica e científica revestida da racionalidade na aproximação 

com o objeto de estudo, tendo em vista construir o bem-estar da sociedade, e que 

forma o futuro profissional que se dedicará à solução de problemas (relativos à 

drenagem e manejo de águas pluviais) em base à valorização da técnica e o 

impacto na sua atuação em intervenções. 
 

                                                             
45

 Exemplos da falta de pacto entre todos os envolvidos: a) O Córrego Verde é um pequeno curso d‟água de cerca de 5 
km que nasce no bairro da Pompéia e deságua no Rio Pinheiros, perto da Avenida Eusébio Matoso, sempre no 

Município de São Paulo. Uma das principais reivindicações de moradores dessa região são as obras de drenagem que 
acabariam com as recorrentes cheias em bairros como Vila Madalena e Pinheiros. Os canais por onde ele passa, 

entretanto, são pequenos demais para agüentar o fluxo d‟água na época de chuvas, e alagamentos são frequentes. 

Houve pressão de moradores contrários à obra alegando impactos ambientais. O Ministério Público pediu na Justiça 
o embargo da obra alegando que faltava o licenciamento ambiental para a contratação. A página da Prefeitura de São 

Paulo não informa se as obras já foram iniciadas. Alguns  anos depois, a Administração Pública ainda não conseguiu 

resolver essa pendência e a obra segue sem previsão. b) Também o projeto da construção de reservatórios e galerias 
de águas pluviais no Córrego do Cordeiro teve sua aprovação no ano de 2007 e somente no final de 2013 foi dado 

inicio à implantação da obra. Informações disponíveis em http://www.prefeitura.sp. 
gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/obras_de_drenagem/index.php?p=37744. Acesso em novembro de 2013. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/obras_de_drenagem/index.php?p=37744
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/obras_de_drenagem/index.php?p=37744
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Também em base ao estudo dos autores que apoiam a conceituação de ação social, foi 

construído o conceito de sociopolítico para os fins desta pesquisa. Para os fins desta pesquisa, 

o sociopolítico se refere  

 

à organização dos atores sociais presentes na área da bacia hidrográfica onde se 

realizam as intervenções em drenagem e manejo de águas pluviais frente às 

repetidas inundações, sua responsabilidade e seu envolvimento com os 

responsáveis pelas obras e as medidas complementares àquelas puramente 

hidráulicas; à visão de gestores e profissionais sobre a importância do 

envolvimento de atores sociais nas intervenções em água urbana e à formação 

que Engenheiros Civis recebem para a aceitação desse envolvimento; e à 

legislação e à administração pública que facilitam a inclusão destes aspectos na 

gestão e implantação de intervenções em drenagem urbana. 
 

2.7.2.  O técnico-científico, o sociopolítico e as intervenções 

 

Bibliografia e referências a projetos implantados evidenciam os benefícios que pode trazer o 

estabelecimento de uma interação entre a atuação de engenheiros, gestores e demais 

profissionais e os atores sociais presentes na área de uma bacia hidrográfica que deve receber 

intervenções. São necessárias outras medidas além das puramente técnicas para a 

sustentabilidade das obras. 

“... o problema de conferir maior segurança às populações no que se refere ao risco de 
inundações está muito longe de se limitar somente a um problema de engenharia civil, 

ou seja, construir estruturas hidráulicas adequadas” (PORTO, s.d.). 

 

Também a ação de moradores e comerciantes pode tornar inoperantes os sistemas de 

drenagem cuidadosamente implantados. O „Estudo do comportamento dos resíduos sólidos 

veiculados pelos rios urbanos junto a vertedores de entrada de reservatórios de controle de 

cheia‟ (ARMELIN, 2011) trata de investigação sobre a obstrução causada por resíduos 

sólidos prendidos ao longo de soleiras laterais de reservatórios urbanos de detenção 

projetados sob uma abordagem puramente hidráulica para o armazenamento de água de 

chuva. A função dos reservatórios é justamente amortecer os picos de cheia e minimizar o 

efeito de inundações. No entanto, o grande acúmulo de resíduos sólidos no interior dessas 

estruturas faz com as águas da chuva não encontrem espaço suficiente para que os 

reservatórios as contenham, já que o espaço está ocupado por dejetos, resíduos sólidos e 

outros sedimentos. Este estudo sugere, como solução, sobretudo a construção de canais e 

outras soluções hidráulicas para o re-direcionamento dos resíduos em geral e do lixo em 
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particular. Ora, sabe-se que moradores, comerciantes e demais atores sociais presentes na área 

de uma bacia hidrográfica são, em geral, importantes responsáveis por esta situação.  

 

Este é um dado importante para a identificação do sucesso de intervenções. No caso, a 

procura de solução hidráulica para uma intervenção „puramente hidráulica‟ (baseada no 

conhecimento científico em hidráulica e na técnica) pode não contribuir para minimizar o 

efeito de inundações ao não considerar as soluções trabalhadas e encontradas com o 

envolvimento daqueles dos responsáveis pelas causas das inundações. Ainda que estas 

soluções sejam bastante mais complexas que as soluções técnicas, elas não devem ser 

descartadas. Caso contrário, apenas a conseqüência será atacada, com sérios riscos de 

fracasso. 

 

Essa discussão parte de uma reflexão sobre a insuficiência da abordagem puramente técnica 

ou revestida de tecnologia convencional, isolada da atenção ao social, à política pública, aos 

arranjos institucionais, ao econômico e o socioambiental, já apontada por Frerks et al (2012). 

Em uma análise sobre a drenagem urbana e a gestão das águas pluviais a partir da visão do 

que representa a sustentabilidade, Pompêo (2000) demonstra a necessidade de se pensar e 

atuar em drenagem urbana não mais exclusivamente no âmbito da „Técnica da Engenharia‟, 

mas em sua associação com o social, o econômico e o ambiental para a sua sustentabilidade. 

Como inundações são fenômenos recorrentes, é clara a inoperância de sistemas já instalados. 

O fenômeno hidrológico „natural‟ passa a ser um fenômeno de causas que fogem ao 

simplesmente natural. Assim, intervenções para amenizar as ocorrências de inundações por 

enchentes nos cursos de água devem considerar a articulação entre os sistemas naturais e 

hidrológicos e os sistemas sociais e econômicos, estes dominados por uma dinâmica social de 

construção de território.  Interferir nos processos hidrológicos pode não resultar nos 

benefícios esperados. Aspectos técnicos e gerenciais, apoiados em arranjos que não levem à 

fragmentação institucional, e que não fragmentem o sociopolítico, contribuem para que a 

tecnologia implantada seja durável (aqui entendida como duradoura) e sustentável (aqui 

entendida como oferecendo um serviço que atenda às finalidades originais da obra).   

 

São afirmações que sugerem um trabalho conjunto entre técnicos, engenheiros, projetistas, 

Poder Público, sociedade civil e empresarial, para que, além de medidas estruturais (medidas 

físicas da Engenharia que envolvem obras hidráulicas de controle do escoamento superficial, 

como os reservatórios de detenção ou retenção de águas pluviais, envolvendo altos 



118 
 
 

investimentos) sejam também implantadas as estruturais sustentáveis, que complementam o 

controle do escoamento superficial. São os canais, trincheiras e solos drenantes; as valas e os 

poços de infiltração; os telhados armazenadores e verdes; os pavimentos permeáveis e os 

parques lineares; a manutenção ou recuperação da sinuosidade dos cursos de água; os 

reservatórios de retenção ou detenção de águas pluviais construídos de acordo com as 

características de solo e espaço dos locais de sua implantação, entre outras abordadas em 

abundância de artigos científicos e artigos técnicos (ANDJELKOVIC, 2001; SILVA, 2006; 

SILVA et al, 2009; PINTO, 2011; ALGODOAL, 2012; LI, 2012; ABCP & FCTH, 2012; 

PENGEL, 2013; GREENING EPA, s. d.
46

) além das indicadas no Plano de Manejo de Águas 

Pluviais de São Paulo, o PMAPSP
47

. Outras medidas como o uso de estratégias
48

 em 

edificações que permitam o escoamento da água de alagamento sem causar danos, e o 

melhoramento dos sistemas de alarme, têm sido consideradas mais eficazes em sua 

contribuição para a redução do impacto das inundações em áreas urbanas (GUPTA, 2007).  

 

Também vem sendo recomendada a inclusão de medidas não-estruturais em planos para a 

drenagem em bacias hidrográficas. São medidas que devem acompanhar as obras 

„tecnicamente bem projetadas e construídas‟ para a implementação deformas mais eficazes e 

sustentáveis de atacar as complexidades presentes em bacias hidrográficas (PORTO s.d.). São 

medidas tal como a articulação institucional, o planejamento abrangente, a adoção e a 

aplicação de normas legais viáveis, a implementação de melhores técnicas de gestão, a melhor 

operação das infraestruturas existentes, a capacitação de recursos humanos a todos os níveis, a 

garantia de financiamento e a adoção de medidas para monitorar o uso e ocupação do solo, 

entre outras sugeridas por Porto (s.d.). Também a organização Greening EPA (s. d.) indica 

arranjos institucionais, com indicações de múltiplas boas práticas de gestão (BMPs) 

relacionadas à educação pública e ao envolvimento do público em desenvolvimento, 

implementação e monitoramento de programa de manejo de águas pluviais
49

. 

Abundante bibliografia valoriza essas experiências. Uma delas é apresentada pelo Programa 

Switch (BUTTERWORTH, MCINTYRE & DA SILVA WELLS, 2011) ao afirmar que sem 

discussões entre todos os usuários da água, em conjunto com os responsáveis pela elaboração 

de políticas, leis, regulamentos, bem como pelos responsáveis pela construção, captação e 

                                                             
46

Greening EPA apresenta uma relação de boas práticas em medidas estruturais sustentáveis para conter inundações: http://www. 

Epa. Gov/oaintrnt/stormwater/best_practices. Htm#best_practices último acesso em dezembro 2013. 
47

http://aguaspluviais. Inf. Br/recomendacoes. Aspx?id=5&RecId=5 último acesso em setembro 2013. 
48

 „floodproofing‟  
49

http://www. Epa. Gov/oaintrnt/stormwater/best_practices. Htmúltimo acesso em novembro de 2013. 

http://www.epa.gov/oaintrnt/stormwater/best_practices.htm#best_practices
http://www.epa.gov/oaintrnt/stormwater/best_practices.htm#best_practices
http://www.epa.gov/oaintrnt/stormwater/best_practices.htm#best_practices
http://aguaspluviais.inf.br/recomendacoes.aspx?id=5&RecId=5
http://www.epa.gov/oaintrnt/stormwater/best_practices.htm
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tratamento, não é possível gerenciar o ciclo hidrológico urbano de maneira apropriada. 

Quanto maior a cidade, maior o conjunto de instituições, grupos de interesse e associações de 

usuários que estão, de uma forma ou de outra, vinculados ao ciclo hidrológico urbano. 

Nenhum grupo de interesse relevante deve ser deixado de fora e essa colaboração deve ser 

cuidadosamente planejada para que uma abordagem mais integrada realmente tenha êxito. 

Isso não deve ser confundido com a organização de uma ou duas reuniões onde a informação 

é distribuída e respostas são coletadas. O envolvimento de grupos de interesse é mais que 

isso. Seu objetivo é persuadir todos os atores relevantes que trabalham nas questões relativas 

às água urbana a caminharem na mesma direção, alinhados com princípios comuns. Para esse 

fim, as preocupações de todos os grupos de interesse precisam ser abordadas, e as capacidades 

e recursos que eles possuem devem ser utilizados na busca de melhores soluções para os 

diferentes problemas em questão. Esta participação não substitui, mas complementa a 

governança do sistema hídrico urbano. O verdadeiro poder da tomada de decisões – e assim a 

responsabilidade – para oferecer bons serviços hidráulicos ainda cai sobre as entidades 

públicas e mesmo as privadas que têm o encargo oficial de gerir a água. Um processo 

participativo eficaz, por sua vez, vai garantir que decisões cruciais sejam tomadas em 

consenso com todos os grupos de interesse, e que estes desenvolvam, em troca, um senso de 

responsabilidade e disposição para apoiar as entidades oficiais, dentro das limitações de suas 

próprias capacidades. 

 

A literatura que aborda a „resiliência‟ como meio para atender ao interesse público sugere a 

interação entre todos como meio para se chegar à drenagem sustentável.  

 

2.7.3. Drenagem sustentável 

 

Pesquisa realizada pela FCTH (ABCP & FCTH, 2012, 2012a) sobre as boas práticas da 

gestão em drenagem urbana no exterior e no Brasil apresenta uma relação de casos de 

sucessos e iniciativas inovadoras em drenagem urbana e manejo de águas pluviais em 26 

cidades. Todas as soluções implantadas, ou a serem implantadas, procuram envolver vários 

grupos de interesse para o sucesso da intervenção.  Alguns dos exemplos são mencionados a 

seguir: 

 Ku-ring-gai – Austrália: foram construídos jardins de chuva acoplados a filtros de areia em 

três ruas. Moradores estão envolvidos, voluntariamente, na manutenção dos jardins.  
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 Chicago – EUA: Plantio de árvores; Programa de Telhados Verdes com incentivos para as 

residências e comércios pequenos; Implantação de pavimentos permeáveis em mais de 100 

vielas da cidade; Programa de Ruas Sustentáveis, que integra medidas de controle na fonte 

na revitalização e no melhoramento de projetos de ruas. Dentre as medidas utilizadas, 

podem-se citar pavimentos permeáveis, filtros de infiltração e jardins de chuva, ações que 

exigem o envolvimento da comunidade em contato com empreendedores. 

 Lenexa – EUA: Para manter a qualidade de seus corpos d‟água, a municipalidade 

estabeleceu mudanças regulatórias que favorecem práticas de infiltração, reuso e 

evapotranspiração. Terras foram compradas em áreas prioritárias para promover a 

mitigação de enchentes, proteção de córregos, melhora da qualidade da água e criação de 

espaços de lazer. Para estas obras e aquisições, a cidade criou um fundo mantido por 

pagamentos de taxas e impostos pela população. 

 Olympia – EUA: Regulação para novos empreendimentos: Infiltração de 91% do 

escoamento superficial; Incorporação das práticas de controle na fonte nas novas políticas 

e programas da cidade; Revitalização de áreas públicas próximas a corpos d‟água; 

Monitoramento e avaliação das práticas em lotes privados; Revitalização de ruas e calçadas 

com pavimentos permeáveis. 

 Filadélfia – EUA: Melhoria do manejo de águas pluviais através da institucionalização de 

práticas de infraestrutura verde padronizadas em todos os novos empreendimentos; 

Cobrança pelo sistema de drenagem e regulação para águas pluviais, com o intuito de 

incentivar a população a reter água no lote, diminuindo os custos do município com 

sistemas de drenagem. 

 Portland – EUA: Construção de túneis com capacidade suficiente para armazenar e 

direcionar a água para sistemas de tratamento; Aplicação da descentralização de medidas 

em diversos programas; Financiamento da maioria dos programas por fundos de capital 

privado. Em 2008, foi anunciada a iniciativa Grey to Green, que provê um orçamento de 

50 milhões de dólares para cinco anos. Além dessa iniciativa, para motivar donos de 

propriedades privadas, é oferecido um desconto na taxa de águas pluviais. O Programa de 

Portland foi objeto de estudo especial (FCTH, 2012a) por ser experiência complexa, que 

exigiu o desenvolvimento integrado da drenagem com os demais sistemas de infraestrutura 

da cidade, como as redes de água e de esgoto. Incentivos foram oferecidos aos moradores 

para que desconectassem suas estruturas (calhas) das redes de esgoto, o que significou 

importante melhoria para o sistema de drenagem. Num outro programa, o proprietário que 
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realizasse o manejo do escoamento superficial gerado pelo seu lote pode abater em até 

100% a taxa de drenagem cobrada pelo município para a prestação dos serviços de manejo 

e gestão das águas pluviais. Além desses, os programas de Ruas Verdes e Telhados Verdes 

envolvem os moradores para o sucesso do projeto. Um canal de assistência técnica para a 

população é oferecido pela Prefeitura em sua página na internet além de oficinas adaptadas 

para moradores e comerciantes. 

 San José, Califórnia –EUA: De acordo com leis federais, foi feita a adoção de medidas 

regulatórias e incentivos de créditos para empreendimentos na cidade; Priorização de 

medidas de retenção e infiltração no lote e ampliação das áreas verdes urbanas. 

 Seattle – EUA: Implantação de infraestrutura verde e de diversas políticas internas que 

requerem práticas de medidas de controle na fonte em padrões de construção de espaços 

públicos, como projetos de ruas, e em espaços privados. 

Manuais sobre o envolvimento de atores sociais e grupos de interesse em bacias 

hidrográfica reconhecem a importância de trabalhar desde o início do projeto com aqueles 

mais afetados pelos problemas (TETRA TECH INC. s. d.). 

 

São também várias as experiências no Brasil, onde o envolvimento de moradores e do setor 

privado é recomendado. 

 

 Porto Alegre – Brasil: Além do Plano Diretor de Drenagem, o desenvolvimento do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – que se tornou lei municipal em 2000 – 

torna obrigatório para todos os novos empreendimentos (loteamentos) que as vazões de 

pré-desenvolvimento sejam mantidas. Essa lei incentivou diversas iniciativas 

descentralizadas de medidas de manejo de águas pluviais sustentáveis.  

 O Programa DRENURBS, lançado pela Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo 

Horizonte tem os objetivos de promover a despoluição dos cursos d‟água, reduzir os riscos 

de inundação, controlar a produção de sedimentos e integrar os recursos hídricos ao 

cenário urbano. Dentre outros princípios, o Programa exige a inclusão das comunidades 

beneficiadas na sua gestão da implantação e na conservação das intervenções propostas. É 

um programa que busca reverter a degradação dos cursos d‟água ainda em leito natural no 

município e inovar conceitualmente no tratamento do saneamento ambiental e de processos 

participativos de gestão, através, sobretudo, de alianças de aprendizagem (COSTA, et al 
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2008)
50.

  Envolve também a renovação urbanística da área, esta usualmente ocupada por 

população de baixa renda que veio a se assentar nas margens dos cursos d‟água urbanos. 

Para enfrentar o desafio da despoluição de suas águas, o Programa busca projetos que 

possam integrar serviços urbanos como a coleta de lixo e de esgotos ao serviço de 

drenagem das águas pluviais. Portanto, a área de trabalho deixa de ser apenas o leito do 

córrego para abranger toda sua bacia de drenagem. Três bacias já foram saneadas 

representando o total de 2.430 metros de cursos d‟água, livres de lixo e esgoto. No total já 

foram investidos mais de R$ 38 milhões. Após o saneamento, o entorno das nascentes 

foram transformados em parques ecológicos oferecendo áreas de lazer e descontração para 

a população moradora da região. Os parques levam os nomes dos córregos
51

. Avanços mas 

também retrocessos são documentados relativamente ao DRENURBS. São muitas as 

dificuldades encontradas. A gestão participativa proposta pelo DRENURBS tem o intuito 

de valorizar as peculiaridades de cada bacia/sub-bacia e de interagir com todos os 

segmentos sociais envolvidos, construindo conjuntamente os planos de educação ambiental 

e de mobilização e comunicação social, para o envolvimento e fortalecimento comunitário. 

Nesse sentido, o programa criou a Comissão Comunitária Local (Comissão DRENURBS), 

a qual participa da elaboração e do acompanhamento das diversas atividades e produtos 

propostos pelos planos. Entretanto, há conflitos de interesses existentes entre gestores 

públicos, sociedade civil e setor privado, e seria de se indagar se eles seriam capazes de 

perseguir objetivos coletivos, cada um do seu jeito, mas navegando na mesma direção, e se 

esses esforços convergiriam para um propósito comum (BONTEMPO et al 2012). 

 Em Brasília, o programa Esgoto Condominial, amplamente documentado, inclusive 

internacionalmente, tem se mostrado fiel à incorporação do sociopolítico. Aqui, arranjos 

institucionais favorecem o envolvimento de moradores no desenvolvimento e gestão da 

intervenção. Além de contribuir com a construção do sistema, moradores selecionaram o 

nível do e serviço que desejavam em sua rua ou „condomínio‟ – a rede sob a calçada, no 

meio do lote ou atrás do mesmo – para o esgotamento sanitário. Esta participação é 

imprescindível para o funcionamento adequado. Engenheiros foram contratados para 

                                                             
50

 Evidência do resultado positivo das bacias saneadas pelo DRENUBS estão relatadas em http://portalpbh.pbh. Gov. 
Br/pbh/ecp/comunidade. 

Do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=programaseprojetos&tax=12065&lang=pt_BR&pg=608

0&taxp=0& 
51

 Http://portalpbh.pbh. Gov. Br/pbh/ecp/comunidade. 

Do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=politicasurbanas&tax=16906&lang=pt_br&pg=5562&ta
xp=0& 
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trabalhar junto às comunidades no projeto de esgoto condominial mais por seu perfil de 

atenção aos moradores do que por sua especialidade técnica. 

 Em São Paulo, o Programa Córrego Limpo
52

 exigiu a participação da comunidade 

beneficiada e há evidência da maior sustentabilidade das melhorias onde houve a 

colaboração da comunidade.  A primeira evidência é a colaboração necessária da 

população no entorno imediato ou indireto do córrego para coibir ligações clandestinas de 

esgoto e o não descarte de resíduos sólidos na drenagem ou córrego. Sem este 

compromisso, não há qualquer projeto de limpeza de córrego que possa ser bem sucedido. 

Outro aspecto é a ocupação irregular ás margens do córrego. Portanto, não só moradores e 

demais atores sociais devem assumir compromisso como também o órgão público de 

fiscalização, a agência encarregada de construir e operar a rede coletora de esgoto e o 

órgão municipal incumbido de projetar e implantar áreas ao redor do córrego limpo
53

. 

Trata-se da gestão compartilhada entre o Poder Público, a agência e seus gestores e 

técnicos e a sociedade civil organizada, proposta pela „gestão adaptativa‟, descrita no 

relatório anterior e ainda a ser aprofundada sobre seu apoio a esta relação. Em contato com 

gestores do Programa Córrego Limpo, a pesquisadora obteve a confirmação da evidência 

do maior sucesso da intervenção (o córrego permanece limpo depois de 5 anos de iniciado 

o projeto), como é o caso do Córrego Charles de Gaulle
54

. Os indicadores da 

sustentabilidade do projeto (o resultado obtido com a intervenção é sustentado) podem ser 

monitorados pelos próprios moradores. Indicadores são: a ausência de odor fétido das 

águas, o aspecto visual das águas e seu entorno aceitável pela comunidade, assim como a 

presença dos elementos urbanos como passeios, áreas arborizadas e gramadas, gradis, 

iluminação pública, bancos e outros A permanência de níveis aceitáveis de DBO
55

 são 

constatados in loco pelos técnicos da agência operadora do projeto. Esse envolvimento de 

moradores em articulação com técnicos é o resultado não só de reuniões de informação e 

planejamento, mas também da obtenção do compromisso da comunidade para 

determinadas funções. A primeira delas foi a limpeza do Córrego pelos próprios moradores 
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 “A principal questão não envolve a engenharia tradicional e muito menos a economia. Envolve a engenharia social e a articulação com a sociedade”, 
palavras do então presidente da SABESP Gesner Oliveira durante reunião sobre a sustentabilidade da empresa em 2009. “O Programa Córrego Limpo 
foi um dos pontos abordados por Paula Montero, presidente do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), para ressaltar a importância da 
chamada gestão colaborativa. “A população não se sente responsável pelo córrego. Aquilo não lhe pertence”, alertou a professora. “A ação técnica da 
Sabesp não é o bastante. Sem o envolvimento das pessoas, tudo volta para trás rapidamente.” É aqui que entram os líderes comunitários: “Eles 
precisam aprender a definir metas, a falar numa reunião”, pontuou.” http://site.sabesp. Com. Br/site/interna/Default. Aspx?secaoId=407 
53

 http://www. Abes-dn. Org. Br/eventos/saneamento-rural/palestras/PIII_SABESP_Governanca_Colaborativa.pdf 

54 Córregos que permanecem limpos após a intervenção, com maiores diminuições dos índices de DBO:  

http://www.sabesp. Com. Br/sabesp/filesmng.nsf/61DE181E78FA31AD832572FA00757E0F/$File/situacao_corregos.pdf 

55
Um alto índice de DBO(Demanda Bioquímica de Oxigênio) significa que há um grande número de material orgânico no corpo da água. Valores 

acima de 70 mg/l servem de parâmetro para dizer que o córrego está poluído. 
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e a constância do monitoramento (SABESP, s. d
56

.). O Programa Córrego Limpo segue os 

princípios da Governança Colaborativa e é totalmente baseado nesta metodologia. Outra 

metodologia de articulação entre moradores e agências operadoras de sistemas de água 

urbana é descrita em „Monitoramento por moradores para maximizar os benefícios da 

solução técnica‟ (BORBA, 2009). 

 Pesquisa desenvolvida por Mendonça (2009) no Município de Goiânia comprova 

desempenho ótimo de sistemas de drenagem mediante o emprego de técnicas 

compensatórias, uma delas a inclusão de micro-reservatórios nos lotes para auxiliar o 

sistema tradicional de drenagem urbana. São medidas que exigem a participação de 

moradores já que podem envolver desapropriação de áreas, o comprometimento da 

população das áreas afetadas, estimativas de risco e vulnerabilidade à saúde pública, o 

controle da poluição.  Para o melhor desempenho dos sistemas, sugere a adoção de 

medidas não-estruturais como o investimento na orientação e capacitação da sociedade 

para atingir o maior nível de educação ambiental e contribuir para a manutenção adequada 

do sistema, contribuindo, especialmente, com a sua limpeza.  

 

2.7.4. Indicadores do sucesso de intervenções em drenagem urbana 

 

A Lei Federal 11.445 de Saneamento Básico (BRASIL, 2007) estipula que o Plano Nacional 

de Saneamento Básico deverá adotar procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações executadas (Art. 52. Inciso I, e).  

 

Atendendo a essa diretriz, o Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (FCTH & 

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012) apresenta indicadores de desempenho do sistema de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Seu objetivo é suprir o Município com uma 

ferramenta eficiente para avaliar o funcionamento do sistema de drenagem, acompanhar a 

elaboração e a eficácia dos programas e projetos de drenagem, assim como definir prioridades 

de investimentos no setor. 

 

Os indicadores para medir a eficiência e a eficácia das intervenções em infraestrutura de 

drenagem e manejo de águas pluviais são ferramentas que revelam a sintonia do processo de 

implantação com o que foi planejado e a sintonia do resultado com as finalidades previstas. 
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http://site.sabesp. Com. Br/site/interna/default. Aspx?secaoid=79 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/default.aspx?secaoid=79
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A durabilidade das obras, ou a sua manutenção física, e a sustentabilidade das obras, ou a 

qualidade do serviço que oferecem, evidenciam a qualidade do envolvimento dos usuários 

finais em no seu planejamento, implantação e manutenção. Com efeito, obras vandalizadas e 

obras usadas para outros fins que não os originalmente previstos,  como estruturas de retenção 

ou detenção de águas da chuva sendo usadas para depósito de resíduos sólidos, ilustram o 

descaso dos usuários finais, moradores, comerciantes e das entidades responsáveis por seu 

funcionamento. A degradação de obras é resultado do não comprometimento com as mesmas. 

 

Ações isoladas de autodefesa por moradores e comerciantes, ainda que possam apresentar 

perigo para o funcionamento da obra pública, revelam o compromisso com melhorias 

individuais, mas não o compromisso com o interesse público e a preservação das obras 

públicas.  

 

Indicadores do envolvimento e comprometimento de atores sociais com as obras públicas de 

drenagem contribuem para a formulação de políticas e o empreendimento de estratégias pelas 

agências de intervenção; para a organização de programas de capacitação de técnicos com 

vistas a trabalhar o envolvimento da comunidade, e para a implantação de programas de 

educação sobre riscos de inundação, poluição difusa e medidas de controle.  

 

O intuito desta seção é apresentar indicadores de eficiência e de eficácia para examinar em 

que medida o envolvimento dos atores sociais no planejamento, implantação e supervisão de 

obras de drenagem contribui para a durabilidade e a sustentabilidade das mesmas. Entretanto, 

medir o impacto do envolvimento de moradores, comerciantes e de demais grupos de 

interesse
57 

para o sucesso de intervenções deve ser visto com cautela. Isto porque nem sempre 

as transformações e os progressos alcançados são consequência direta ou indireta do 

envolvimento da população sobre a eficácia e a eficiência das intervenções em drenagem.  Por 

outro lado, os indicadores podem ser sempre fonte importante de informação. 

 

Os conceitos e indicadores aqui apresentados se apoiam na obra Action Monitoring for 

Effectiveness (SHORDT, 2000).  

 

Os critérios básicos para a construção de indicadores são: 

                                                             
57

Gestores, profissionais e governo local, associações comunitárias, agências de socorro a vítimas de inundações, 
educadores ambientais e comunicadores sociais e outros com presença na área de uma bacia hidrográfica. 
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 Sua Utilidade – são indicadores formulados para que sejam usados, portanto, 

são poucos e não devem servir para alimentar ad aeternum prateleiras e 

arquivos eletrônicos; 

 Sua Simplicidade – são indicadores fáceis de serem coletados dada a 

proximidade com a fonte da informação;  

 Sua Significância – procuram refletir a realidade daquilo que se quer medir; 

 Sua Confiabilidade – são indicadores claros, portanto fáceis de serem 

interpretados, mesmo por maior variedade de pessoas.  

 

Os indicadores monitoram o processo de decisão sobre os projetos a serem desenhados e 

implantados, desde seu planejamento. Inclusive, auxiliam a definição do orçamento de 

projetos e, nestes, o investimento a ser feito para o envolvimento de moradores e 

comerciantes e outros grupos de interesse presentes da área da bacia hidrográfica.  Auxiliam, 

sobretudo, o trabalho de envolvimento público e a definição das estratégias a serem utilizadas, 

já que devem ser adequados ao contexto e aos projetos.  

 

Para a formulação dos indicadores, é sempre necessário se ter claro o que se quer medir. 

Neste caso, o que se quer medir é o envolvimento público para: 

 A durabilidade das obras de drenagem e 

 A sustentabilidade do serviço que oferecem. 

 

O envolvimento dos atores sociais e demais grupos de interesse presentes na bacia 

hidrográfica onde são construídas obras de drenagem é pensado em quatro possibilidades: 

 Participação de reuniões de capacitação para o envolvimento. 

 Envolvimento no planejamento da obra. 

 Envolvimento na implantação da obra. 

 Envolvimento na supervisão do funcionamento da obra. 

Com esses indicadores procurou-se atender, também, aos princípios da Lei 11.445 do 

Saneamento Básico: universalização do acesso; serviços realizados de forma adequada à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente; a drenagem e o manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; eficiência 

e sustentabilidade econômica; transparência das ações; informações e participação em 
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processos decisórios. Os indicadores estão formulados para monitorar a eficiência e a eficácia 

de projetos de obras de drenagem e a importância da participação dos atores sociais e demais 

grupos presentes na área da bacia hidrográfica. 

 

Indicadores de eficiência (IEFI)– medem o processo de envolvimento de moradores, 

comerciantes e outros grupos de interesse instalados na área que deve receber obras. Estes 

indicadores estão separados em medidas de acompanhamento do número e variedade de 

participantes nas várias reuniões, a realização das reuniões frente ao número de reuniões 

programadas, o prazo e o orçamento previsto para essas reuniões frente ao realizado, o 

número e a variedade de participantes que concluem participação em todas as reuniões. 

 

Indicadores de eficácia (IEFA) – medem o resultado em termos da durabilidade da obra, ou 

seja, da sua infraestrutura, e da sustentabilidade do serviço que a obra implantada oferece 

durante período de tempo projetado.  

Uma relação de todos os indicadores encontra-se no Anexo 1. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

A revisão da bibliografia apresentada no Capítulo Dois trouxe conceitos que mostram 

a) a complexidade das inter-relações entre os sub-sistemas presentes em uma bacia 

hidrográfica urbana e,  

b) ainda que essenciais para a redução do impacto das inundações,  as soluções 

hidráulicas baseadas unicamente no conhecimento técnico-científico são insuficientes. 

 

Frente a esse contexto, a hipótese formulada para a pesquisa é a seguinte: 

“Ainda que a importância da construção da relação entre o técnico-científico e o 

sociopolítico em projetos de água urbana venha sendo demonstrada pela 

bibliografia especializada e pelo sucesso de projetos técnicos que incorporam 

aspectos sociais, esta relação é ignorada pela malha de disciplinas dos cursos de 

Engenharia Civil, pelos profissionais e pelas intervenções em drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais em bacias hidrográficas características das áreas 

periféricas do Município de São Paulo”. 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para verificar a hipótese e 

alcançar os objetivos propostos pela pesquisa em seus três níveis: a análise da malha das 

disciplinas do curso de graduação em Engenharia Civil, a visão de gestores e demais 

profissionais sobre a relação entre o técnico-científico e o sociopolítico e a visão de 

moradores e comerciantes instalados na área de uma bacia hidrográfica sobre esta relação. 

 

3.1 A malha de disciplinas da graduação em Engenharia Civil 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a análise da importância que a malha de 

disciplinas adotada pelo curso de Graduação em Engenharia Civil no Brasil confere à relação 

entre o técnico-científico e o sociopolítico se baseiam na premissa que o engenheiro, agente 

de transformação e promotor do bem-estar social, recebe uma formação que o capacita para 

enfrentar os cada vez mais frequentes eventos críticos, como são as inundações em centros 

urbanos densamente povoados, e as complexidades sociopolíticas inerentes. Daí a necessidade 

de examinar em que medida as complexidades sociopolíticas são incorporadas à malha de 

disciplinas no curso que confere ao estudante o título de Engenheiro Civil e o habilita a 

exercer tal profissão. 
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Este estudo limitou-se ao ensino de Engenharia Civil, já que é este o campo da Engenharia 

mais próxima de conduzir os formandos para o trabalho em obras públicas, recaindo o 

interesse da pesquisa no seu preparo para o envolvimento profissional em obras de drenagem 

e manejo de águas pluviais.  

 

Uma vez examinada a malha de disciplinas, procurou-se entender se os estudantes 

demonstram interesse por temas relativos ao sociopolítico a ponto de incluí-los em seu 

Trabalho de Conclusão do Curso, os TCCs. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

Engenharia Civil passou a ser exigido como atividade obrigatória integrante dos seus 

currículos a partir da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 
58

. 

 

É também importante ressaltar que não se trata de um estudo sobre os cursos de graduação em 

Engenharia Civil. Para isso, seria necessário estudar não somente o que é oferecido, mas 

também o como é oferecido, a experiência prática no campo, o número de sessões em 

laboratório, o aperfeiçoamento continuo, e, tal como sugerido por Bazzo (2010), entender se 

já não se privilegia apenas o repasse de conhecimentos, mas sim a construção do 

conhecimento para evitar a formação puramente tecnicista, voltada para a profissionalização 

de curto prazo.  Tal avaliação não é o foco desta pesquisa. 

 

3.1.1. A amostra dos cursos de graduação em Engenharia Civil 

 

Para este estudo, foram selecionados os cursos de graduação em Engenharia Civil 

classificados entre os quinze melhores cursos no Brasil, segundo o Instituto Nacional de 

Ensino e Pesquisa (INEP) 
59

 do Ministério da Educação. Esses cursos são avaliados pelo 

Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) e pelo Índice de Diferença de 

Desempenho (IDD). O ENADE é o exame das habilidades adquiridas pelos estudantes e da 

contribuição do próprio curso para uma formação específica. O desempenho do estudante é 

complementado por informação sobre quanto o curso contribuiu para o desenvolvimento das 

habilidades acadêmicas, das competências profissionais e do conhecimento específico do 

aluno, levando-se em consideração o perfil do estudante que ingressa no curso. São também 

consideradas para esta classificação as condições de ensino dos cursos em termos de seus 

recursos didático-pedagógicos, de suas condições de infraestrutura e instalações físicas, além 
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http://portal. Mec. Gov. Br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf 
59

 . http://portal. Inep. Gov. Br/web/guest/indice-geral-de-cursos 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos
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de informações sobre o seu corpo docente. O IDD é a média entre a nota do aluno no ingresso 

e no fim do curso, além da opinião dos estudantes sobre a instituição de ensino superior onde 

estuda no que tange à infraestrutura, instalações físicas, recursos didático-pedagógicos, 

titulação dos professores, além do questionário do estudante, preenchido pelos participantes 

do ENADE naquele ciclo de avaliação. 

 

A Universidade de São Paulo (USP) não participou das avaliações do INEP. Entretanto, ela 

faz parte da amostra desta pesquisa por ter tido classificação entre as consideradas melhores 

do mundo e da América Latina. Dois exemplos dessas classificações são o The World 

Reputation Ranking para o The Times Higher Education em parceria com a Thomson Reuters, 

que classifica a USP entre as 100 melhores universidades do mundo, não constando entre 

estas qualquer outra universidade da América Latina
60

, e pelo The News World‟s Best 

Universities rankings baseado no QS World Universities Rankings que classifica a USP como 

a melhor da America Latina
61

.  

 

A amostra final está constituída pelos Cursos de Graduação em Engenharia Civil, código de 

área 5710, classificados como os melhores pelo INEP segundo o ENADE / 2008, com 

atualização em 23/05/2011, e acrescidos dos primeiros colocados pela classificação de 2011, 

divulgada em janeiro de 2013
62

.  É interessante notar que a ordem dos melhores cursos foi 

bastante modificada entre as duas classificações, divulgadas em 2011 e em 2013.  

Inicialmente, foram selecionados os 10 primeiros colocados na divulgação de 2011, já que o 

levantamento inicial foi feito antes da divulgação em 2013. Após esta divulgação, foram então 

acrescidos os melhores colocados, mas somente para os quais foi possível acessar a 

informação, até obter-se 15 cursos. As Universidades que alojam esses cursos são as 

seguintes: 

1. Universidade de São Paulo – USP. 

2. Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. 

3. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO.  

4. Instituto Militar de Engenharia – IME. 

                                                             
60

http://www.timeshighereducation. Co.uk/world-university-rankings/2012/reputation-ranking, acesso em 13 de fevereiro. de 2013 
61

http://www.topuniversities. Com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013 último acesso em novembro de 2013 
62

http://portal. Inep. Gov. Br/planilhas-enade acesso em 13 de fevereiro de 2013. 

 
 

 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012/reputation-ranking
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013
http://portal.inep.gov.br/planilhas-enade
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5. Universidade de Brasília – UNB.  

6. Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR. 

7. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  

8. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

9. Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

10. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

11. Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

12. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP (em Ilha Solteira). 

13. Universidade Paulista – UNIP. 

14. Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Pato Branco- UTFPR. 

15. Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. 

 

Para o estudo da malha das disciplinas, realizado durante o primeiro semestre do ano de 

2012, foi examinado o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Civil 

dessas universidades e feita consulta à página das mesmas na internet. Foi procurado contato 

com os coordenadores dos cursos via e-mail e telefone e, uma vez concluída pesquisa, a 

informação organizada foi enviada para os coordenadores dos cursos para que verificassem a 

sua veracidade.  

 

3.1.2. Os trabalhos de conclusão do curso 

 

Para o estudo da incorporação de temas sociopolíticos pelos formandos em seus trabalhos de 

conclusão do curso (TCCs) partiu-se da premissa que o interesse do estudante em relacionar o 

técnico-científico ao sociopolítico o levaria a elaborar um projeto de graduação onde esta 

relação estaria presente. Com isso já estaria envolvido com a preocupação de uma atuação 

profissional onde abordaria outros aspectos da vida em sociedade além dos aspectos técnico-

científicos da Engenharia. 

  

Os TCCs dos cursos de graduação em Engenharia Civil foram consultados no início do ano de 

2013, por meio de visitas às instituições para consulta in loco ou pela consulta online na 

respectiva página na internet 
63

. Num primeiro momento, a pesquisa pretendia verificar se os 

                                                             
63

Infelizmente não foi possível, durante todo o tempo dedicado a este exercício, ter acesso ao texto completo de todos os trabalhos. Muitas das 

bibliotecas universitárias não os disponibilizam. Exemplos são a UnB, em cuja biblioteca digital de monografias não se encontra aquelas da 

Engenharia Civil
63

 durante o período da pesquisa e a da UFSC, onde estão disponíveis apenas os trabalhos de conclusão do curso de Administração, 

Ciências Contábeis e Economia
63

.  Este exercício mostrou a importância da disponibilização de informação na internet, que deve acompanhar o 
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trabalhos incorporavam o sociopolítico a partir do exame dos seus títulos. Foram então 

coletados 209 títulos de TCC. Entretanto, verificou-se que muitos dos títulos não permitiam 

chegar a essa conclusão e partiu-se para o exame de textos completos de TCCs das 

universidades relacionadas no Quadro 7.  

 

Curso de Graduação em Engenharia Civil Número TCCs analisados 

POLI/USP  29 TCCs 

ITA  10 TCCs 

UFSCAR – Engenharia Urbana 12 TCCs 

UFRGS  6  TCCs 

UTFPR  14 TCCs 

TOTAL 71 TCCs 

 
Quadro 7 - Número de TCCs analisados, por Universidade 

 

O material foi analisado usando-se o método da análise de conteúdo. Para Bardin (2006), “a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. A análise de conteúdo deve seguir 

três etapas: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação (MOZZATO & GRZYBOVSKI, 2011). 

 

Para a análise dos TCCs, o material foi organizado para torná-lo operacional e examinado em 

base às ideias oferecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia 

(DCNs) e pela política da American Society of Civil Engineers (ASCE). São diretrizes que 

indicam as disciplinas necessárias para a formação em Engenharia Civil. Em seguida, houve 

um detalhamento do material para distinguir aqueles conteúdos que não entrariam na 

classificação que se desejava. Finalmente, foi possível tratar os resultados, estimando a 

frequência dos temas e sua distribuição, e preparar para a interpretação.  

 

3.2. Gestores e demais profissionais 

 

                                                                                                                                                                                              
desenvolvimento do ensino da Engenharia no Brasil. Não é mais aceitável que a informação esteja somente arquivada em papel ou mesmo CDs em 

locais de difícil acesso a estudantes, cientistas e profissionais de todas as áreas. São inúmeros os chamados para que, inclusive artigos científicos e 

pesquisas, estejam disponibilizados ao público (COURANT & AL, 2010; CAMARGO, 2010) tal como o enorme esforço que vem sendo feito pela 

Sigilo, a Scientific Electronic Library Online – Brasil, que abrange uma coleção de periódicos científicos, resultado de projeto da FAPESP – Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde e apoio do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
63

. O não atendimento aos pedidos de envio de trabalhos 

pelos coordenadores dos cursos e a não disponibilização dos trabalhos para acesso via online dificultou este exercício. 
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Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a pesquisa 

junto aos gestores e demais profissionais e sua visão sobre a relação técnico-científico x 

sociopolítico no planejamento e na implementação de projetos de Engenharia voltados para a 

drenagem urbana. 

 

3.2.1. O grupo-alvo e o questionário usado. 

 

O grupo-alvo desta parte da pesquisa esteve composto por profissionais dos órgãos do Poder 

Público Municipal e de organizações de pesquisa e de docência, assim como profissionais 

liberais. Mesmo aqueles que participam do grupo-alvo e que não se encontram em posição 

oficial de tomar decisões que interfiram explicitamente na reestruturação de políticas e 

estratégias a serem implantadas, podem, em sua atuação, manifestar um corpo de ideias que 

chega a influenciar o pensamento e futuras decisões. Não se há de negar a importância de 

formadores de opinião, tal como um professor universitário nas suas aulas a futuros 

engenheiros de obras públicas, do educador ambiental que se dedica à formação para o meio 

ambiente, do consultor que em sua especialidade desenha novos projetos que terão impacto na 

organização social, dos supervisores que orientam os técnicos de manutenção em seu contato 

com a comunidade à qual servem e dos engenheiros coordenadores de obras ao discutir com 

moradores a vantagem da não-canalização de um córrego.  

 

Para abordar este grupo-alvo, foram utilizadas listagens de profissionais das Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Urbano (SMDU), de Infraestrutura e Obras Urbanas 

(SIURB), do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo assim como das 

Coordenadorias de Projetos e Obras das Subprefeituras, do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE) e da Companhia de Saneamento Básico (SABESP) do Estado de São Paulo, 

de empresas de consultoria em gestão da água urbana, da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH). Gentilmente cedida 

pela SMDU, foi também usada listagem de participantes em reuniões da área de gestão de 

água urbana. Engenheiros, sociólogos, administradores, arquitetos e economistas entre outros 

profissionais responderam ao questionário. 

 

A relevância da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico foi medida através das 

respostas a um questionário enviado eletronicamente pelo programa “Surveymonkey”. Trata-

se de uma ferramenta que permite levantamento tipo survey online. Walter (2013) enumera 
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várias vantagens do uso de survey online: alcançar várias pessoas com características comuns 

em um curto espaço de tempo; permitir acesso aos respondentes independentemente de sua 

localização geográfica; facilitar para o respondente expressar determinadas opiniões que não 

faria pessoalmente; possibilitar a realização de análises preliminares dos dados antes de 

acabar a sua coleta; eliminar erros de transcrição; evitar despesas com a aquisição de 

equipamentos de gravação; poupar custo com viagens, telefone e transcrição dos dados; 

permitir entrevistar mais de um participante de cada vez; possibilitar entrevistar oralmente 

pessoas que não se expressam tão bem como fazem  por escrito; participantes podem escolher 

o ambiente para responder às perguntas (casa ou escritório, por exemplo) e; participantes 

podem administrar seu tempo para responder a pesquisa, pelo fato de as respostas serem 

melhor pensadas antes de serem respondidas. O Surveymonkey, utilizado nesta pesquisa,  

apresenta vantagens tanto na coleta de informações quanto na fase de análise dos dados os 

recursos que oferece (WALTER, 2013).   

 

O questionário enviado às pessoas que formaram o grupo-alvo usou a escala de Likert. Trata-

se de uma escala ordinal que consiste numa série de itens a serem respondidos através da 

indicação da concordância ou discordância com cada item. A técnica produz uma escala 

ordinal que geralmente requer estatísticas não paramétricas para o seu tratamento. A utilidade 

desta ferramenta está em que é altamente confiável para um ordenamento simples de pessoas 

com respeito a atitudes ou opiniões (MILLER & SALKIND, 2002).  Em geral, as respostas a 

cada um dos itens são medidas de maneira a que a atitude mais favorável receba a maior nota.  

No caso desta pesquisa, a resposta „concordo‟ nem sempre é aquela mais favorável para evitar 

a resposta automática. É usada a escala de quatro pontos, evitando o uso de uma coluna 

central que os indecisos poderiam utilizar para o registro de sua opinião. Com isto estariam 

distorcendo o resultado. Autores discordam entre si quanto ao número ideal de categorias 

(WORCESTER & BURNS, 1975 apud ALEXANDRE et al, 2003; GARLAND, 1991) e 

sugerem que as pesquisas feitas para a identificação do número de categorias da escala de 

Likert não são conclusivas (ALEXANDRE et al, 2003).  

 

Aos respondentes foi pedido que registrassem seu nível de concordância ou discordância 

(plenamente ou parcialmente) com relação a quatorze itens. Procurou-se evitar uma sequência 

de tópicos semelhantes para que não houvesse o encadeamento automático de respostas 

semelhantes. Atendendo a um dos objetivos desta pesquisa, as respostas deveriam indicar se a 
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incorporação do sociopolítico, sobretudo no planejamento e na implementação de obras de 

drenagem, é valorizada pelos profissionais direta ou indiretamente envolvidos com o tema.  

 

A parte final do questionário compreendeu perguntas sobre sexo, idade, formação, atuação 

profissional e nível de hierárquico para tomada de decisão onde trabalha, para entender se 

estas variáveis influenciam significativamente as respostas. Foram enviados trezentos e 

oitenta e oito questionários e obtidas noventa e cinco respostas (24,5%). Para a consistência 

da análise, das respostas obtidas foram eliminadas aquelas em que não foram registrados os 

dados demográficos e onde o preenchimento foi indevido, restando um total de oitenta e cinco 

respostas. Cópia do questionário encontra-se no Anexo 2.  

 

Os resultados obtidos foram objeto de várias aproximações:  

1) a distribuição de freqüências para cada uma das perguntas, por meio de uma análise 

descritiva do posicionamento dos respondentes quanto ao seu grau de concordância ou 

discordância com as afirmações apresentadas na escala de Likert;  

2)  os testes de associação entre os vários grupos de respondentes quanto à sua formação, 

função, idade, nível hierárquico e sexo. Foi utilizado o teste estatístico de hipótese „chi-

quadrado‟ para comparar os valores esperados e os valores observados e chegar a conclusões 

com relação à existência ou não de associação entre os cada grupo e as afirmações feitas. O 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) foi utilizado para o tratamento estatístico, 

por ser considerado um dos mais populares programas usados para análise estatística em 

pesquisa social e escolhido dada a sua facilidade para criar gráficos a partir de dados 

tabelados (MILLER E SALKIND, 2002, p. 437);  

3) novas alternativas de análise foram exploradas e novos testes realizados a partir da base de 

dados final em SPSS já obtida para os testes de associação.  Foram calculados:  média, que 

corresponde à média aritmética, para as respostas a cada pergunta; intervalo de confiança, 

correspondente à média aritmética; mediana, importante para identificar o valor que corta as 

observações ao meio ou separa a metade inferior da amostra da metade superior;  

4) indicação de tendências a partir da base de referência percentual. Ainda que não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significativas, a pesquisa avançou para entender se 

algum dos grupos de profissionais, entre os analisados, apresenta maior proporção de 

respondentes que concordam ou discordam com a incorporação de aspectos sociopolíticos na 

formação em Engenharia e na atuação de engenheiros de obras de drenagem. As colunas: 
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„discordo totalmente‟ e „discordo parcialmente‟ foram somadas, assim como „concordo 

parcialmente‟ e „concordo totalmente‟.  

 

3.2.2. O perfil da amostra: as informações pessoais. 

 

A distribuição de freqüência para os dados pessoais dos respondentes quanto a sexo, idade, 

formação, função e nível hierárquico na organização onde trabalham foram úteis para uma 

análise de tendências da influência dessas variáveis pessoais sobre a incorporação do 

sociopolítico no planejamento e implantação das obras de drenagem urbana.   

 

Tal como mostrado no Gráfico 4, houve um equilíbrio na participação de respondentes de 

ambos os sexos. Indagar o sexo dos pesquisados teve por objetivo verificar a existência de 

qualquer associação entre a visão de homens e de mulheres quanto à incorporação do 

sociopolítico no planejamento e implantação de obras de drenagem urbana.  

 

 

 

Gráfico 4 - O perfil da amostra. 

 

É interessante notar, também, que o maior grupo de respondentes se situa na faixa etária entre 

50 e 59 anos. Apenas um indivíduo com menos de 30 anos respondeu ao questionário. Isto 

pode estar relacionado com o fato de os questionários terem sido enviados àqueles que já 

constam das listagens de profissionais atuantes no setor, enquanto os mais jovens podem não 
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ter tido tal participação e, portanto, não constam das listagens utilizadas. Este indivíduo foi 

incorporado ao grupo de 30 a 39 anos para fins de análise. 

 

Para „formação‟, foi considerada a primeira resposta dada. Assim, o profissional com atuação 

em Engenharia Civil que declarou como primeira formação a Administração foi considerado 

na categoria sociopolítico. Esta agrupa, além da formação em Administração, a formação em 

Economia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Gestão Ambiental, Psicologia e 

Serviço Social. Esse resultado mostra que o sociopolítico tem presença importante entre os 

profissionais com atuação direta ou indiretamente relacionada à gestão da água urbana. Este 

grupo aparece com praticamente a mesma proporção daqueles graduados em Arquitetura, 

grupo com destacada participação em planejamento urbano na administração municipal. O 

grupo mais numeroso de respondentes quanto à formação é o que agrupa aqueles graduados 

em Engenharia Civil, o grupo foco por excelência desta pesquisa. Engenharia Ambiental, 

Elétrica, Química, Mecânica, Agrimensura, Geografia e Geologia e um Técnico Superior 

formam a categoria „outros‟.  

 

Quanto à função exercida, foram registras múltiplas opções e, para a análise decidiu-se 

separar as respostas em dois grupos. Aqueles respondentes que indicaram exercer a função de 

Coordenação, Gestão ou Supervisão ou, ainda, uma dessas funções juntamente com qualquer 

outra, foram incluídos no grupo Coordenação, Gestão, Supervisão.  Aqueles que indicaram 

exercer a função de Assessoria, Consultoria ou Docência ou, ainda, qualquer uma dessas 

funções juntamente com outras, excetuando-se Coordenação, Gestão ou Supervisão, foram 

incluídos no grupo Assessoria, Consultoria, Docência. A esse último grupo também foram 

somados as células vazias que totalizaram apenas três casos. A importância desta classificação 

em dois grupos está na viabilização da análise estatística e na interpretação dos dados. Com 

efeito, trata-se de grupos distintos. Ainda que ambos estejam envolvidos em tomada de 

decisões, um desses grupos exerce oficial e explicitamente essa prerrogativa e pode 

influenciar a incorporação do sociopolítico em decisões técnicas, enquanto o outro grupo 

chega a interferir indiretamente em decisões sobre planejamento urbano em geral e de obras 

públicas em particular, através da assessoria, consultoria ou docência. Ainda que haja certo 

equilíbrio, esta última categoria formou um grupo maior entre os respondentes.  

 

A maioria dos respondentes se situa nos segundo e terceiro níveis de decisão na organização 

onde trabalham.  É interessante notar que 12% dos respondentes se encontram no nível mais 
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alto de decisão em suas organizações. É neste nível onde as decisões são explicitadas e 

oficialmente tomadas, revelando a ideologia que predomina nas políticas e nas estratégias 

implementadas. 

 

3.3. Moradores e comerciantes. 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para análise da 

importância que moradores e comerciantes localizados na área da bacia hidrográfica conferem 

ao relacionamento com os técnicos/engenheiros responsáveis pelas obras que devem ser 

implantadas no seu bairro.  Atenção foi dada, principalmente, à relação entre os engenheiros e 

os técnicos de obras com os moradores e comerciantes, não só para informar sobre as obras 

planejadas como também para ouvir as diferentes opiniões, para convocar para reuniões de 

planejamento; para obter o apoio de moradores e comerciantes e/ou seus representantes 

comunitários para garantir o bom andamento das mesmas, a ajuda na supervisão dos trabalhos 

e o cuidado para contribuir com a proteção da obra implantada.  

 

Além da caracterização geográfica da bacia hidrográfica, buscou-se entender quem são esses 

atores sociais, como veem as inundações em seu bairro, suas causas e os responsáveis por 

elas, e como se comportam quando os alagamentos atingem seu imóvel.  

 

3.3.1. Uma descrição da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro 

 

O Córrego do Cordeiro é formado pela conjunção do Córrego do Tanquinho e do Córrego do 

Morro Grande, na região sul do Município de São Paulo. Incluída na Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê, a bacia do Córrego do Cordeiro abrange uma área de 15,9 km
2
.  Esta, somada à 

área de contribuição global das bacias dos córregos Águas Espraiadas, Traição, Uberaba e da 

contribuição direta do Canal do Dreno do Brooklin, chega a abranger 30,5 km
2
 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, s. D 1) O Córrego do Cordeiro, assim como os demais 

córregos da região e o Canal do Dreno do Brooklin, tem sua foz no Rio Pinheiros. 

 

Os distritos abrangidos pela Bacia do Córrego do Cordeiro aparecem na Tabela 2, abaixo. São 

porções territoriais e de população dos vários distritos, e não a área total dos mesmos, que se 

inserem na Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro. Dada a ocupação da área da Bacia e a 

consequente impermeabilização do solo, o escoamento de águas pluviais sofreu significativo 
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aumento, tornando insuficientes tanto os sistemas naturais quanto os construídos para a 

drenagem das águas. As inundações periódicas, sobretudo em meses de verão chuvosos, e os 

alagamentos em vias públicas, residências e comércio local ocorrem e causam diversos 

transtornos.  

 

Distritos Área 

(Km
2
) 

População 

2000 

% pop. 

urbana 

2000* 

População 

2010 

Densidade 

demográfica 

(hab/km
2
) 

Crescimento 

População 

2000-

2010** 

% 

Área Verde p/capita 

Em 2011*** 

(m
2
/hab.) 

Cidade 

Ademar 

12,00 243.297 100% 266.681 22.223 8,77 0,62 

Jabaquara 14,10 214.137 100% 223.780 15.871 4,31 5,98 

Itaim-Bibi 9,90 81.680 100% 92.570 9.351 11,76 5,26 

Campo Belo 8,80 66.756 100% 65.752 7.472 -1,53 1,70 

Campo 

Grande 

13,10 91.298 100% 100.713 7.688 9,35 1,70 

Santo Amaro 15,60 60.673 100% 71.560 4.587 15,21 1,70 

Total da população desses distritos 821.056    

 

Tabela 2 - Distritos do entorno da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, Coordenação das Subprefeituras
64

 

*Fonte: Prefeitura de São Paulo. SEMPLA
65

 ** calculado pela pesquisadora 

***Fonte: Prefeitura de São Paulo, Observatório Cidadão. Nossa São Paulo
66

 Trata-se da área da 

Subprefeitura onde se situa o Distrito. 

 

O Mapa Hidrográfico do Município de São Paulo, indicando a Bacia Hidrográfica do Córrego 

do Cordeiro, encontra-se no Anexo 11.  

 
As obras contemplam a construção de aproximadamente 2 km de galerias e obras pontuais; 

interligação entre as galerias existentes e a implantação de seis reservatórios off-line ao longo 

da bacia que, somados, terão capacidade para reter 256.571,00 m³, capazes de equalizar o 

sistema de drenagem para uma recorrência de 25 anos. O projeto refere-se a “um 

empreendimento de pequeno porte, uma vez que a vazão máxima prevista nos canais a serem 

implantados não ultrapassa 41 m
3
/s e as obras a jusante referem-se a estruturas pontuais de 

interferência local” (PLANSERVI ENGENHARIA, 2010). 

 

A Figura 8 mostra a localização dos seis reservatórios (RCO) em triângulos azul-turquesa 

(RCO1, RCO2, RCO3, RCO4, RCO5 e RCO6), e o trecho em vermelho simboliza parte do 

Córrego do Cordeiro a ser canalizado. Recomposição de pavimento onde necessário está 

também prevista.  
                                                             
64

http://www.prefeitura.sp. Gov. Br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos Acesso em maio 2013.  
65

http://www9.prefeitura.sp. Gov. Br/sempla/md/index.php?texto=tabela&ordem_tema=3&ordem_subtema=6   Acesso em julho de 2013 

66http://www.nossasaopaulo. Org. Br/observatorio/analises.php?tema=8&indicador=56&ano=2011#infoAcesso em julho de 2013 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=tabela&ordem_tema=3&ordem_subtema=6
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/analises.php?tema=8&indicador=56&ano=2011#info
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Figura 8 - Diagrama Unifilar Esquemático do Córrego do Cordeiro e as obras projetadas 

Fonte: PLANSERVI ENGENHARIA, 2010. 

 

 

Se, do ponto de vista técnico, trata-se de empreendimento de pequeno porte, tal como 

mencionado acima, para moradores e comerciantes são obras que podem trazer significativas 

modificações para a região.  Não cabe aqui estudar a validade técnica do projeto, seu impacto 

ambiental, sua adequação à legislação ambiental, as obras adjacentes que devem ser 

implantadas concomitantemente, entre outros elementos presentes na proposta tal como 

descrita no Estudo de Viabilidade Ambiental EVA (PLANSERVI ENGENHARIA, 2010).   

 

Para uma caracterização do perfil socioeconômico da população localizada na área da Bacia 

Hidrográfica do Córrego do Cordeiro, a pesquisa valeu-se, inicialmente, do perfil da 

população usado pelo Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), elaborado pela empresa 

PLANSERVI ENGENHARIA (2010) em contrato com a Secretaria de Infraestrutura e Obras 

da Prefeitura de São Paulo.  
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O EVA considerou examinar índices sócio-econômicos-ambientais como: densidade 

demográfica, taxa de crescimento populacional, renda, escolaridade, taxa de fecundidade e 

mortalidade, grupos de idade, distribuição por gênero e índice de desenvolvimento humano 

(IDH). São índices que se referem aos distritos com porção de território na área da Bacia, mas 

não referente somente à sua área.  Para caracterizar a área da Bacia, o EVA considerou o 

exame, baseado nos índices para os distritos, das diferenças mais significativas encontradas 

nas áreas do entorno do Córrego, desde sua formação até a sua foz no Rio Pinheiros. 

Seguindo essa abordagem, caracterizou a área do Córrego alvo da intervenção, sobretudo em 

termos da ocupação, tipo de habitação, saneamento básico, comércio e meio ambiente. Cada 

trecho ao longo do Córrego foi caracterizado pelo EVA segundo as características sócio-

econômicas predominantes, ilustradas no Quadro 8. 

 

A informação contida no Quadro 8 mostra a diversidade socioeconômica da população 

presente na área da bacia, caracterizando-a, sobretudo, pelo padrão de ocupação e de moradia. 

Esta é uma visão aproximada da realidade, e indica apenas o perfil que diferencia as três 

regiões apontadas. A caracterização do perfil da população estudada traz maiores indicações 

sobre a mesma.  

 

Trecho do Córrego  Características Fotografias Ilustrativas 

REGIÃO 1 

Da Rua Sebastião Afonso, 

Córrego sem canalização, 
até próximo ao segmento 

canalizado à Rua Álvares 
Fagundes. 

Proximidades do 

Reservatório a ser 
construído, número 1 

(RCO1), identificado pela 
Figura 8. 

Maior densidade demográfica, 

predomínio de população de baixa renda 

e moradias de baixo padrão em estado 
precário localizadas às margens do 

Córrego, sem infraestrutura de 
abastecimento de água ou esgotamento 

sanitário, submetidas ao mau cheiro, 

presença de pragas urbanas, alagamentos, 
acúmulo de lixo. O comércio é 

praticamente inexistente Uma indústria 
de alimentos sobre o córrego e uma 

garagem de ônibus são  empreendimentos 

significativos.  São mínimas as áreas 
arborizadas.  Transporte público somente 

na avenida principal.   

REGIÃO 2 

Córrego canalizado sobre a 
Avenida Vereador 

João de Luca até o 

cruzamento com a Avenida 
Washington Luis. 

A partir do RCO2, passando 
pelo RCO3 até chegar ao 

RCO4, onde a situação é 

consideravelmente melhor 
que em RCO2. 

Densidade demográfica menos elevada e 

melhor padrão de moradias, isto é, 
edifícios e casas de alvenaria com 

acabamento. Atividades econômicas mais 

desenvolvidas, e comércio local de 
pequeno porte. Neste trecho existem 

algumas edificações de padrão médio e 
alto. O Parque do Nabuco é a área mais 

arborizada e de recreação de toda a bacia.  
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REGIÃO 3 
Trecho referente às 

avenidas Vicente Rao e 
Roque Petroni 

Junior. Proximidades de 

RCO5 e RCO6. 
 

Densidade demográfica é a menor da 
área de intervenção e a ocupação é de 

alto padrão com casas e edifícios 
luxuosos. Aqui também o comércio é de 

mais alto padrão, com grandes empresas 

de extração e comercialização de água, 
de móveis, de veículos, de plantas 

ornamentais, entre outras. Trata-se de 

trecho com ruas mais arborizadas, além 
do Jardim do Cordeiro. 

 
 

Quadro 8 - Caracterização da área em seus trechos diferenciados ao longo do Córrego do Cordeiro. 

Fonte: PLANSREVI ENGENHARIA, 2010. 

 

3.3.2. A amostra e o questionário aplicado para a análise quantitativa. 

 

Devido à dificuldade em se obter o número total da população instalada na área da Bacia 

Hidrográfica do Córrego do Cordeiro, optou-se por calcular uma amostra para „população 

infinita‟, ou seja, quando se estima que o número de indivíduos no universo é maior que 

100.000 e não se conhece o seu tamanho. Trata-se da determinação do tamanho da amostra 

pela metodologia de cálculo apresentada por Malhotra (2006) para um grau de confiança de 

90% e erro máximo de estimativa de 5%.  

 

Grau de confiança α Valor crítico Zα/2 

90% 0,10 1,645 

95% 0,05 1,96 

99% 0,01 2,575 

 

Tabela 3 - Valores críticos associados ao grau de confiança na amostra 

 

𝑛 =
 𝑍𝛼/2 2 ∙0.25

𝐸2
 = 

1,6452 .0.25

0.052
 =  

n = 270.6 = 271. 

Equação 1 - Cálculo da amostra para população infinita com grau de confiança de 90% e erro máximo de 

estimativa de 5%. 

 

n =  Número de indivíduos na amostra 

Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado, 90%, e feita a escolha de um desvio padrão 

de .5 

E =  Margem de erro ou erro máximo de estimativa escolhida pela pesquisadora = 5% ou 0.05. 
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Assim, o número estimado para a amostra seria de 271 indivíduos.  

 

Os demais assuntos relacionados à metodologia tiveram apoio da obra de Miller & Salkind 

(2002), inclusive quanto ao fato de a amostra ser do tipo não probabilístico e por 

conveniência. Em geral, os aspectos positivos da seleção dos indivíduos „por conveniência‟ 

são o menor custo financeiro e o menor tempo, abrangendo pessoas que cooperam com o 

pesquisador pela sua disponibilidade e interesse em responder. Os vieses seriam a seleção por 

parte do pesquisador, dificultando a generalização e oferecendo perigo da sua interferência 

nas respostas. Este tipo de amostragem requer conhecimento prévio da área. Deve-se ter em 

conta que os erros de amostragem e os vieses não podem ser computados e a pesquisa deve 

estar restrita a situações em que a) os possíveis erros não são muito sérios ou não 

comprometem o resultado esperado e b) a amostragem probabilística é praticamente 

impossível. Os resultados deste tipo de procedimento sugerem, quando muito, conclusões 

(MILLER & SALKIND, 2002).  

 

Um ponto positivo no caso dos questionários aplicados na Bacia do Córrego do Cordeiro foi o 

conhecimento anterior sobre a área (PLANSERVI ENGENHARIA, 2010; IPT, 2010a; IPT, 

2010b; Geométrica, 2007). Por outro lado, tratando-se de entrevista semi-estruturada, a 

interferência do pesquisador nas respostas foi minimizada.  

 

O questionário aplicado durante as entrevistas foi inicialmente pré-testado com 8 indivíduos 

na área da bacia do Córrego do Cordeiro: três lideranças comunitárias, um comerciante e 

quatro moradores. Foi, também, discutido com os demais envolvidos na aplicação do 

questionário – dois alunos de pós-graduação da USP e uma pesquisadora da Fundação Centro 

de Tecnologia de Hidráulica (FCTH) – cujos comentários foram incorporados.  Para atender 

aos objetivos da pesquisa, um questionário foi desenvolvido e aplicado durante entrevistas 

nos trechos identificados pelo EVA, assegurando abordar moradores e comerciantes nos 

locais próximos à construção dos reservatórios, conforme ilustrado pela Figura 8. A aplicação 

dos questionários estendeu-se ainda à Avenida Roque Petroni, sobretudo em sua confluência 

com a Rua Cancioneiro Popular por ser este o local atingido por maior volume de 

alagamentos, tal como observado pelo EVA. O questionário estruturado serviu de guia para as 

entrevistas, com espaço para explicações pelos entrevistados. Uma cópia do questionário, do 
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plano de sua aplicação entre as várias regiões e do número de entrevistas realizadas encontra-

se no Anexo 3. 

 

Foi tomado em consideração o julgamento do pesquisador. Assim, os indivíduos foram 

abordados, de maneira aleatória, devido a sua presença em lugares públicos e sua 

concordância em responder ao questionário. Não foram procurados contatos através de 

chamar moradores dentro de suas residências, mas sim nas ruas, frente à residência ou 

comerciantes em seu comércio, à porta de supermercados, bares, parques, feiras livres, nas 

calçadas. Muitos passantes que se interaram por outros do teor do questionário pediram para 

responder, dado o interesse com acontecimentos no seu bairro ou na sua rua. É importante que 

fique claro que este tipo de procedimento é condizente com sub-regiões onde as 

características são típicas de sua população como um todo. A aproximação aos indivíduos 

ficou a critério do pesquisador.  

 

Trezentas e sete entrevistas foram realizadas e apenas seis foram desconsideradas. Uma por 

tratar-se de adolescente cujos pais respondiam as perguntas por ela; outra pelo fato da pessoa 

entrevistada não conseguir entender as perguntas; outras por erros no apontamento. As demais 

entrevistas foram consideradas válidas. Cabe dizer que 78,07% das 301 entrevistas válidas 

foram feitas pela própria pesquisadora, dado importante para a consistência da aproximação 

aos entrevistados e do registro de respostas. Para a análise quantitativa, os questionários, 

tabulados e preparados pela pesquisadora em EXCEL, foram importados e receberam 

tratamento estatístico 
67

 em SPSS.  

 

Dada a constatação pelo EVA da maior densidade demográfica nas proximidades do RCO1, 

foram aplicados questionários em maior número nessa área. O Gráfico 6 ilustra, 

resumidamente, a proporção de indivíduos entrevistados, entre moradores e comerciantes, em 

cada uma das regiões.  

 

                                                             
67

 Tratamento estatístico e as análises preliminares foram feitas por Natália Cordeiro Zaniboni, profissional estatística, 
e Érica Siqueira, graduada em Ciência da Computação, contratadas pela pesquisadora com verba FAPESP. 
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Gráfico 5 - Proporção de questionários válidos por Região 

 

3.3.3. A análise qualitativa. 

 

A análise qualitativa teve por objetivo entender as razões de muitas das respostas dadas, 

sobretudos aquelas mais próximas do objeto de análise: a relação entre o técnico-científico e o 

sociopolítico. A pesquisa qualitativa é vista como uma abordagem mais flexível e que oferece 

a possibilidade de aprender o significado e as opiniões, os valores e os compromissos dos 

entrevistados, tal como formulado por Miller e Salkind (2002). É digno de nota que três 

décadas antes da publicação desta obra, Miller (1967) não havia dado atenção à pesquisa 

qualitativa. Esse parece o caminho percorrido pelos cientistas do final do século XX e início 

do século XXI, ao chegar a importantes conclusões sobre o inconclusivo da ciência e a 

abertura para novas perguntas, uma caixa aberta e não mais a caixa fechada, no dizer de 

Latour (2000). A abertura que a pesquisa qualitativa oferece vem ao encontro deste chamado. 

E o espaço de tempo entre as duas edições da obra de Miller comprova a trajetória seguida 

pela metodologia da pesquisa científica. As abordagens usadas para a pesquisa qualitativa 

também sugerem um processo sistemático de aquisição de conhecimento e o seguimento de 

passos interdependentes, o que caracteriza o Método Científico.  Para Miller e Salkind (2002) 

Pesquisa da Narrativa, a Fenomenologia, a Teoria Fundamentada, a Etnografia e o Estudo de 

Caso são alguns exemplos dessas abordagens. Para cada uma dessas abordagens, os autores 

sugerem passos sistemáticos de investigação. 

 

Nesta pesquisa, a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) deu apoio à análise 

qualitativa que buscou a razão das respostas dadas pelos entrevistados.  Trata-se de análise 

que tem como fundamento a teoria das Representações Sociais de acordo com a qual 

indivíduos que vivem na mesma sociedade compartilham ideias e percepções sobre aspectos 

que a compõem, como sua cultura, a organização social e econômica, o meio ambiente, entre 

outros. Ideias e crenças compartilhadas são chamadas de representações sociais ou coletivas e 

Reg1
48%

Reg2
24%

Reg3
28%
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que movem o funcionamento da sociedade (MOSCOVICI, 2003; LEFÈVRE, 2011). Retratam 

complexidades individuais e coletivas, portanto psicológicas e sociais.  As representações 

sociais acabam por interpretar a realidade dos atores sociais em seu cotidiano. Através delas, 

os atores sociais reconhecem e afirmam sua posição na sociedade em que vivem, frente aos 

seus familiares e vizinhos, à comunidade que o rodeia, ao Poder Público e aos 

relacionamentos informais que estabelece em sua vida diária.  A representação social é um 

reconhecimento prático que dá sentido aos eventos que nos são formais e é o processo pelo 

qual se estabelece a relação entre o mundo e a coisa‟ (SÊGA, 2000). Estas representações 

sociais possibilitam a construção de discursos coletivos, a base da metodologia do DSC. 

Através desta metodologia chega-se a uma síntese dos discursos embutidos nas respostas. 

Trata-se de reunir, num só discurso, os depoimentos que contém ideias semelhantes 

(LEFÈVRE et al, 2000; LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2005), agregando depoimentos expressos 

em síntese e na primeira pessoa do singular 
68

. Em geral, a metodologia de construção do 

DSC envolve a situação de entrevista, situação em que ao entrevistado é dado tempo para 

discorrer sobre o assunto da pergunta. Assim, o DSC apresenta em um só discurso ou visão 

das respostas com relação a alguns dos temas que, segundo a pesquisadora, melhor indicam se 

há um relacionamento entre o técnico-científico e o sociopolítico. As cinco questões tratadas 

pela análise qualitativa se referem aos temas relevantes para entender como os atores sociais 

se sentem frente à interação com os responsáveis pelas obras e estão registradas segundo as 

palavras dos entrevistados.   

 

A análise qualitativa foi complementada pela quantificação das respostas resultando, portanto, 

numa abordagem quali-quanti.  As informações quantitativas encontram-se no Anexo 4 e o 

fluxograma indicativo da maneira como chegar ao discurso coletivo, preparado por Lefèvre 

(2011), é apresentado no Anexo 10. 

 

 

 

 

 

                                                             
68

 A Pesquisa em Base de Dados proporcionada pela Biblioteca Virtual da BIREME / OPAS / OMS Biblioteca do 

Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde confirma 413 citações de Lefèvre et al, 
2002 e 24 citações de Lefèvre et al 2003.  
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4. OS RESULTADOS 

 

4.1.A incorporação do sociopolítico nas disciplinas e nos TCCs. 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa junto aos cursos de graduação em 

Engenharia Civil e a incorporação do sociopolítico tanto na malha das disciplinas quanto nos 

trabalhos de conclusão do curso (TCCs) 

 

4.1.1. A malha das disciplinas e o sociopolítico 

 

A pesquisa sobre a malha de disciplinas mostrou que todos os Cursos de Graduação em 

Engenharia Civil que fazem parte da amostra desta pesquisa incluem disciplinas, tanto 

obrigatórias quanto optativas, que abrem espaço para a reflexão sobre o sociopolítico, tal 

como definido para os fins desta pesquisa, e recomendadas pelas duas políticas que servem de 

referencial a esta pesquisa: as DCNs e a política da ASCE. Trata-se de disciplinas voltadas 

para a Administração, a Economia, as Ciências do Ambiente, as Humanidades, as Ciências 

Sociais e a Cidadania.  O Quadro 9 apresenta a relação de disciplinas que tratam de assuntos 

que fogem do puramente técnico-científico e mais voltados para o sociopolítico, sendo que as 

optativas estão grifadas em amarelo. Nota-se certo equilíbrio entre as optativas e as 

compulsórias. No entanto, cabe notar que na UFFSCAR e no IME, existe maior número de 

obrigatórias, na UFRGS e na UFRJ é maior o número de optativas, enquanto na UEM, na 

UNESP e na UNIP essas disciplinas são praticamente todas obrigatórias. É evidente o 

interesse dos cursos em oferecer tais disciplinas, ainda que em sistema de optativas. No ITA, 

por exemplo, há um departamento que oferece disciplinas optativas relacionadas ao tema 

„humanidades‟ e na UFRJ há uma enorme variedade de disciplinas optativas relacionadas às 

Ciências Sociais e Humanidades. 
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DISCIPLINAS QUE RESPONDEM ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A ENGENHARIA CIVIL / DCNs E Á POLÍTICA FORMULADA PELA 

SOCIEDADE AMERICANA DE ENGENHARIA CIVIL / ASCE, ABRINDO ESPAÇO PARA A INCORPORAÇÃO DO SOCIOPOLÍTIC
69

 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL
70

 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

POLI - USP
71

 

Tempo mínimo de 

duração:  
10 semestres. 

Obrigatórias: 3735 

hrs. 
Eletivas: 210/270 

hrs 
Estágios: 210 hrs 

 Total:  4155 / 4215 

hrs 
 

OBS: Quadro 

originalmente 
elaborado em 

dezembro de 2012. 
Em abril de 2013, 

foi aprovada a nova 

Estrutura Curricular 
(EC3) para 2014. 

Suas novas 

disciplinas 
marcadas em 

negrito. 

 Gestão da Produção na 

Construção.  

Planejamento e Engenharia 
Urbana.  

Planejamento Urbano e 

Regional 
Princípios de Administração 

de Empresas. 
Técnicas de Planejamento de 

Empreendimentos. 

Empreendedorismo e Planos 
de Negócios. 

Gestão do Processo de Projeto. 

Introdução ao Projeto de 

Engenharia. 

Planejamento e Economia de 

Transportes.Empreendedo

rismo e Modelos de 

Negócios. 

Introdução à 

Economia 

Economia Geral. 
Economia e  

Planejamento e Gestão 

de Investimentos. 
Economia Setorial e 

Mercados. 

Gestão de 
Investimentos no 

Ambiente do Real 

Estate (Construção 

Civil e Gestão 

Econômica)  

Introdução à 

Engenharia Ambiental. 

Gestão Ambiental de 
Obras Hidráulicas. 

Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 
O Edifício e o 

Ambiente. 
Saneamento 

Ambiental. 

Geotecnia Ambiental. 

Introdução à 

Engenharia Civil e 

Meio Ambiente  

 Introdução à 

Engenharia Civil. 

Instituições de 
Direito 

Planejamento, 

Gestão e 

Infraestruturas de 

Cidades. 

Concepção, Projeto 

e Realização das 

Estruturas: 

Aspectos 

Históricos. 

 

 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

ITA Planejamento e gerenciamento Economia Meio Ambiente e Filosofia e Ficção Arquitetura e Ética*. 

                                                             
69

 A critério da pesquisadora e em base aos objetivos delineados para a pesquisa. 
70

Cursos de Engenharia Civil classificados entre os melhores pelo ENADE/MEC, IGC 2010-1 E 2013 
71

 Não participa do ENADE/MEC, mas também tomado como exemplo. 

*Disciplinas oferecidas pelo Departamento de Humanidades / ITA Engenharia Civil e Aeronáutica. 
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Opção A: Estágio: 
500 hrs; Aulas 

classe e lab: 3 712 

hrs. Trabalho de 
graduação: 256 hrs 

Práticas 
desportivas: 64 hrs. 

Carga horária total: 

3 860 horas-aula. 

de obas. 
Administração em Engenharia. 

Planejamento e projeto de 

aeroportos. 
Planejamento dos transportes. 

Logística e transportes. 
Operações em aeroportos. 

Organização da Produção*. 

Sustentabilidade no 
setor Aeroespacial 

Teoria Social e Meio 

Ambiente* 

Científica*. 
Aspectos Sociais da  

Propriedade, 

Tecnologia e 
Democracia*. 

 
 

Urbanismo. 
Noções de Direito 

Formação histórica 

do mundo 
globalizado*. 

História da Ciência e 
Tecnologia no 

Brasil*. 

Teoria Política*. 
História da 

Tecnologia 

Aeronáutica*. 
 

Leitura e escrita em 
português*. 

Expressão oral em 

português*. 
Redação acadêmica*. 

Inglês instrumental*. 
Questões do Cotidiano do 

Adulto Jovem*. 

Trabalho e 
subjetividade*. 

Tópicos de tecnologia 

social*.  
Cultura Brasileira*. 

Tecnologia Social, 
Educação e Cidadania*. 

PUC-RJ 
4 ½ anos letivos; 

Max: 9 anos letivos. 
Carga horária: 

Obrigatórias: 3555 

hrs 
Complementares: 

150 hrs 

Eletivas dentro e 
fora do Depto: 300; 

Total: 4005 
 

 

 
 

Planejamento, Controle de 
Obras. 

Administração para 
Engenheiros.  

 

 

Intr. à Economia para 
Engenheiros. 

Geotecnia Ambiental. 
Hidrologia I e II 

Ambiental. 

 

Intr. à Eng.  
Ambiental. 

Saneamento. 
 

O Humano e o 
Fenômeno 

Religioso. 
Ética Cristã. 

Optativas de 

Filosofia 
Optativas de 

Cristianismo 

Arquitetura e 
Urbanismo. 

Introdução à 
Engenharia 

 

Legislação Social. 
Ética Profissional. 

Atividades 
complementares: 

iniciação à docência, 

participação em 
pesquisas, projetos, 

estudos, seminários, 

conferências, etc. 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

IME/ Engenharia de  

Fortificação e 

Construção 
Carga Horária: 

Curso Básico: 966; 
Eng. Fort 

Construção: 2670 

 

Administração. 

Gestão de Projetos. 
Planejamento e Controle das 

Construções 
 

  

Ciências do Ambiente. 

Gestão Ambiental. 
Saneamento Básico.  

 

  

Direito. 

Arquitetura e 
Urbanismo. 

 

Formação Militar. 

Participação em eventos. 
Eventos culturais. 
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Total: 3636 

UnB 
8 semestres, 18 no 

máximo e 

recomendado: 10 
semestres. 

Organização Industrial. 
Planejamento de Uso de Solo. 

 

Introdução à 
Economia. 

Avaliação Econômica 

da Engenharia de 
Projetos de Eng. Civil. 

 

Ciência do Ambiente. 
Introdução à 

Engenharia Ambiental. 

Aspectos Econômicos 
da Engenharia 

Ambiental. 

Climatologia Aplicada. 
Saneamento 

Ambiental. 
Introdução à 

Engenharia Urbana 

Desenvolvimento 
Urbano. 

Controle da Poluição. 

Fundamentos da 
Gestão da Água. 

Gestão Ambiental. 
Saúde, Saneamento e 

Meio Ambiente. 

 
 

 Introdução à 
Engenharia Civil. 

Introdução à 

Sociologia. 
Noções de Direito. 

 

Higiene e Segurança do 
Trabalho. 

Legislação Profissional de 

Engenharia. 
 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

UFSCAR 

10 semestres/ 

4000 horas 
(informado no 

Projeto Pedagógico) 
 

Administração da Construção 

Civil. 

Administração de Sistemas de 
Eng. Urbana. 

Análise de Investimentos. 
Planejamento e Controle das 

Construções. Gestão do 

Espaço Urbano. 
Teoria do Planejamento e 

Projeto por Desempenho. 

Planejamento Econômico e 
Financeiro na Construção 

Civil. 
Gestão de Pessoas, 

Equipamentos e de Materiais 

Economia de 

Empresas. 

Análise de 
Investimentos. 

Engenharia Civil e o 

Meio Ambiente. 

Gestão Ambiental 
Urbana. 

Planejamento e 
Aproveitamento de 

Recursos Hídricos. 

Desconstrução 
Espacial. 

Experiências 

Inovadoras em 

Habitação Social. 

Introdução à 

Engenharia Civil. 

Sociologia Industrial 
e do Trabalho. 

Noções de Direito: 
Legislação. 

Urbanização e 

Desenvolvimento 
Regional. 

História do 

Urbanismo 
Moderno. 

Arquitetura e 
Urbanismo. 
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na Construção  Civil .  
 

UFSC 

Mín. 9 máx. 18 

semestres 
Carga Horária: 

Obrigatórias: 3888 

Optativas: 162 
TCC: 36  

Estágios:540  
Total:4626 

 

 
 

Administração das 

Construções 

Administração da Construção 
Planejamento e Controle da 

Construção. 

Economia e Organização 
Industrial. 

Planejamento 

Econômico e 

Financeiro. 
Introdução à 

Economia. 

Programação de 
Obras. 

Tecnologia Aplicada 
ao Aproveitamento 

Múltiplo da Água 

 
 

 

 

Conservação dos 

Recursos Naturais. 

Urbanismo. 
Saneamento. 

Função Social e 

Formação do 

Engenheiro 
 

 

 Legislação e exercício 

Profissional. 

 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

UFRGS 
10 semestres 

Carga Horária: 

Obrigatórias: 3515 
Eletivas: 420  

Créditos 
Complementares: 2 

Total: 3965 

Administração e Finanças.  
Organização Industrial. 

Custos da Produção. 

Planejamento e Controle de 
Obras 

Planejamento de Transportes. 
Práticas do Orçamento para 

Obras de Edificações. 

Logística e Distribuição. 
Empreendedorismo e Gestão 

de Empresas de Construção. 

Economia. 
Engenharia Econômica 

e Avaliações. 

Economia de 
Transporte. 

 

Edificações e 
Comunidades 

Sustentáveis 

Ecotecnologia 

Higiene e Segurança 
do Trabalho - A 

Globalização e 

Engenharia. 
Habitabilidade 

Introdução à 
Engenharia Civil. 

Tópicos Jurídicos e 

Sociais.  
Globalização e 

Engenharia 
(adicional) 

 

UFRJ 

10 semestres/ 
Carga horária: 

Obrigatórias: 2910 
Requisitos 

Curriculares 

Suplementares: 
:340  

Comple. Escolha 

Restrita: 465 

Gestão de Projetos Economia Planejamento 

Ambiental. 
Saneamento 

Ambiental. 
Aproveitamento de 

Recursos Hídricos. 

Política e Planejamento 
Ambiental 

 

Introdução à Engenharia Civil 

Hist. Escola Politécnica UFRJ.  
Humanidades e Ciências Sociais.  História 

da Tecnologia. Engenharia do Trabalho. 
Engenharia e Sociedade. Evolução da 

Ciência. O Trabalho do Futuro. Tecnologia e 

Desenvolvimento Social.  Tópicos Especiais 
de  História da  

Engenharia. Evolução Ciência e Eng., 

Antropologia Cultural. Sociedade e Direito. 

Ética e setor Público. 

Atividades optativas 
ACE: Eventos, estágios 

não obrigatórios, trabalho 
comunitário, 

competições, monitoria, 

visitas e viagens técnicas 
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Estágio: 
Compl. Livre 

Escolha: 45  

Total: 3760 
 

 
 

 

 
 

 

Ética, Estética. História da Filosofia no 
Brasil. Introdução à Ciência Política.Teoria 

Política Contemporânea. Crises da 

Realidade Brasileira. Historiografia 
Brasileira. Movimento Operário no Brasil. 

Historia Social da Arte. Tópicos Especiais 
em Hist. Do Brasil/Moderna. Ciência Social 

e Gestão Pública. Teorias do Planejamento. 

Formação Eco.Soc. do Br. Políticas Sociais. 

CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

UEM  

Tempo mínimo para 
conclusão: 5 anos. 

Carga horária: 

Obrigatórias:? 
Atividades 

Acadêmicas 
Complementares: 

180 hrs; estágio: 

170; Total: 4816 hrs 
.  

 

 

Empreendedorismo na 

Engenharia Civil. 
Produção na Construção Civil. 

Projetos de Edificações. 

Planejamento de Transportes. 
Sistemas de Transportes.   

 

Economia Aplicada à 

Engenharia Civil. 
 

Laboratório de 

Ciências do Ambiente 
para Engenharia Civil. 

Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.  
 

 

 Introdução à 

Engenharia Civil 

 

UFAL 
Tempo mínimo para 

conclusão: 10 
semestres. 

Carga horária:  

Obrig: 3420  
Eletivas: 180 

Estágio: 160 

Compl: 160 
TCC: 30 

Total: 3950 
 

 

Administração. 
Gerência e Empreendimentos 

na Construção Civil. 
Planejamento e gestão da 

produção na construção 

Civil. 
 

Economia para 
Engenharia. 

 

Controle Ambiental. 
Gestão de Resíduos 

Sólidos. 
Geologia de 

Engenharia  

Ambiental. 
Gestão de Recursos 

Hídricos. 

 

 
 

Introdução à 
Engenharia. 

Direito e Legislação 
do Engenheiro. 

 

Ética e Exercício 
Profissional. 

Engenharia de Segurança 
do Trabalho. 
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CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

UNESP Ilha 

Solteira 

Duração mínima: 
10 semestres. 

Carga horária:  
Obrig: 3345  

Atividades 

Complementares: 
240; 

Estágio: 180; 

Compl: TCC: 90 
Total: 3855 

Administração. Economia. Análise e Gestão 

Ambiental. 

Saneamento Básico. 

 Introdução à 

Engenharia Civil. 

Ciências Jurídicas e 
Sociais. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Engenharia de Segurança.  

UNIP 

Duração: 5 anos, 

Carga horária total: 
3.600  horas. 

Dentre as práticas: 
visitas técnicas, 

semanas de 

atividade 
específicas; 

laboratórios e 
monitoria. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

(Economia e Administração) 

Gerenciamento de Obras 

Civis. 
 

Economia e 

Administração 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Engenharia e Meio 
Ambiente 

Estudos Ambientais e 
Saneamento Urbano 

Homem e Sociedade Ciências Sociais Comunicação e Expressão 

Ética Profissional. 

Interpretação e produção 
de textos. 

Legislação Profissional 
Língua Brasileira de 

Sinais. 

Tópicos de Atuação 
Profissional; Ergonomia, 

Antropometria e 
Acessibilidade/Segurança 

do Trabalho 
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CURSOS DE 

ENGENHARIA 

CIVIL 

Disciplinas voltadas para a 

Administração 

Disciplinas voltadas 

para a Economia 

Disciplinas voltadas 

para 

Ciências do Ambiente 

Disciplinas 

voltadas para  

Humanidades 

Disciplinas 

voltadas para 

Ciências Sociais 

 

Disciplinas voltadas 

para 

Cidadania 

UTFPR 
Duração 5 anos em 

regime 

semestral;Carga 
horária total: 4425 

hrs; Estágio: 400 
hrs; TCCs 120 hrs. 

 

 

Gestão Financeira. 
Avaliação e perícias. 

Gestão de pessoas. 

Gerenciamento de obras. 
Planejamento Estratégico. 

Marketing. 

Engenharia 
Econômica. 

Ciências do Ambiente. 
Saneamento Básico. 

Gestão ambiental. 

Gestão de resíduos 
sólidos. 

Introdução à 
Engenharia Ambiental. 

Humanidades I 
Humanidades II 

Humanidades III 

Introdução à 
Engenharia. 

Fundamentos 

Jurídicos na 
Engenharia Civil. 

Direito para 
Engenheiros. 

Comunicação Lingüística 
Fundamentos de 

Engenharia de Segurança 

do Trabalho 

UNISINOS 
Duração mínima 5 

anos; máxima 10 

anos. 
Carga Horária total: 

4200 + 100 hrs 

atividades 
complementares;  

hrs; 254 créditos . 

Transporte e trânsito. 
Gerenciamento das 

construções. 

Planejamento das construções. 
urbanos. 

Planejamento Ambiental 

Urbano 
Avaliação de imóveis e 

metodologia de perícias. 
Empreendedorismo e 

inovação: conceitos e práticas. 

 América Latina e 
Sustentabilidade 

Socioambiental. 

Gestão Ambiental. 
Sustentabilidade 

Sustainable water 

management. 
Gerenciamento 

integrado de resíduos 
sólidos. 

 

Afro descendentes 
na América Latina. 

Povos indígenas na 

America Latina 
contemporânea. 

Introdução à 
Engenharia Civil 

Arquitetura e 

urbanismo. 
Antropologia 

Filosófica e 

Tecnociência. 
 

 

Ética e tecnologia. 
Introdução à língua 

brasileira de sinais. 

Percursos urbanos. 

 

Quadro 9 - Disciplinas dos Cursos de Graduação em Engenharia Civil que abordam temas relacionados ao sociopolítico 
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4.1.2.  Os TCCs e o sociopolítico 

 

Após esta primeira exploração sobre a incorporação do sociopolítico à malha das disciplinas, 

a pesquisa passou a examinar como os próprios estudantes incluem estes aspectos 

sociopolíticos em seus TCCs. 

 

A análise dos 71 textos de TCC revelou que neles os estudantes estão abordando temas que 

fogem ao puramente técnico, ao puramente hidráulico, ao relativo somente ao concreto 

armado e a cálculos de estrutura, por exemplo, na Engenharia de obras públicas. Nota-se a 

preocupação com aspectos sociais e de moradia, do contexto histórico, da caracterização 

geográfica onde projetos serão implantados, da participação popular e do planejamento 

urbano.  Estes tópicos são apresentados no Quadro 10. 

 

Muitos dos tópicos abordados foram agregados a temas mais amplos. Assim, Uso e Ocupação 

do Solo foi agregado a Planejamento Urbano; Logística a Administração; Impactos no Meio 

Ambiente a Questões Ambientais;Orçamento Familiar e Moradia Popular a Questões Sociais 

/ Socioeconômicas;Pesquisa de Mercado a Estudo de Mercado;Avaliação Econômico-

financeira a Viabilidade. Conscientização e Disseminação para a Comunidade foram 

agrupados no tema de Cidadania, Direitos Humanos, Participação Popular e Percepções.  

 

A partir deste resultado, foi possível avançar e agregar os tópicos em temas mais abrangentes 

e produzir o Gráfico 6 ilustra os temas mais abordados. Dentre estes temas, os de maior 

interesse se referem às questões ambientais, dado o interesse atual por essa questão, e a 

estudos de viabilidade econômica, tema importante no desenvolvimento de novas tecnologias 

e projetos. Também temas relativos ao planejamento urbano, aí incluída a questão do uso e 

ocupação do solo e à administração e planejamento de projetos estão entre os mais frequentes.  

 

 

 



157 
 

 

 

Quadro 10 - Temas abordados nos TCCs de interesse do sociopolítico 

Curso de Graduação em Engenharia Civil e proporção de TCCs que incluem o 
sociopolítico. 

Questões sociopolíticas abordadas N 

POLI/USP – 2012 
Trabalho em grupos; um deles envolveu todos os departamentos da Civil; outro 
envolveu um outra Faculdade – de Arquitetura e Urbanismo. 

(29 trabalhos examinados, dos quais 27 incluem temas relativos ao 
sociopolítico). 
 
 

Administração 5 

Caracterização do bairro 2 

Estudo de mercado / de demanda 10 

Gestão de projeto / de processo 5 

História 10 

Legislação  6 

Medidas não estruturais 1 

Participação popular 2 

Planejamento urbano 10 

Política Pública 2 

Questões ambientais 6 

Questões Sociais / e sócio-econômicas / moradia  7 

Viabilidade econômica / financeira 7 

ITA - 2012 
Em geral, trabalhos individuais; todos da Divisão de Engenharia Civil. Trabalhos 

do  Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica 
(10 trabalhos analisados, e todos incluem temas relativos ao sociopolítico) 
 
 

Administração  5 

Caracterização da região 1 

Direito 1 

Economia 3 

Estudo de mercado 6 

Gestão de produto 1 

Humanidades (cidadania, direitos humanos) 1 

Questões ambientais 1 

Impacto em finanças e economia 1 

Legislação  4 

Planejamento 3 

Segurança do trabalho 1 

Política Pública 1 

UFSCAR – 2012. 

Departamento de Engenharia Civil - Engenharia Urbana.  
Trabalhos individuais. 
(12 trabalhos examinados, e todos incluem o sociopolítico) 
 
 

Adaptação 1 

Administração 1 

Uso e ocupação do solo / impermeabilização 2 

Estudo de mercado / da demanda 4 

História / histórico 4 

Legislação 6 

Questões ambientais 2 

Participação popular 1 

Percepção 1 

Planejamento urbano 6 

Planejamento 1 

Política pública 7 

Qualidade de vida 3 

Questões ambientais 4 

Questões sociais / socioeconômicas 2 

Segurança 1 

UTFPR/Pato Branco 
Trabalhos de 2011 e de 2012. 
(14 trabalhos examinados, 6 incluem temas relativos ao sociopolítico) 
 
 

Administração  1 

Conscientização / disseminação para a comunidade 2 

Questões ambientais 8 

Questões sociais  3 

Economia 1 

Estudo de viabilidade 3 

Gestão de projetos 2 

História / histórico 3 

Legislação 1 

Percepção de profissionais 1 

Planejamento urbano 3 

Política pública 1 

Qualidade de vida 1 

Segurança do trabalho 1 

UFRGS 
Trabalhos de 2010, 2011 e 2012. 

(6 trabalhos examinados, 4 incluem temas relativos ao sociopolítico) 
 
 

Gestão de projeto 1 

História 2 

Legislação 1 

Planejamento 1 

Economia / questões econômicas 1 
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Gráfico 6 - Temas abordados nos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) da Graduação  

em Engenharia Civil 

*Cidadania, direitos humanos, percepções, participação, conscientização, disseminação para a comunidade 

 

A leitura do texto dos trabalhos revelou pouca atenção a temas relacionados com a drenagem 

urbana e o manejo de águas pluviais: inundações em ambientes urbanos e urbanização em 

áreas de riscos geotécnicos, interferências de canais de macro e de micro drenagem em área 

urbana, a capacidade do suporte de córregos no recebimento de efluentes do tratamento de 

esgoto, pavimentos permeáveis como medida mitigadora.  Gestão integrada e adaptativa não 

mereceu a atenção dos TCCs. 

 

A maioria desses TCCs é fruto de trabalho individual. Mesmo os trabalhos em grupo não são 

realizados em equipes multidisciplinares, ainda que sejam abordados temas do sociopolítico. 

Participação popular e impacto das inundações na vida das pessoas e da cidade são temas 

tratados que poderiam apresentar melhor resultado se abordados em interação com 
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aparecem nos TCCs
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representantes de outras áreas. Um exercício importante já que encontrarão essa interação na 

sua vida profissional.  

 

A informação contida no Gráfico 7 mostra a baixa proporção dos trabalhos realizados em 

equipe. 

 

 

Gráfico 7 - Número de TCCs de algumas das universidades que fazem parte da amostra desta pesquisa e 

trabalhos realizados em equipe 

 

O exemplo da POLI / USP, em que os trabalhos são elaborados em equipes de 5 a 6 

estudantes, parte da exigência do escopo multidisciplinar para a Engenharia Civil 
72

.  Segundo 

a norma, os trabalhos devem cobrir as áreas de Engenharia da Construção Civil, de Estruturas 

e Geotécnica, Hidráulica e Sanitária, e de Transportes. Consultores especialistas podem ser 

procurados para co-orientação. Todos os trabalhos devem abordar aspectos organizacionais, 

institucionais e ambientais; planejamento; projeto, métodos construtivos e equipamentos. 

Reuniões externas são recomendadas para já entrosar o estudante no meio em que pretende se 

introduzir como profissional. O estudante é avaliado por nota individual pelo orientador e por 

nota de grupo. O Quadro 11 apresenta os trabalhos examinados.  

                                                             
72

https://uspdigital.usp. Br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=0300001&verdis=3 Último acesso em dezembro de 2012. 
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TÍTULO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO QUE INCORPORAM O 

SOCIOPOLÍTICO. 

TEMAS RELATIVOS AO SOCIOPOLÍTICO INCORPORADOS 

NOS TRABALHOS:  LEITURA DOS TRABALHOS REALIZADA 

PELA PESQUISADORA. 

POLI - USP 

Total de 29 Trabalhos de formatura 2012. Trabalhos em grupos de vários alunos. Listados apenas aqueles que trazem algo do sociopolítico. 

Levantamento feito pela pesquisadora na Biblioteca da POLI/Civil. Os trabalhos encontram-se em CDs 

1. Estudo de caso do monotrilho da linha 17 (Ouro) do Metropolitano de São Paulo. (Eng. Civil) 

2.  Estudos e projetos da Construção de uma Residência Unifamiliar. (Eng. De Construção Civil) 

3. Estudo e projeto da estação terminal ferroviária do Aeroporto Internacional de Guarulhos. (Eng. Civil) 

4. Modelo de gestão da assistência técnica para a retroalimentação do processo de produção de edifícios.(Eng. 

Civil). 

5. Implantação da estação Moema e expansão da Linha 5 – Lilás do Metro de São Paulo.(Eng. De Estruturas e 

Geotécnica). 

6. Implantação de estacionamentos no entorno de pontos de transferência entre modais de transporte (Eng. De 

Transportes) 

7. Operação urbana consorciada: Vila Leopoldina – Jaguaré.(Eng. Civil) 

8. Expansão da Linha 9 da CPTM – da Estação Grajaú até a Estação Varginha.(Eng. De Transportes) 

9. Obstáculos à implantação do Lean Construction. 

10. Simulação computacional de desempenho térmico de elementos construtivos passivos em protótipo de 

edifício.(Eng. Civil) 

11. Análise de um traçado alternativo para o Ferroanel Norte de São Paulo (Eng. Civil) 

12. Análise logística do abastecimento da loja de uma grande rede de hipermercados de varejo. (Eng. De 

Construção Civil) 

13. Projeto simultâneo aplicado ao mercado de construção de obras para o segmento de varejo (Eng. Civil) 

14. Concepção de usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição para a cidade de São Carlos- SP 

(Eng. Civil). 

15. Análise e possíveis soluções para deslizamento de terra na região serrana do Rio de Janeiro. (Eng. Civil) 

16. Estudo técnico e econômico da implantação de um condomínio horizontal. (Eng. Civil) 

17. Projeto e planejamento para realização de empreendimento residencial de alto padrão. (Eng. Da Construção 

Civil) 

18. Reabilitação da moradia e o morar no centro ocupação Mauá.(Eng. Civil) 

1. História do monotrilho no mundo. 

2. Legislação. 

3. História da ferrovia; Questões ambientais e sociais. 

4. Administração, Gestão. 

5. História; Descrição do bairro; Impactos Ambientais. 

6. Avaliação econômico-financeira; Estudo de mercado; Administração.  

7. Áreas verdes; Planejamento Urbano; Caracterização Local; Legislação de 

Zoneamento; Análise financeira. 

8.  História; Inserção Urbana; Estudo da demanda; Questões sociais.  

9. Administração. 

10. Análise de mercado; Legislação; Zoneamento bioclimático de São Paulo. 

11. História; Aspectos ambientais, viabilidade financeira, avaliação 

econômica. 

12. Administração, história, análise de mercado, desenvolvimento urbano 

13. Administração, gestão de projeto, estudo de mercado 

14. Legislação, meio ambiente, viabilidade econômica 

15. (Apenas alguma coisa sobre) uso e ocupação do solo 

16. Estudo de mercado; Modelagem econômico-financeiro; Legislação; 

Gestão de projeto. 

17. Estudo de mercado 

18. Participação de moradores; Movimento popular por moradias; Políticas 

públicas; História; Planejamento urbano; Legislação jurídica; Gestão de 

projeto /processo. 

19. Gestão de projeto de construção envolvendo os deptos da Eng. Civil; 

Estudo de mercado. Legislação. 
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19. Desenvolvimento de projeto para uma residência unifamiliar. (Eng. Civil). 

20. Desenvolvimento urbano do Pq. Das Nações Unidas III: integração de soluções em habitação popular, 

transporte e drenagem urbana. 

21. Inundações em ambientes urbanos (Eng. Civil e Ambiental). 

22. Urbanização em áreas de risco geotécnico: estudo de um acesso ao bairro Cota 200. (Engenharia de 

Estruturas e Geotécnica). 

23. Análise da qualidade do investimento baseada em projetos de hotel horizontal na cidade de Valinhos – SP. 

(Eng. Civil) 

24. Estudo da implantação de garagem subterrânea na região do Estádio do Morumbi. (Eng. Civil). 

25. Cenário do trem de alta velocidade brasileiro. (Eng. De Transportes). 

26. Resistência do concreto armado: variações ao longo do volume de controle. (Eng. De Estruturas)  

27. Técnicas utilizadas em produção em alvenaria estrutural para implementação do programa Minha Casa Minha 

Vida (Eng. De Construção Civil) 

 

20. Política pública; Participação associações; Planejamento urbano. 

21. Impactos da urbanização; Uso e ocupação do solo; Medidas não 

estruturais. 

22. Histórico da ocupação; Aspectos socioeconômicos; Problemas sociais – 

falta de segurança, moradia precária, abastecimento, demandas da 

população, projeto com ganhos para moradores e sociedade como um 

todo. 

23. Análise econômica e do ambiente,  

24. . Legislação concessão pública; Histórico do desenvolvimento 

urbano; Pesquisa de mercado; Viabilidade econômica, 

25. Histórico do trem de alta velocidade no mundo. 

26. Histórico do uso do concreto, legislação 

27. Histórico dificuldades da Eng. Civil; Intervenção do estado; Aspecto 

socioeconômico; Histórico da alvenaria. 

ITA – Instituo Tecnológico de Aeronáutica – Divisão de Engenharia Civil. Trabalhos de Graduação do Curso de Engenharia Civil – Aeronáutica 

Trabalhos individuais / 2012 – 10 trabalhos individuais no total. Listados os que trazem algo do sociopolítico. 

http://www.civil.ita.br/graduacao/tgs/ 

Último acesso em março de 2013 

1. Transporte internacional de carga aérea: modelagem e avaliação de melhorias no terminal de cargas em aeroportos 

através de modelagem computacional – um estudo de caso de Viracopos. 

2. Proposta de projeto geométrico do Lado-ar para o novo aeroporto internacional de Porto Alegre -  RS.  

3. Estudo da aplicação da Lei de Say ao transporte aéreo: o caso do aeroporto de Viracopos 

4. Eficiência de acessibilidade em prédios públicos. 

5. Utilização de Sistemas ERP e BIM em construtoras de pequeno e médio porte: estudo de caso de implementação de 

ERP e os desafios para a adoção do BIM 

6. Desenvolvimento de aplicativos para análise automática de violações ao Plano Básico de Zona de Proteção de 

Aeródromo 

7. Análise de alternativas para aumento da capacidade operacional do Aeroporto Internacional de São Paulo / 

Guarulhos 

8. Evaluation of long-term demand for the Viracopos Airport under accessibility hypothesis with or without high-speed 

railway. 

9. Análise de padrões de nível de serviço na logística, estudo de caso no agronegócio brasileiro. 

1.  Administração & logística, impactos em finanças & economia 

2. Planejamento. Projeção da demanda, impactos ambientais, 

legislação, economia, 

3. Pesquisa de demanda. Dados demográficos e socioeconômicos da 

região, teoria econômica e lei do mercado. Legislação. 

4. Legislação. Humanidades: cidadania. Direitos humanos. Direito. 

5. Administração. Planejamento e gestão de produtos. 

6. Segurança do trabalho 

7. Estudo da demanda. Logística.  

8. Pesquisa de demanda. Política pública. Planejamento. 

9. Pesquisa de mercado. Economia. Logística / administração. Estudo 

da demanda. Economia.  

http://www.civil.ita.br/graduacao/tgs/
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UFSCAR – Departamento de Engenharia Civil. Engenharia Urbana. 12 Trabalhos individuais, 2011, 2012 e 2013. 

Levantamento feito pela pesquisadora na sala do Coordenador do Curso de Engenharia Civil / Urbana. Os trabalhos encontram-se em CDs no seu gabinete. Listados os que 

incorporam o sociopolítico. 

1. Estudo sobre uso da bicicleta para o acesso ao campus da Universidade Federal de São Carlos. 

2. Avaliação da demanda e dos eixos prioritários para implantação de transporte coletivo no 

município de São Carlos 2013 

3. Analise das interferências nos canais de macro-drenagem na região urbana da bacia do 

Monjolinho. 

4. Ciclovia em São Carlos – SP:  interligando a cidade ao campus da UFSCAR: um estudo visando 

sua implantação 

5. Simulação da variação da concentração de cloro residual em rede de distribuição de água para 

consumo humano empregando o EPANET – estudo de caso do bairro Douradinho – São Carlos. 

6. Avaliação da capacidade suporte do córrego Ribeirão das Araras para recebimento dos efluentes da 

estação de tratamento de esgoto do distrito de Água Vermelha - São Carlos (SP).   

7. Análise do sistema de micro-drenagem do bairro Jardim Tangará – São Carlos (SP) 

8. Assoreamento no Lago da UFSCar : Estudo de Caso, São Carlos (SP) 

9. Diagnóstico da Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil do Município de São Carlos 

– SP 

10. Avaliação do impacto de medidas moderadoras de tráfego na velocidade dos veículos: estudo de 

caso em São Carlos 

11. Análise do desempenho de pavimentos permeáveis como medida mitigadora das cheias urbanas. 

12. Análise de desempenho urbanístico e edilício em projetos de habitação de interesse social. Estudo 

de caso dos conjuntos Deputado José Zavaglia e Parque Novo Mundo, São Carlos, SP. 

1. Histórico, fatores do ambiente sociocultural, percepção dos indivíduos. Legislação. 

2. Análise expansão urbana e problemas inerentes,  estudo da demanda, uso e ocupação 

do solo.política pública. 

3. Expansão urbana, legislação. Impactos na vida das pessoas e da cidade, meio 

ambiente, qualidade de vida. 

4. Política pública; Pesquisa de mercado; Segurança; História; Meio ambiente; 

Planejamento; Qualidade de vida. 

5. Legislação – muito pouco. 

6. Legislação, política pública, impacto ambiental, estudo de demanda. 

7. Processo de urbanização,  impactos na rede de micro-drenagem, política pública = 

plano diretor; 

8. Uso e ocupação do solo; Impacto ambiental; Legislação. 

9. Impactos ambientais; Política pública; História. 

10. Fomento à participação popular nas decisões, que muitas vezes implicam no fracasso 

ou sucesso das aplicações de multas. 

11. Expansão urbana; Impermeabilização; Política inadequada; Administração 

inadequada. Medidas estruturais sustentáveis 

12. Política pública – habitação: histórico. Legislação, estudo de demanda; Aspectos 

sociopolíticos – a população adapta as casas. 

 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Departamento de Engenharia Civil – 14 Trabalhos em grupo ou individuais.  

Listados apenas os que incorporam o sociopolítico. 

Fonte: Biblioteca Digital da UTFPR http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/442 

Último acesso em março de 2013 

1. Estudo prévio da instalação de uma pequena central hidrelétrica no manancial do rio Pato 

Branco no estado do Paraná.  

2. Racionalização do consumo de energia e água nas residências de médio padrão  

3. Análise da diferença no conforto térmico em diferentes pavimentos em um edifício 

residencial 

4. Um estudo numérico de estruturas de contenção em alvenaria estrutural 

1. Evolução histórica. Legislação. Estudo de viabilidade. Impactos ambientais. De uso e 

ocupação. 

2. Produção sustentável. Sustentabilidade energética e de água. Orçamento familiar. Eficiência 

das ações ambientais.. Qualidade de vida. Conscientização. Disseminação para a 

comunidade. Produto socialmente abrangente 

3. Histórico conforto térmico. 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/442
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5. Diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio Pato Branco 

6. Princípios da LEAN CONSTRUCTION: Propostas de Melhorias no Canteiro de Obras, em 

Construtora de Pato Branco – PR 

7. A construção sustentável sob a ótica dos profissionais da construção civil nas cidades de 

Francisco Beltrão e Pato Branco – PR. 

8. Otimização de processos construtivos através da inserção de novas tecnologias na indústria 

da Construção Civil: vantagens da aplicação do sistema Light Steel Framing em residências 

unifamiliares. 

4. Histórico ranking teoria sobre empuxo do solo 

5. Uso e ocupação do solo e impactos ambientais na bacia. 

6. Administração. Economia. Gestão de projetos. Segurança do trabalho. 

7. Construção sustentável. Meio ambiente. Política pública. Percepção de profissionais. Gestão 

de projeto. Necessário acrescentar o ambiental na formação do Engenheiro Civil 

8. Urbanização. Déficit habitacional. Impacto ambiental.  

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Departamento de Engenharia Civil – 14 Trabalhos em grupo ou individuais. 

Listados apenas os que incorporam o sociopolítico. Fonte: Biblioteca Digital da UFRGS Disponíveis em http://sabi.ufrgs.br 

São trabalhos de 2010, 2011 e 2012. 

1. Modelagem 4d: implementação no planejamento de longo prazo de obras da construção civil . 2012 

2. Métodos de reforço passivos em elementos lineares fletidos em concreto armado: estudo comparativo do acréscimo de capacidade 

portante através de programa computacional. 2011 

3. O projeto do sistema de produção de condomínios horizontais de médio porte 2011. 

4. Aplicação de métodos probabilísticos e análise da decisão em projetos de fundações profundas. 2011 

5. Frequência de reparos em edifícios residenciais durante o período de garantia: análise da ocorrência. 2011 

6. Contribuições à prevenção de fissuras de origem térmica na alvenaria estrutural 2010. 

1. Planejamento. 

2. Gestão de projeto. 

3. História. Questões econômicas. Gestão. 

Legislação. 

4. História. 

UFSCAR – Departamento de Engenharia Civil. Engenharia Construtiva. Trabalhos individuais planejados para 2012. Relação gentilmente enviada pelo Coordenador da Engenharia 

Construtiva.  

Trabalhos concluídos em 2012. Relação enviada pelo 

Coordenador do Curso 

http://www.deciv.ufscar.br/tcc/crbst_6.html 

Último acesso em março de 2013 

1. Análise organizacional de empresas construtoras e subempreiteiras 

2. Estudo comparativo entre os métodos de cálculo da capacidade do sistema estaca-solo. Aplicação ao caso da obra do Centro de Convenções e Conveniência da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense 

3. Métodos de ensaios para determinação das propriedades mecânicas do concreto 

4. Representação de pilares mistos parcialmente revestidos utilizando perfis de aço: utilização do pacote computacional SAP 2000 

5. Patologia dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários 

6. Vigas mistas revestidas de concreto. 

7. Comparação de orçamento feitos pela ORSE e SINAPI. 

8. Procedimentos Simplificados para Pré-dimensionamento de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto 

9. Construção enxuta 

http://sabi.ufrgs.br/
http://www.deciv.ufscar.br/tcc/crbst_6.html
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10. Escadas para edifícios (concreto armado, alvenaria estrutural, pré-moldados) : tipos, cálculo, detalhes, execução 

11. Construções Híbridas Industrializadas: Aplicações de Elementos Pré-Moldados de Concreto 

12. Análise da estabilidade de pórticos planos formados por vigas mistas e pilares mistos parcialmente revestido 

13. Painel pré-moldado convencional em concreto vibrado e auto-adensável 

14. Procedimentos para cálculo e verificação de seções transversais de concreto protendido no estado limite último e de serviço para flexão normal 

15. Estudo da torção: aplicação em vigas de concreto armado e marquises 

16. Indicadores Ambientais relativos à concepção de projetos 

17. Dimensionamento de edifícios em parede de concreto armado 

18. Análise de soluções para fundação de edifícios em alvenaria estrutural 

19. Lajes Steel Deck em estruturas de concreto 

20. Utilização de perfis formados a frio em pilares mistos parcialmente revestidos: estudo de caso para edifícios de múltiplos pavimentos 

21. Customização de produtos habitacionais verticais 

22. Consideração da continuidade para pavimentos com lajes alveolares  

23. Potencial de utilização de materiais alternativos em matrizes cimentícias 

24. Dimensionamento a Flexão e Cisalhamento em Vigas de Alvenaria Estrutural 

25. Análise numérica de perfis de aço formados a frio submetidos à tração com ligações parafusadas 

26. Programa para cálculo e detalhamento de armadura de vigas pré-tracionadas. 

27. Modelagem de edifícios de concreto armado com a consideração do efeito de torção em planta devido a força de vento 

28. Planejamento para início de obra 

29. Readaptação de estruturas de concreto 

30. Funcionamento do Sistema de Suprimentos 

31. Projeto e execução de colarinho para estruturas pré-fabricadas 

TÍTULO DOS TRABALHOS de CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO 

PARA ESTES TRABALHOS NÃO HOUVE ACESSO AO TEXTO COMPLETO 

PUC/RJ – CURSO DE ENGENHARIA CIVIL : TÍTULO DOS PROJETOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL – 2012 

Relação gentilmente enviada pela Coordenadora do Curso de Engenharia Civil.  

1. Impermeabilização de subsolos. 

2. Retroanálise da estabilidade do talude da margem esquerda do reservatório de Vajont, Itália. 

3. Cálculo estrutural de um edifício residencial. 

4. Cálculo de micro drenagem urbana. 

5. Projeto estrutural do condomínio residencial Capenha 

6. Análise qualitativa de projetos para a certificação Leed de um centro de tecnologia. 

7. Estudo da influência da flexibilidade dos conectores no comportamento de uma viga mista. 
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8. Comparação de dois métodos de análise das vigas e do tabuleiro de uma ponte. 

9. Projeto de ponte em concreto armado. 

10. Métodos de rebaixamento de lençol freático e efeitos. 

11. Estudo e avaliação de conformidade com as normas e recomendações específicas da ICAO (Inst. Civil Aviation Org) para as pistas e áreas adjacentes do novo aeroporto internacional de RN. 

12. Modelagem computacional de vigas de concreto armado submetidas à torção. 

13. Modelagem e análise de uma passarela de pedestres utilizando a metodologia BIM. 

14. Projeto estrutural comercial. 

UFAL Trabalhos de conclusão do Curso de Graduação em ]Engenharia Civil 2012 – 1 

Relação enviada pela Coordenação do Curso 

1. Análise da variação da umidade sobre a resistência a compressão de misturas para blocos estruturais de concreto 

2. Produção de um concreto leve utilizando resíduos de construção 

3. Avaliação do processo de produção de um concreto fibroso fluido aplicado em elementos pré-moldados em uma micro-empresa do setor 

4. Parametrização de um modelo de Processos Hidrológicos em uma Biorretenção 

5. Biorretenção: Dimensionamento e Análise de Custos em Maceió. 

6. Aplicação do índice de boas práticas de planejamento em empresas construtoras da cidade de Maceió 

7. Avaliação do atendimento à NR-18 em canteiro de obra na cidade de Maceió/Alagoas 

8. Avaliação dos Custos em Relação às Variáveis Geométricas Determinantes dos Planos Horizontais e Verticais para um Empreendimento em Maceió-AL 

9. Aplicação do Sistema Kanban na Indústria da Construção Civil – Estudo de Caso de uma Obra Residencial em Maceió- AL 

10. A Atuação da CIPA na Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção Civil 

11. Aspectos da Produção de Sistemas de Revestimentos de Fachadas de Edifícios em Placas Cerâmicas 

12. Análise de Sistemas de Vedação Vertical Interna em Bloco de Gesso 

13. Avaliação do mercado local quanto à utilização do gesso como divisórias verticais 

14. Quantificação de Resíduos de Construção Civil em um Conjunto Residencial na Cidade de Satuba-AL 

15. Manutenção em estruturas de Concreto 

16. Influência de Fatores Hidrometeorológicos na Variabilidade da Produtividade Primária e dos Estoques Pesqueiros no Litoral Alagoano 

17. Estudo Comparativo entre as Normas Brasileiras de Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural com Blocos de Concreto e Cerâmicos 

18. Estudo sobre Métodos de Dimensionamento de Bases para Pilares Metálicos 

19. Estudo comparativo entre normas brasileiras para projeto de estruturas de alvenaria estrutural com bloco de concreto e cerâmico 

20. Geração de Modelos Particulados através de Processos Pontuais utilizando computação de Alto Desempenho 

 

Quadro 11 - Trabalhos de conclusão do curso de graduação em Engenharia Civil de algumas das Universidades selecionadas. 
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4.2. Visão de gestores e profissionais quanto ao sociopolítico 

 

Os próximos parágrafos trazem a visão dos indivíduos que formam a amostra quanto à 

importância da incorporação de aspectos sociopolíticos, sobretudo no planejamento e na 

implantação de obras de drenagem. Trata-se aqui de uma análise descritiva do seu 

posicionamento, registrado quanto ao seu grau de concordância ou discordância com as 

afirmações apresentadas na escala de Likert.  

 

4.2.1. A distribuição de freqüências para cada uma das perguntas. 

 

 

Gráfico 8 - A importância de aspectos técnicos e sociais no planejamento de obras de drenagem. 

 

Quase 80% dos respondentes concordam totalmente com a primeira afirmação apresentada: 

„aspectos técnicos‟ são tão importantes quanto „aspectos sociais‟ no planejamento de obras 

de drenagem‟. Somados aos que concordam parcialmente, praticamente todos os 

respondentes estão de acordo com a afirmação. 

O Gráfico 9 mostra a visão dos respondentes com relação à incorporação de aspectos 

sociopolíticos no planejamento de obras de drenagem. A maioria dos respondentes concorda 

com a participação de Engenheiros e coordenadores de projetos, e em segundo lugar com a 

participação dos comitês de bacia e técnicos de manutenção. A participação dos moradores – 

e em menor grau de comerciantes – no planejamento das obras também é aceita. É também 

bem vinda a participação de lideranças comunitárias, comunicadores sociais e educadores 

ambientais. Por outro lado, a participação de políticos e de cientistas sociais é a mais 

rejeitada.  
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Gráfico 9 - Respostas sobre a participação de diferentes grupos no planejamento de obras de drenagem. 

 

O Gráfico 10 mostra que a maioria dos respondentes entende que as audiências públicas não 

são suficientes como processo participativo da população. São poucos os que concordam com 

esta afirmação. Chama a atenção o fato de a maioria concordar total ou parcialmente que os 

gerentes de obras nem sempre desejam o envolvimento de moradores no planejamento das 

obras. Posto de outra maneira, a maioria dos respondentes concorda, total ou parcialmente, 

que moradores têm condições de opinar se as obras atendem à sua demanda por melhorias. E, 

se estão de acordo que gerentes de obras nem sempre desejam seu envolvimento, isto indica a 

necessidade da introdução de capacitação de gerentes de obras para desenvolver a maior 

interação com moradores e comerciantes onde as obras são implantadas (United Nations 

Economic and Social Council, 2006; UNESCO – IHE/UNDP, 2000).  
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Gráfico 10 – A participação de moradores e comerciantes sobre seu envolvimento no planejamento de 

obras de drenagem. 

 

A pesquisa buscou entender como os respondentes percebem a participação dos profissionais 

de diferentes setores e dos atores sociais durante a implantação de obras de drenagem. Esses 

resultados são apresentados no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 - Respostas sobre o envolvimento  de diferentes grupos na implantação das 
obras de drenagem 

 

Tal como para o planejamento, predomina o interesse pela participação do engenheiro e do 

técnico de manutenção durante a implantação das obras de drenagem urbana. Também com 
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relação à participação de educadores ambientais não há qualquer discordância. Moradores, 

lideranças comunitárias, educadores ambientais e comunicadores sociais formam um grupo 

cuja participação na implantação das obras é considerada de importância menor do que dos 

Engenheiros e técnicos de manutenção, mas ainda desejada. Os políticos são aqueles cuja 

participação na implantação de obras de drenagem é a menos valorizada, assim como a de 

cientistas sociais.  

 

Gráfico 12 - Respostas sobre características necessárias aos Engenheiros responsáveis pelas obras de 

drenagem. 

 

A maioria dos respondentes concorda que existem interferências sociopolíticas que podem 

prejudicar a implantação das obras de drenagem e que os Engenheiros devem compreender 

essas interferências. É digno de nota que esse é o único item do Gráfico12 para o qual não há 

qualquer discordância. Em segundo lugar, os respondentes concordam que deve haver 

sensibilidade para os aspectos sociopolíticos que podem interferir na implantação de obras. 

Isso indica a anuência para a importância destes aspectos. 
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comunidades onde implantam obras

Na implantação de obras de drenagem é necessário que engenheiros contem com suficiente:
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concordo totalmente

concordo parcialmente

discordo parcialmente

discordo totalmente
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Gráfico 13 - Incorporação de aspectos sociopolíticos na formação e na atuação profissional em  

Engenharia Civil 

 

O resultado da informação contida no Gráfico 13 revela que a maioria concorda totalmente 

com a importância da incorporação de disciplinas obrigatórias sobre temas relativos ao 

sociopolítico na formação em Engenharia Civil. É interessante notar que esta é a afirmação 

para a qual não há qualquer discordância. Revela, ainda, que é apenas parcial sua 

concordância com o fato de a graduação ser suficiente para a boa execução de obras de 

drenagem, sendo esta a menor concordância total. Posto em outras palavras, os respondentes 

não concordam totalmente que a graduação em Engenharia Civil capacite suficientemente.  

 

A quase totalidade concorda que a impermeabilização do solo está entre as principais causas 

de inundações, não havendo qualquer discordância com relação a esse fator, tal como 

ilustrado no Gráfico 14. Em segundo lugar, os respondentes concordam que a deposição de 

resíduos sólidos em vias públicas e cursos d‟água é causa importante de inundação. Em 

seguida aparece a manutenção das obras pelo Poder Público como contribuição importante 

para conter as inundações. O resultado que mais chama a atenção é a maior discordância com 

relação à falta da inclusão de aspectos sociopolíticos nos cursos de graduação em Engenharia 

Civil, ou seja, na formação do engenheiro, como causa de inundações. Isto é, para a 

durabilidade das obras, não faz falta à formação do engenheiro a incorporação de aspectos 

sociopolíticos na malha de disciplinas do curso de graduação. Também discordam que a 

capacitação de profissionais de formação humanista e social para envolver moradores e 

comerciantes possa contribuir para a redução de alagamentos, através de ações para reduzir a 
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disposição inadequada de resíduos sólidos, a impermeabilização do solo dos lotes que ocupam 

e o uso e ocupação indevidos do solo.  

 

Gráfico 14 - As principais causas de inundação no Município de São Paulo 

 

A resposta à principal pergunta deste capítulo está representada no Gráfico 15: a visão de 

gestores e profissionais quanto à importância da relação entre o técnico-científico e o 

sociopolítico para a durabilidade das obras de drenagem urbana e a sustentabilidade dos 

serviços que oferecem.  Tendo sido eliminadas as respostas „em branco‟ (2%), este 

resultado revela uma curva exponencial em J. Não há associações significativas entre as 

variáveis que evidenciem influência de determinadas características pessoais dos 

respondentes sobre as respostas dadas.  

0% 20% 40% 60% 80%

A capacitação de Profissionais de formação humanista e social para
envolver moradores e comerciantes de maneira que se sintam capazes
de contribuir para a redução de alagamentos e inundações

Variações climáticas e o consequente aumento das chuvas.

O envolvimento de moradores e comerciantes no planejamento das
obras a fim de se obter consenso sobre as mesmas e praticar seu uso
racional.

A fiscalização do uso e ocupação do solo em áreas de proteção de
mananciais e de preservação permanente.

A graduação em Engenharia Civil e a formação que oferece nos
aspectos sociopolíticos que as obras envolvem tendo em vista garantir
sua durabilidade.

A impermeabilização do solo.

Insuficientes recursos financeiros por parte do Poder Público.

A manutenção das obras de drenagem pelo Poder Público.

Resíduos sólidos depositados nas vias públicas e cursos de água.

As principais causas das inundações no Município de São Paulo são:  

brancos

concordo totalmente

concordo parcialmente

discordo parcialmente

discordo totalmente



172 
 

 

Gráfico 15 - Importância da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico em drenagem urbana 

segundo a visão de gestores, engenheiros e demais profissionais. 

 

Para confirmar se existem ou não associações significativas entre todas as perguntas e as 

variáveis pessoais, foi realizada uma segunda aproximação aos resultados obtidos. 

 

4.2.2. Freqüências e os testes de associação. 

 

Para fins da análise dos resultados obtidos, os respondentes foram agrupados quanto à 

formação, função, idade, nível hierárquico e sexo, conforme detalhado no Quadro 12. 

 

Variáveis Grupos Indivíduos Agrupamento  dos indivíduos 

*Formação Arquitetura 22 Arquitetura 

 Engenharia Civil 30 Engenharia Civil 

 Outros 12 Engenharia Elétrica, Química, Mecânica, 

Agrimensura e Cartografia, Engenharia Ambiental, 

Geografia, Geologia.  

 Sociopolítico 21 Administração, Ciências Sociais, Comunicação 

Social, Direito, Economia, Gestão Ambiental, 

Psicologia, Serviço Social. 

**Função Assessoria, 

Consultoria, 

Docência 

46 Respondentes que declararam “Assessoria, 

Consultoria ou Docência” em combinação ou não 

com outra função. 

 Coordenação, 

Gestão, Supervisão 

39 Respondentes que declararam “Coordenação, Gestão 

ou Supervisão” em combinação ou não com outra 

função. A este grupo foram somados os três vazios. 

 

Variáveis Grupos Indivíduos Agrupamento dos indivíduos 

Idade 20-29 1 Conforme declarado 

(o indivíduo enquadrado na faixa de 20-29 anos foi  30-39 17 

1%
6%

29%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

discordo 
totalmente

discordo 
parcialmente

concordo 
parcialmente

concordo 
totalmente

Relação mais estreita entre o técnico-científico (o campo de atuação e a 
formação do Engenheiro Civil) e o sociopolítico (a organização social e política) é 
fundamental para a durabilidade das obras e a sustentabilidade do serviço que 

oferece.
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 40-49 15 somado à faixa de 30-39 anos para os cálculos) 

 50-59 37 

 + de 60 15 

***Nível 

hierárquico 

Primeiro escalão 10 Conforme declarado 

 

 Segundo 30 

 Terceiro 33 

 Quarto 8 

 Outro 2 

 Vazio 2 Sem resposta 

Sexo Mulheres 41 Conforme declarado. 

 Homens 44 

 

Quadro 12 - A composição em grupos para fins de análise. 

*Foi considerada o tipo de Formação indicada em primeiro lugar pelo próprio respondente. Destaque foi dado à 

Engenharia Civil por se tratar do foco da pesquisa. 

** Grupos formados para destacar aqueles em posição oficial de tomada de decisões ou gestores. 

*** Ao grupo „outro‟ foram agregados os consultores autônomos e as respostas vazias ou „sem resposta‟ dado o 

baixo número de observações destes casos. 

 

O teste estatístico de hipótese „chi-quadrado‟ foi realizado para comparar os valores esperados 

e os valores observados e chegar a conclusões com relação à existência ou não de associação 

entre as variáveis pessoais (formação, função, idade, nível hierárquico e sexo) e as afirmações 

que revelam a importância dada à relação entre o técnico-científico e o sociopolítico em 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais.  

 

Questão x variável para a qual houve associação p-valor 

Aspectos técnicos são tão importantes quantos aspectos sociais no planejamento de obras de drenagem x sexo 0,0380 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Cientistas Sociais x sexo 0,0019 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de comerciantes instalados na área onde as obras serão 

implantadas.x função 

0,0554 

Idem x sexo 0,0984 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de comitês de bacia x idade 0,0376 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Comunicadores Sociais. x sexo 0,0130 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Lideranças Comunitárias x sexo 0,0043 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Educadores Ambientais x sexo . 0,0663 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Coordenadores de Projeto e Engenheiros.x idade 0,0353 

O bom planejamento de obras de drenagem exige a participação de Moradores na área onde as obras serão 

implantadas.x sexo 

0,0258 

Gerentes de obras de drenagem nem sempre desejam envolver Moradores no planejamento das obras. x sexo 0,0745 

Audiências públicas são suficientes como processo participativo da População. 

 

0,0986 

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Comunicadores Sociais x sexo 0,0730 

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Cientistas Sociais.x seso 0,0024 

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Educadores Ambientais.x sexo 0,0313           

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Empresários Locais.x sexo 0,0879 

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Lideranças Comunitárias.x sexo 0,0040 

Para a boa implantação de obras de drenagem é necessário que haja o envolvimento de Técnicos de Manutenção de 
obras de drenagem  x sexo. 

0,0222 

 Na implantação de obras de drenagem, é necessário que Engenheiros Civis contem com suficiente autonomia frente às 

interferências políticas e dos arranjos institucionais para implantar obras já planejadas x formação 

0,0535 

Idem x nível hierárquico 0,0694 

 Na implantação de obras de drenagem, é necessário que Engenheiros Civis contem com compreensão das interferências 

sociopolíticas que podem ocorrer durante a implantação das obras x nível hierárquico. 

0,0875 

Idem x sexo 0,0513 
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A implantação de obras de drenagem, é necessário que Engenheiros Civis tenham vontade de lidar com aspectos 

sociopolíticos nas comunidades onde implantam obras x sexo. 

0,0894 

 A graduação em Engenharia Civil capacita suficientemente para a boa execução de obras de drenagem. x sexo 0,0935 

Cientistas Sociais são bem-vindos para atuar em projetos de intervenções em drenagem x sexo. 0,0061 

Entre as principais causas das inundações no Município de São Paulo está a capacitação de Profissionais de formação 

humanista e social para envolver moradores e comerciantes de maneira que se sintam capazes de contribuir para a 
redução de alagamentos e inundações x nível hierárquico 

0,0520 

Entre as principais causas das inundações no Município de São Paulo estão as variações climáticas e o conseqüente 

aumento das chuvas x nível hierárquico 

0,0811 

Entre as principais causas das inundações no Município de São Paulo está a fiscalização do uso e ocupação do solo em 

áreas de proteção de mananciais e de preservação permanente x sexo. 

0,0532 

Entre as principais causas das inundações no Município de São Paulo está a graduação em Engenharia Civil e a 

formação que oferece nos aspectos sociopolíticos que as obras envolvem tendo em vista garantir sua durabilidade x 

idade 

0,0006 

Entre as principais causas das inundações no Município de São Paulo estão os resíduos sólidos depositados nas vias 

públicas e cursos de água x função 

0,0785 

 

Quadro 13 - Associações identificadas através do teste do chi-quadrado. 

 

O teste revelou a forte concentração das respostas apenas nas opções „concordo totalmente‟ e 

„concordo parcialmente‟. Assim, respostas „discordo parcialmente‟ e „discordo totalmente‟ 

ficaram quase sem observações, o que pode inviabilizar as associações que foram 

identificadas. 

O Quadro 13 apresenta os resultados somente para os quais foi constatada alguma associação 

entre as variáveis pessoais e as respostas às perguntas do questionário. A relação de todos os 

resultados de chi-quadrado, graus de liberdade e p-valor para todas as perguntas encontra-se 

no Anexo 5.  

 

Para que o teste de chi-quadrado tivesse resultados mais robustos, os valores esperados 

deveriam ter sido maiores ou iguais a 5. Como esta amostra é pequena e, ainda, subdividida 

em grupos para comparações, esse critério mínimo não foi atingido, ficando a confiabilidade 

do teste comprometida.  

 

4.2.3. Explorando alternativas de análise. 

 

Com o intuito de aprofundar o tratamento dos dados já apresentados na seção anterior, novos 

testes foram realizados.  

 

A partir da base de dados final em SPSS já obtida para os testes de associação, foram 

calculados:   

a) Média: corresponde à média aritmética, para as respostas a cada pergunta. 

b) Intervalo de confiança, correspondente à média aritmética: limite inferior (lowerbound) 

corresponde ao valor mínimo e limite superior (upperbound) corresponde ao valor 
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máximo dentro do intervalo de confiança de 95%. Um intervalo de confiança a nível 

95% (portanto, p<0,05) é um critério padrão em Ciências Sociais e, portanto, foi usado 

esse nível.  

c) Mediana: importante para identificar o valor que corta as observações ao meio ou separa 

a metade inferior da amostra da metade superior. Em geral a mediana é superior à média 

e muito próxima ou igual a 4 (4=Concordo totalmente, 3 = Concordo parcialmente , 2= 

Discordo parcialmente, 1= Discordo totalmente tal como formulado no questionário em 

escala de Likert). Comparações entre média e mediana são mais um indicador de quanto 

a curva de respostas está enviesada. Por exemplo, se a mediana é 4, isso indica que mais 

da metade dos respondentes concorda totalmente com a afirmativa.  

d) Valores mínimo e máximo: mostram o quanto as respostas variaram (1 a 4 

correspondem à codificação acima para grau de concordância na escala de Likert 

utilizada). 

e) A coluna Bootstrap, mostra dois outros intervalos de confiança. Bootstrap é uma 

estratégia para analisar intervalos de confiança em amostras pequenas. Em poucas 

palavras, o software testa cerca de 1000 sub-amostras aleatórias dos  respondentes para 

verificar se a média aritmética é confiável. Os valores de limite inferior e limite superior 

baseiam-se na distribuição ascendente dessas sub-amostras. São dois cálculos de 

intervalo de confiança por bootstrap : Intervalo de confiança para a média: baseado na 

média das várias sub-amostras; Intervalo de confiança para mediana: baseado na 

mediana das várias sub-amostras. Esse intervalo de confiança é o mais indicado para 

esta pesquisa devido ao tipo de distribuição de respostas (curva em J). 

 

Foram preparadas tabelas gerais para todas as questões (1 a 14) do questionário e tabelas 

comparativas para a formação do respondente (Arquitetura, Engenharia Civil, Outros e 

Sociopolítico) e para a função que exerce (Assessoria-Consultoria-Docência e Coordenação-

Gestão-Supervisão). Dado o baixo número de respondentes, trabalhou-se com um nível de 

confiança de 95%. 

 

Para a interpretação desses resultados, deve ser observado que menores intervalos de 

confiança indicam menor variação de respostas. A distribuição de respostas segue o padrão 

geral constatando o consenso entre os vários grupos. Isso porque tanto média quanto mediana 

dos valores se encontram dentro do intervalo de confiança geral, sendo alta a probabilidade de 

consenso entre os grupos com relação às afirmações. Um exemplo: para a comparação entre a 
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Formação e as perguntas do questionário, tanto média quanto mediana para a maioria dos 

casos estão dentro do intervalo de confiança geral, evidenciando que há alta probabilidade de 

consenso entre os grupos. Contudo, na comparação entre Engenheiros e sua aceitação da 

participação de lideranças comunitárias e de educadores ambientais no planejamento de obras 

de drenagem, a média aritmética das respostas não se enquadra no intervalo de confiança 

geral para este item. A interpretação que se faz é que, neste caso, o grupo de Engenheiros está 

mais próximo ao limite inferior do intervalo de confiança geral, mas há sobreposição 

suficiente de valores para considerar que as opiniões desse grupo não divergem, 

estatisticamente, das opiniões dos outros grupos.  Quanto à Função, o resultado é semelhante, 

pois acompanha o consenso frente a todas as perguntas entre os dois grupos (Assessoria-

Consultoria-Docência e Coordenação-Gestão-Supervisão) e não divergem, estatisticamente, 

entre si.  

 

Os resultados desta análise encontram-se no Anexo 6. 

 

4.2.4. Indicando tendências. 

 

Ainda que não tenham sido constatadas diferenças estatisticamente significativas, a pesquisa 

avançou para entender se algum dos grupos de profissionais, entre os analisados, apresenta 

maior proporção de respondentes que concordam ou discordam com a incorporação de 

aspectos sociopolíticos na formação em Engenharia e na atuação de engenheiros de obras de 

drenagem.  

Para isto, todas as respostas obtidas foram ainda examinadas a partir do percentual de 

respostas de cada grupo de respondentes para cada uma das perguntas. A ideia que levou a 

este exercício foi a busca de tendências que percentuais podem indicar, o que é aceitável dado 

se tratar de amostra pequena. As colunas: „discordo totalmente‟ e „discordo parcialmente‟ 

foram somadas, assim como „concordo parcialmente‟ e „concordo totalmente‟. Para maior 

consistência, foi calculado o percentual de referência e comparações feitas entre as respostas 

que se situam abaixo ou acima desta referência. O Anexo 7 apresenta um quadro completo de 

todos resultados calculados para todas as questões e as tendências verificadas para cada grupo 

de respondentes frente a cada uma delas.  

 



177 
 

Os percentuais foram calculados para os respondentes agrupados segundo seus dados pessoais 

– formação, função, idade, nível hierárquico e sexo – e não para a totalidade dos indivíduos, 

já que os membros de um grupo aparecem nos demais.  

 

Não é demais afirmar que estes resultados, ainda que interessantes, indicam apenas uma 

tendência e, portanto, devem ser vistos com cautela, dado o baixo número de valores 

observados. Mesmo assim, é digno de nota o fato de haver consenso com relação à posição 

dos grupos em todas as respostas, o que confirma a validade desta abordagem.  

 

A partir desses resultados, foi possível elaborar o Quadro 14. Este indica as tendências de 

posicionamento dos vários grupos conforme um grau de concordância alto (quando 90% ou 

mais dos respondentes concordam com a afirmação), médio (quando entre 66% e 89% 

concordam com a afirmação) e baixo (quando 65% e menos concordam com a afirmação). 

 

É interessante observar, por exemplo, como se posicionam os Engenheiros, frente aos 

indivíduos de outra formação; os envolvidos em Assessoria – Consultoria – Docência frente 

aos que se dedicam a Coordenação – Gestão – Supervisão; e o grupo de primeiro escalão, por 

considerar que este grupo tem maior poder de influenciar políticas públicas e estratégias. 

 

A referência percentual serve de parâmetro para identificar os grupos que mais se distanciam 

desta referência geral, ou se existe um consenso entre todos. Assim, o grau de concordância 

dos respondentes formados em Engenharia Civil com relação à necessidade de mais tempo 

para poder lidar com aspectos sociopolíticos das comunidades onde implantam as obras 

estando bastante abaixo do grau de concordância dos demais grupos, pode significar a 

necessidade de novos arranjos e estratégias. Isso porque a literatura que dá apoio à pesquisa 

indica que aspectos sociopolíticos em gestão da água urbana são bem mais complexos do que 

os aspectos técnicos.  
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

1 - Aspectos técnicos são tão 

importantes quantos aspectos 
sociais no planejamento de obras 

de drenagem 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolíticos 

Função
73

: ACD, CGS. 

Idade: 40-49, 50-59; 
Nível 

hierárquico:Outros, 
Primeiro, Segundo. 

Sexo: feminino e 

masculino.  

Idade: Jovens 30 – 39 

anos e mais velhos + de 
60 anos; 

Nível: Quarto e terceiro 

escalões. 

 

2.1 – O bom planejamento de obras 
de drenagem exige a participação 

de Cientistas Sociais 

 Arquitetos, Outros; 
ACD, CGS; 

Idade: 30 – 39; 50-59; 

Todos os níveis 
hierárquicos; 

Sexo feminino. 

Engenheiros, 
Sociopolíticos; 

40 – 49 anos, + de 60 

anos; 
Sexo masculino. 

 

2.2 – O bom planejamento de obras 

de drenagem exige a participação 
de comerciantes instalados na área 

Nível hierárquico: 

Quarto; 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolíticos; 

ACD, CGS; 

Idade: 30 – 39; 50 – 59; 
+ de 60. 

Nível hierárquico: 
Outros; Primeiro, 

Segundo, Terceiro. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Idade: 40 – 49 anos. 

2.3 - O bom planejamento de obras 

de drenagem exige a participação 

de Comitês de Bacia 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros. 

Função: ACD, CGS. 
Idade: 30-39, 50-59. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro. 

Sexo: feminino e 

masculino. 

Sociopolítico. 

Idade: 50-59, + de 60 

anos. 
Nível: Quarto 

 

2.4 – O bom planejamento de obras 
de drenagem exige a participação 

de Comunicadores Sociais 

Arquitetos, Outros, 
Sociopolíticos. 

Função: CGS. 

Idade: 30 – 39 anos. 
Nível: Outros, Segundo, 

Quarto. 

Sexo: feminino. 

Engenheiros, 
Função: ACD. 

Idade: 40-49; 50-59 

anos. 
Nível: Primeiro, 

Terceiro. 

Sexo: masculino. 

Idade: + de 60 anos. 

2.5 – O bom planejamento de obras 
de drenagem exige a participação 

de Lideranças Comunitárias 

Arquitetos, Outros. 
Função: ACD. 

Idade: 30 – 39 anos. 

Nível: Primeiro, 
Segundo, Quarto. 

Sexo: feminino. 

Engenheiro, 
Sociopolítico. 

Função: CGS. 

Idade: 40 – 49, 50 – 59. 
Nível: Outro, Terceiro. 

Sexo: masculino. 

Idade: + de 60 anos. 

2.6– O bom planejamento de obras 

de drenagem exige a participação 
de Educadores Ambientais 

Arquitetos, Outros. 

Idade: 30 – 39 anos. 
Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo.  
Sexo: feminino. 

Engenheiros, 

Sociopolíticos; 
Função: ACD, CGS. 

Idade: 40-49, 50-59, + de 
60 anos; sexo masc.. 

Nível: Quarto, Terceiro. 
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ACD: Assessoria - Consultoria – Docência, CGS: Coordenadoria – Gestão – Supervisão. 
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

2.7– O bom planejamento de obras 

de drenagem exige a participação 
de Coordenadores de Projeto e 

Engenheiros 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolíticos. 

Função: ACD, CGS. 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos. 

Nível: Outros, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

  

2.8– O bom planejamento de obras 

de drenagem exige a participação 

de moradores da área onde obras 
serão implantadas 

Arquitetos, Outros, 

Sociopolítico. 

Função: CGS. 
Idade: 30 – 39, 40 – 49, 

50 – 59. 

Nível: Outros, Segundo, 
Terceiro, Quarto 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Engenheiros. 

Função: ACD; 

Nível: Primeiro. 

Idade: + de 60 anos. 

2.9– O bom planejamento de obras 
de drenagem exige a participação 

de políticos da região 

 Idade: 30-39 anos 
Nível: Quarto. 

Sexo feminino 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolítico. 
Função: ACD; CGS. 

Idade: 40 – 49, 50-59, + 

de 60 anos. 
Nível: Outros, Primeiro, 

Segundo, Terceiro. 
Sexo Masculino. 

2.10– O bom planejamento de 
obras de drenagem exige a 

participação de Técnicos de 
manutenção de obras de drenagem. 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros. 

Função: CGS. 
Idade: 30-39, 40-49,  

Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo, Terceiro. 
Sexo: feminino. 

Sociopolíticos. 
Função: ACD. 

Idade: 50-59, + de 60 
anos. 

Nível: Quarto. 

Sexo: masculino. 

 

3 - Gerentes de obras de drenagem 

nem sempre desejam envolver 

moradores no planejamento das 
obras. 

Engenheiros, 

Sociopolíticos. 

Idade: 40-49 anos. 
Nível: Outro, Quarto 

Arquitetos, Outros. 

Função: ACD, CGS. 

Idade: 30-39, 50-59, + de 
60 anos.  

Primeiro, Segundo, 

Terceiro. 
Sexo: feminino, 

masculino. 

 

4 - Em geral, moradores das áreas 

onde obras serão implantadas não 
têm condição de opinar sobre as 

mesmas para que atendam sua 
demanda por melhorias. 

  Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolítico. 

Função: ACD, CGS. 
Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto. 
Sexo: feminino, 

masculino. 
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

5 - Em geral, comerciantes 

instalados nas áreas onde obras 
serão implantadas não têm 

condição de opinar sobre as 

mesmas para que atendam sua 
demanda por melhorias. 

  Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolíticos. 

Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

6 - Audiências públicas são 

suficientes como processo 

participativo da população. 

  Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 
Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. 

Sexo: feminino, 

masculino. 

7.1 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 

Comunicadores sociais 

Formação: Outros;  
Função. ACD; 

Idade: 30-39; 

Nível: Primeiro, 
Segundo; 

 Sexo: feminino. 

Arquitetos, 
Engenheiros,  

Sociopolíticos; 

Função: CGS; 
Idade: 40-49, 50-59, + de 

60 anos; 
Nível: Outro, Terceiro, 

Quarto; 

Sexo: masculino. 

 

7.2 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 

Cientistas Sociais 

Sexo: feminino. Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos; 

ACD, CGS; 
Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos; 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto; 
Sexo: masculino. 

 

7.3 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 
Educadores Ambientais. 

Engenheiros; 
Função: ACD; 

Idade: 50-59, + de 60 
anos; 

Nível: Primeiro, 

Segundo, Quarto; 
Sexo: feminino. 

Arquitetos, Outros, 
Sociopolíticos; 

Função: CGS; 
Idade: 30-39, 40-49; 

Nível: Outro, Terceiro; 

Sexo: masculino. 
 

 

7.4 – Para a boa implantação de 

obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 
Empresários Locais 

Idade: 30-39; 

Nível: Outros. 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
ACD, CGS; 

Idade: 40-49, 50-59, + de 
60 anos. 

Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. Sexo: f. e m. 
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

7.5 – Para a boa implantação de 

obras de drenagem é necessário 
que haja o envolvimento de 

Engenheiros. 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros;  
Função: ACD, CGS. 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 
Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. 

Sexo: feminino, 

masculino. 

Sociopolíticos; 

Nível: Outro, 
 

 

 

7.6 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 

Escolas 

Nível: Primeiro Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolítico. 

Função: ACD, CGS. 
Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Segundo, 
Quarto. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Nível: Terceiro; 

7.7 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 
Lideranças Comunitária 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
Função ACD;  

Idade: 30-39, 50-59, + de 

60 anos. 
Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. 

Sexo: feminino, 

masculino. 

Função CGS; 
Idade: 40-49. 

 

7.8 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 

Moradores 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 

Função: ACD, CGS; 
Idade: 30-39, 50-59, + de 

60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Quarto. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Idade: 40-49, + de 60 
anos. 

Nível: Terceiro. 

 

7.9 – Para a boa implantação de 
obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 
Políticos. 

Formação: Outro. Arquitetos, 
Sociopolíticos;  

Função: ACD; 
Idade: 30-39, + de 60 

anos;  

Nível: Segundo;  
Sexo: feminino. 

Engenheiros, Outros; 
Função: CGS; 

Idade: 40-49, 50-59, + de 
60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 

Terceiro, Quarto. 
Sexo:  masculino. 

7.10 – Para a boa implantação de 

obras de drenagem é necessário 

que haja o envolvimento de 
Técnicos de manutenção de obras 

de drenagem. 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto.  Sexo: f e m. 
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

8.1 – Na implantação de obras de 

drenagem, é necessário que 
Engenheiros Civis contem com 

suficiente Autonomia frente às 

interferências políticas e dos 
arranjos institucionais para 

implantar obras já planejadas 

Formação: Outros.  

Idade: 30-39 

Arquitetos, 

Engenheiros, 
Sociopolíticos; 

Função: ACD, CGS; 

Idade:  40-49, 50-59, + 
de 60 anos; 

Nível: Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto; 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Nível: Outro; 

8.2 – Na implantação de obras de 

drenagem, é necessário que 

Engenheiros Civis compreendam 
as interferências sociopolíticas que 

podem ocorrer durante a 

implantação das obras. 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 
Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. 

Sexo: feminino, 

masculino. 

Nível: Outro.  

8.3 – Na implantação de obras de 
drenagem, é necessário que 

Engenheiros Civis tenham 

sensibilidade para aspectos da 
organização sociopolítica das 

comunidades onde implantam 
obras 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros,  

Função: ACD; 

Idade: 40-49, 50-59, + de 
60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto. 

Sexo: feminino,  

Sociopolíticos; 
Função: CGS; 

Idade: 30-39; 

Nível: Segundo e 
Terceiro;  

Sexo: masculino. 

 

8.4 – Na implantação de obras de 
drenagem, é necessário que 

Engenheiros Civis tenham tempo 

para ocupar-se com aspectos da 
organização sociopolítica nas 

comunidades onde obras são 

implantadas. 

Nível: Primeiro, Quarto; Arquitetos, 
Engenheiros, 

Sociopolítico. 

Função: ACD, CGS. 
Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Segundo, 
Terceiro; 

Sexo: feminino, 
masculino. 

Formação: Outros, 

8.5 – Na implantação de obras de 
drenagem, é necessário que 

Engenheiros Civis tenham Vontade 
de lidar com aspectos 

sociopolíticos nas comunidades 

onde implantam obras. 

Arquitetos, Outros, 
Sociopolíticos; 

Idade: 30-39, 40-49+ de 
60 anos; 

Nível: Primeiro, 

Segundo;  
Sexo: masculino. 

Engenheiros;  
Função: ACD, CGS;  

Idade:  50-59; 
Nível: Outro, Terceiro, 

Quarto; 

Sexo: feminino.  

 

9 - A graduação em Engenharia 

Civil capacita suficientemente para 

a boa execução de obras de 
drenagem. 

Nível: Outro. Sexo: feminino. Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos. 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos. 

Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro, 
Quarto. Sexo: masc.  
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

10 - A graduação em Engenharia 

Civil deveria ter disciplinas 
obrigatórias sobre aspectos 

sociopolíticos 

Engenheiros, Outros;  

Função: CGS; 
Idade: 30-39, + de 60 

anos;  

Nível: Outro,Segundo;  
Sexo: feminino. 

Arquitetos, 

Sociopolíticos; 
Função: ACD;  

40-49, 50-59; 

Nível: Primeiro, 
Terceiro, Quarto; 

Sexo: masculino. 

 

11 – Cientistas Sociais são bem-

vindos para atuar em projetos de 
intervenções em drenagem 

Arquitetos; 

Nível: Outro, Quarto; 
 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolítico;  
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos; 

Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro; 
Sexo: feminino, 

masculino. 

 

12.1 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: a capacitação de 

Profissionais de formação 

humanista e social para envolver 
moradores e comerciantes de 

maneira que se sintam capazes de 
contribuir para a redução de 

alagamentos e inundações. 

 Arquitetos; 

 Idade: + de 60 anos; 
Nível: Outro, Terceiro, 

Quarto; 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolítico; 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59;  
Primeiro, Segundo; 

Sexo: feminino, 
masculino. 

12.2 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: variações climáticas e o 

conseqüente aumento das chuvas. 

Nível: Outro. Sociopolíticos; 

Nível: Primeiro. 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros,  
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos; 
Segundo, Terceiro, 

Quarto; 
Sexo: feminino, 

masculino. 

12.3 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: envolvimento de 

moradores e comerciantes no 

planejamento das obras a fim de se 
obter consenso sobre as mesmas e 

praticar seu uso racional. 

 Idade: 30-39;  

Nível: Outro, Quarto 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros; 
Sociopolíticos; 

Função: ACD, CGS; 

Idade: 40-49, 50-59, + de 
60 anos; 

Nível: Primeiro, 

Segundo, Terceiro; 
Sexo: feminino, 

masculino. 

12.4 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: A fiscalização do uso e 

ocupação do solo em áreas de 
proteção de mananciais e de 

preservação permanente. 

Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos; 
Função: ACD; 

Idade: 50-59, + de 60 
anos; 

Nível: Outro, Primeiro, 

Terceiro;. 
Sexo: feminino. 

 
 

 

 
 

Arquitetos; 

Função: CGS;  
Idade: 30-39, 40-49;  

Nível: Segundo, Quarto; 
Sexo: masculino. 
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Questão Alto consenso de grau 

de concordância: 

90% ou mais 

Médio consenso de 

grau de concordância: 

66-89%. 

Baixo consenso de grau 

de concordância: 

<65%. 

12.5 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: a graduação em 

Engenharia Civil e a formação que 

oferece nos aspectos sociopolíticos 
que as obras envolvem tendo em 

vista garantir sua durabilidade. 

  Arquitetos, 

Engenheiros, Outros, 
Sociopolíticos. 

Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-
59, + de 60 anos. 

Nível: Outro, Primeiro, 
Segundo, Terceiro, 

Quarto. 

Sexo: feminino, 
masculino. 

12.6 – As principais causas das 

inundações no Município de São 

Paulo são: a impermeabilização do 
solo 

Arquitetos, 

Engenheiros, Outros; 

Função: ACD;  
Idade: 40-49, 50-59, + de 

60 anos; 

Nível: Segundo, 
Terceiro;  

Sexo: feminino, 
masculino. 

Sociopolíticos; 

Função:  CGS;  

Idade: 30-39;  
Nível: Outro, Primeiro, 

Quarto. 

 

12.7 – As principais causas das 
inundações no Município de São 

Paulo são: Insuficientes recursos 
financeiros por parte do Poder 

Público. 

 Nível: Primeiro, Quarto; Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos; 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos; 
Nível: Outro, Segundo, 

Terceiro; 
Sexo: feminino, 

masculino. 

12.8 – As principais causas das 

inundações no Município de São 
Paulo são: a manutenção das obras 

de drenagem pelo Poder Público 

Engenheiros; 

Idade: 30-39; + de 60 
anos;  

Nível: Outro, Primeiro. 

Arquitetos, Outros, 

Sociopolíticos; 
Função: ACD, CGS; 

Idade: 40-49, 50-59; 

Nível: Segundo, 
Terceiro, Quarto; 

Sexo: feminino, 

masculino. 

 

12.9 – As principais causas das 
inundações no Município de São 

Paulo são: a Resíduos sólidos 

depositados nas vias públicas e 
cursos d„água. 

Arquitetos, 
Engenheiros, Outros, 

Sociopolíticos; 

Função: ACD, CGS; 
Idade: 30-39, 40-49, 50-

59, + de 60 anos; 
Nível: Outro, Primeiro, 

Segundo, Terceiro; 

Sexo: feminino e masc.. 

Nível: Quarto.  

14. Relação mais estreita entre o 
técnico-científico e o sociopolítico 

é fundamental para a durabilidade 

das obras e a sustentabilidade do 
serviço que oferece. 

Arquitetos, Outros, 
Sociopolíticos; 

Função: CGS; 

Idade: 40-49, + de 60 
anos; Nível: Outro, 

Primeiro, Segundo, 
Quarto; Sexo:fem.. 

Engenheiros; 
Função: ACD; 

Idade: 30-39, 50-59; 

Nível: Terceiro; 
Sexo: masculino 

 

 

Quadro 14 - Tendências quanto à proporção de respostas, salientando a posição assumida por aqueles 

formados em Engenharia Civil. 

.  
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O Quadro 14 também confirma a consistência das respostas. Nota-se, por exemplo, o alto grau 

de concordância de todos os grupos com relação à presença de Engenheiros na execução de 

obras de drenagem e o alto grau de discordância frente à presença de políticos no 

planejamento das obras. Não foram identificados outliers, ou valores atípicos, que 

comprovem observações inconsistentes ou afastadas de maneira notória da série. No quadro, 

procurou-se seguir a posição assumida por os que são formados em Engenharia Civil, foco 

principal desta pesquisa, ainda que possam ter função em ACD ou em CGS 
74

.  

 

4.3. Visão de moradores e comerciantes quanto ao sociopolítico. 

 

Esta seção traz os resultados obtidos na área da bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro, 

onde obras de drenagem foram planejadas e estão sendo implantadas. O Anexo 8 apresenta 

esses resultados em todas as tabelas geradas. 

 

4.3.1. Moradores e comerciantes no Córrego do Cordeiro 

 

Maior proporção de moradores. 

A amostra é composta de 70% de moradores e 30% de comerciantes. Isto se explica pelo 

maior adensamento da população em residências frente ao comércio e indústrias locais.  

 

Gráfico 16 - Proporção de comerciantes e moradores 

 

A maioria dos moradores são proprietários do imóvel onde vivem. 

Entre os moradores, 71,2% declararam ser proprietários do imóvel onde residem (Anexo 8, 

tab. 1). A importância deste fato está na possibilidade de maior interesse por obras que 

venham beneficiar o bairro e valorizar sua propriedade e, portanto, interessar-se em participar 

do processo de planejamento e do cuidado com as mesmas. Entre os comerciantes, apenas 

25,8% declararam ser proprietários e 14,6% deles deixaram de declarar se são ou não 

proprietários. 
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ACD: Assessoria - Consultoria – Docência, CGS: Coordenadoria – Gestão – Supervisão. 
 

moradores
212
70%

comerciantes
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A proporção de proprietários está igualmente dividida pelas 3 Regiões.  

Em todas as regiões a proporção de proprietários é praticamente a mesma. Portanto, o que 

muda em cada região não é ser ou não proprietário do imóvel onde reside ou onde instalou 

comercio, mas a condição da moradia e o tipo de ocupação.  Assim, na Região 1, 59% 

declararam ser proprietários, 56% na Região 2 e 58% na Região 3 (Anexo 8, tab. 2). 

 

Equilíbrio entre homens e mulheres. 

 

Gráfico 17 - Proporção de homens e mulheres 

 

Houve certo equilíbrio entre o número de mulheres e de homens na amostra. Somente na 

Região 1 o número de mulheres da amostra excedeu o número de homens (Anexo 8, tab.3). 

 

Faixa etária. 

 

Gráfico 18 - Proporção das idades dos indivíduos da amostra 

 

Com exceção dos indivíduos com menos de 20 anos, nou houve uma dispersão significativa 

entre as várias faixas etárias dos dos entrevistados  

 

Mais jovens na Região 1. 

Entre as pessoas com 24 ou menos anos, apenas 7% se encontravam na Região 3 e 24% na 

Região 1. Entretanto, talvez seja esta apenas uma indicação da dificuldade em abordar pessoas 
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mais jovens na Região 3, onde predominam residências de muros altos e número menor de 

pessoas nas ruas dos bairros (Anexo 8, tab. 4). 

 

Grau de escolaridade entre comerciantes é mais alto. 

Aqueles que declararam possuir diploma universitário foram agregados aos que declararam 

estar cursando uma faculdade/universidade. Esse procedimento foi feito dada a diferença 

entre o curso universitário, completo ou incompleto, e os demais cursos, inclusive o curso 

técnico.  Comerciantes declararam um maior grau de escolaridade que os moradores, para os 

quais, inclusive, foi registrado um percentual bastante maior para analfabetos e aqueles que 

freqüentaram apenas os primeiros anos (Anexo 8, tab.5). Trata-se de informação relevante 

para o desenho de programas de envolvimento de moradores e comerciantes no processo de 

planejamento e no acompanhamento das obras de drenagem. Dentre os que declararam 

possuir curso universitário completo ou incompleto, 64% se encontravam na Região 3 e 

apenas 13% na Região 1. Ao contrário, 30% dos analfabetos e dos que freqüentaram somente 

os primeiros anos estavam na Região 1, 22% na Região 2,  e apenas 7% na Região 3 (Anexo 

8, tab.6). Trata-se de mais uma caracterização da população instalada nas diversas regiões, 

além da condição de moradia e tipo de comércio. 

 

A maioria dos moradores reside no local há mais de dez anos. 

O tempo de moradia ou comércio na região também pode ser considerado um dado 

importante, já que a tendência, sobretudo dos proprietários, é a introdução de melhorias na 

residência ou no comércio, o que os leva a se interessarem por melhorias também no bairro 

tendo em vista a valorização de sua propriedade. A preocupação com melhorias pode levar ao 

maior interesse no cuidado com as obras que venham a ser construídas. A pesquisa revelou 

que os moradores se encontravam no local há mais tempo do que os comerciantes. Enquanto 

71% dos moradores declararam residir no local há mais de 10 anos, 77,5% dos comerciantes 

declararam se encontrar no local há no máximo 10 anos (Anexo 8, tab.7).  A Região 3 

registrou o maior tempo de presença no local, ainda que em menos casos. Entretanto, de 2 a 5 

é o número de anos que apresentou a maior proporção de casos nesta região (Anexo 8, tab 8).  

Por outro lado, transformando o período de 2 a 5 anos em 2 a 10 anos de presença no local, a 

maior proporção veio a ser de 10 anos na área. Esta proporção é maior do que a registrada 

para a Região 3. Entretanto, ao somar os percentuais de ocupação há mais tempo, verifica-se 

que 27% dos respondentes na Região 1 encontravam-se nessa região há mais de 31 anos, 
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revelando que as regiões mais afastadas da comunicação com o centro da cidade evidenciam 

uma tendência de ocupação de longa data (Anexo 8, tab. 9). 

 

Os atingidos por inundações representam mais da metade dos respondentes. 

Pouco mais da metade dos indivíduos que compõem a amostra (155 indivíduos ou 51,5%) 

declararam já ter passado por inundações em sua residência, local de comércio ou mesmo no 

seu entorno. A estes foi indagado se, com o correr do tempo, a situação melhorou, piorou ou 

continua igual. Segundo a opinião de 76% desses indivíduos, as inundações pioraram ou a 

situação continuou a mesma. Entre comerciantes, 81% declaram que a situação piorou ou 

continua a mesma, enquanto 75% dos moradores são da mesma opinião. São dados que 

confirmam haver uma tendência geral entre comerciantes e moradores de acreditar que a 

situação das inundações não teve melhoras (Anexo 8, tab. 10). 

 

Não melhorou a situação das inundações. 

Para aprofundar este dado, foi realizado um teste de associação de qui-quadrado entre passar 

por inundação, o tempo em que se encontra na área e se considera que as inundações antes 

foram „piores‟, „melhores‟ ou a „mesma coisa‟. Excluindo as observações de quem não sabia 

ou não respondeu, o nível descritivo (p-valor) é de 0,254, indicando que não existe associação 

entre tempo no local e percepção de melhora ou piora, confirmando que não há diferenças 

significativas entre essas variáveis (Anexo 8, tab. 11).  Este agravamento da situação é 

registrado nas três Regiões (Anexo 8, tab.12). Somente na Região 2 houve o maior registro de 

melhorias. Quanto ao número de ocorrências de inundação por região, constatou-se que em 

66% dos casos foram registrados somente até 3 ocorrências, sobretudo na Região 2, enquanto 

na Região 3 houve o maior número de ocorrências, e é onde foi registrado maior índice de 

descontentamento. Dos entrevistados nesta Região, 17% confirmaram já ter sofrido com as 

inundações por 7 ou mais vezes ao ano (Anexo 8, tab. 13). 
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Gráfico 19 - Opinião de moradores e comerciantes sobre melhoria ou agravamento da situação quanto às 

inundações em sua região. 

 

O Gráfico 19 ilustra este resultado, mostrando, na Região 3, o alto percentual de indivíduos 

que declararam ter piorado a ocorrência de inundações e o mais baixo percentual daqueles que 

declararam ter melhorado. 

 

Obras de contenção foram construídas. 

Dos 155 moradores e comerciantes que declararam já ter passado por inundação, 61% 

construíram obras de contenção em residências ou comércio (Anexo 8, tab. 14).   

 

Gráfico 20 - Moradores e comerciantes que passaram por inundação e a construção ou não de obras de 

contenção em cada uma das regiões. 

 

São iniciativas particulares que acontecem nas três regiões (Anexo 8, tab. 15), tal como 

ilustrado no Gráfico 21, o que evidencia o esforço para se proteger e conviver com os 
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alagamentos em sua casa ou comércio. É interessante notar que na Região 3, a mais atingida e 

com maior ocorrência de inundações, é menor a proporção daqueles que declararam ter 

construído obras de contenção. 

 

Lixo e sujeira depositados em locais públicos: a principal causa de inundação. 

De todas as causas apontadas, „lixo‟ ou „sujeira‟ depositados em locais públicos foi a principal 

causa de inundação de maneira isolada, tal como declarado tanto por moradores (52%) como 

por comerciantes (37%) (Anexo 8, tab. 16).  O percentual pode chegar a quase 70%, quando o 

lixo ou sujeira são combinados com outras causas de inundação (Anexo 8, tab. 17).  Também 

ao examinar esta variável separadamente, em cada uma das regiões, foi registrado um maior  

percentual de entrevistados que indicaram ser o lixo ou a sujeira depositados em locais 

públicos a principal causa de inundação. Na Região 1 este percentual atinge 57% enquanto 

que nas Regiões 2 e 3 o percentual é de 39% e de 40%,  respectivamente (Anexo 8, tab. 18). 

 

O principal responsável pelas inundações é a própria população. 

Grande parte dos moradores e comerciantes (46%) respondeu que „moradores‟, „povo‟, 

„população‟, „pessoal‟, „humanos‟ são os responsáveis pela principal causa de inundação: o 

„lixo‟ ou „sujeira‟ depositados em locais públicos. No geral, 68% apontaram serem esses os 

responsáveis, isoladamente ou em combinação com outros responsáveis, pelas causas de 

inundação. Por outro lado, 71% dos moradores e comerciantes responsabilizam a ocupação 

como causa de inundação, isentando dessa responsabilidade (Anexo 8, tab. 19).   

 

Dentre os moradores, 51% declararam que eles próprios, de maneira isolada, são responsáveis 

pelas inundações, enquanto que entre os comerciantes 34% declararam que moradores são os 

responsáveis por essas causas de inundações. Em segundo lugar, os responsáveis por 

inundações, tal como declarado por 28% de moradores e comerciantes, são o Poder Público e 

os políticos e ilustrado na Tabela  
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Asfalto, 

cimento, 

concreto, 

moradores 

que 

constroem 

Políticos  

e 

Moradores Engenheiros 

Topografia 

e 

Moradores 

Moradores, 

povo, 

população, 

pessoal, 

humanos 

Natureza 

ou Deus 

Não 

sabe 

Poder 

Público 

e 

Políticos 

Sem 

resposta Total 

Com. 
0 24 0 1 30 5 1 27 1 

89 
0% 27% 0% 1% 34% 6% 1% 30% 1% 

Mor. 
2 36 1 1 108 7 1 56 

 212 
1% 17% 0% 0% 51% 3% 0% 26% 0% 

Total 
2 60 1 2 138 12 2 83 1 

301 
1% 20% 0% 1% 46% 4% 1% 28% 0% 

 

Tabela 4 - Responsáveis pelas inundações segundo moradores e comerciantes. 

 

Ao examinar este resultado por Região, 56% de moradores e comerciantes da Região 1 

responsabilizaram os „moradores‟, „o povo‟, „a população‟, „o pessoal, „os humanos‟ pelas 

causas da inundação, a maior delas sendo o lixo ou sujeira depositada em locais públicos. Nas 

Regiões 2 e 3 este percentual é de 36%.  Os que declararam que o Poder Público é o principal 

responsável são 33% daqueles localizados nas Regiões 2 e 3 e 22% na Região 1.  É 

importante notar que entre os principais responsáveis pelas causas de inundações estão os 

moradores (em suas várias formulações) e em segundo lugar o Poder Público e os políticos, 

sempre tendo em mente que a principal causa declarada é a sujeira ou o lixo depositados em 

locais públicos. Por outro lado, os moradores e comerciantes se isentaram da responsabilidade 

pela impermeabilização do solo, já que apenas 1% deles considerou que a „ocupação‟ que 

gera „asfalto‟, „concreto‟, „cimento‟ é a responsável pela inundação (Anexo 8, tab. 20). Isso 

significa que moradores e comerciantes se isentaram desta responsabilidade, passando-a ao 

Poder Público e aos políticos. São essas algumas das complexidades do sociopolítico que 

devem ser levadas em consideração pelas intervenções técnicas.  A Gráfico 21  ilustra a 

relação entre causas e os responsáveis pela inundação. 
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Gráfico 21 - Causas e responsáveis pelas inundações 
Legenda 

Causas de inundação Responsáveis 

E = Falta de espaço, muita construção, inclusive irregular, urbanização, 
pavimentação, impermeabilização, água não tem para onde escoar, falta vazão. 

A = Asfalto, cimento, concreto e construção 
por moradores 

F = Lixo + Obra. C = Políticos e Moradores 

G = Falta de planejamento, má administração, falta de manutenção, falta de 

atenção pelo Poder Público. 

E= Engenheiro 

H = Topografia + falta de Obra. H= Topografia e moradores 

I = G + Lixo 

M = Moradores, povo, população, 

pessoal, humanos 

L = Lixo ou Sujeira depositada. N = Natureza ou Deus 

O = Problema de obra, infraestrutura. NS = Não sabe 

Q = Lixo + E + T. P = Poder Público e políticos 

T = Baixada ou várzea ou topografia ou excesso de chuva. SR = sem resposta 

 

A primeira coluna indica a ocupação (E) como importante causa de inundação, 

responsabilizando o Poder Público e Políticos (P rosado na legenda à direita) por esta 

situação. Já a última coluna que representa a topografia (T) como causa de inundação, a 

responsabilidade é compartilhada entre a (N) natureza ou Deus (50%) e o (P) Poder Público e 

os Políticos (41%).  A cor rosada representa a parcela de responsabilidade do Poder Público e 

Políticos (P) como a maior responsável, ficando moradores, povo, pessoal, humanos (M) em 

azul claro, como o responsável maior e quase único pelo Lixo e Sujeira Depositados (L) em 

locais públicos.  A combinação de Políticos e Moradores (C, representada pela cor ocre no 

Gráfico 22) aparece como responsável pelo Lixo + Obras inadequadas (F), pela ineficiência 

do Poder Público e pelo Lixo depositado (I), pela Topografia + a falta de Obras (H). 

Responsabilizar o próprio morador ou a população em geral como o principal responsável 

pela deposição de lixo e sujeira nas vias públicas, e ser esta a principal causa de inundação, 
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remete às dúvidas quanto à eficácia de reservatórios que, seguindo a tradição, receberão e 

acumularão tais resíduos. Alguns exemplos estão ilustrados nos Fotografias 6, 7 e 8 abaixo. 

 

Daí a importância do envolvimento da comunidade desde o início do planejamento das obras 

e a implantação de outras medidas não estruturais para a preservação das mesmas. 

  

 

Fotografia 6 - Vista do 1º degrau 

existente na célula esquerda da 

galeria da PMSP e detalhe para a 

presença de entulho (lixo) retido 

no local. 

Fotografia 7 - Vista interna da caixa 

de interligação : trecho de fluxo da 

galeria do Metrô e detalhe para a linha 

depilares existentes. 
 

Fotografia 8 - Acúmulo de lixo e terra 

obstruindo parcialmente a abertura de 

saída da galeria para o rio Pinheiros. 

 

Fonte: GEOMETRICA, 2007 

 

 

Os vizinhos são os primeiros a socorrerem em situação de inundação. 

Dentre moradores e comerciantes, 52% declararam que são os vizinhos que, em primeiro 

lugar, acodem quem necessita de socorro em caso de inundação. São 56% dos moradores e 

43% dos comerciantes que declararam ter essa convicção. Por outro lado, 27% deles 

declararam acreditar que ninguém presta socorro além dos diretamente afetados, ou seja, 

„cada um por si‟. É interessante notar que este percentual é de 37% no caso de comerciantes, 

bastante mais alto do que entre os moradores, 23%. Essa tendência pode significar que os 

comerciantes são aqueles que se ocupam sem ajuda de outros quando o alagamento atinge seu 

comércio (Anexo 8, tab. 22). 

 

Moradores e comerciantes concordam que Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros são 

as entidades que, após vizinhos e os próprios afetados, acodem em caso de inundação ou 

alagamentos. Nota-se o desamparo frente a associações de bairro ou outras entidades no 

socorro inicial. Entretanto, deve ficar assinalado que inundações e alagamentos podem 

acontecer de maneira repentina, e, na falta de um sistema de alerta e não havendo informação 
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com certa antecedência para que grupos de familiares, associações ou outros possam atender 

em primeiro lugar dado a distância física, resta aos mais próximos prestarem socorro.  Esta 

pergunta foi feita a todos os indivíduos que compõem a amostra e não somente àqueles que já 

passaram por inundação, e formulada para não sugerir quem o entrevistado considera como o 

socorro ideal mas sim quem ele acredita que realmente presta o socorro inicial.  

 

„O primeiro socorro vem dos mais próximos‟ é o que diz quem já passou por inundação; 

„vem do Poder Público‟ acredita quem nunca passou. 

Relacionar ter passado ou não por inundação e sua opinião sobre quem é o primeiro a oferecer 

socorro nessas situações confirmou os dados já apresentados que retratam a opinião de todos 

os indivíduos que compõem a amostra, mesmo que não tenha passado por inundação. Em 

geral, 59% dos que passaram por inundação declararam acreditar que os vizinhos são os 

primeiros a ajudar, contra 45% de quem nunca passou por inundação. São 23% aqueles que 

nunca passaram por inundação e que declararam acreditar que Prefeitura, Defesa Civil e 

Corpo de Bombeiro são os primeiros a ajudar, sendo que somente 5% dos que já passaram 

declararam o mesmo. Da mesma forma, 32% dos que passaram por inundação declarou „cada 

um por si‟, percentual maior do que quem nunca passou (23%) (Anexo 8, tab. 23). Foi tentado 

o teste do qui-quadrado para confirmar se existe ou não associação entre essas variáveis. 

Entretanto, para que o teste seja recomendado, não pode haver grande número de observações 

esperadas menor que 5. A análise feita através do programa SPSS revelou que 12 células 

estão com valor esperado menor que 5 (Anexo 8, tab. 24) e por isso não se recomenda este 

teste de associação. Foram então criadas novas categorias para esta questão: 

Categoria 1: Cada um por si; 

Categoria 2. Amigos, Família e Vizinhos; 

Categoria 3. Poder Público; 

Categoria 4. Outros, „Não sabe‟, Associação e Sem resposta. 

 

Tendo sido excluída a Categoria 4, dado não fornecer informação relevante ou apresentar um 

baixo número de respostas, com esta nova categorização o „p-valor‟ resultante foi menor que 

0,001, indicando que existe associação entre as variáveis. (Anexo 8, tab. 25). O Gráfico 22 

ilustra esses resultados, com os dados agrupados nas novas categorias. 
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Gráfico 22 - Quem oferece o primeiro socorro às vítimas de inundação 

Ao examinar este tópico em cada uma das regiões, para todos os entrevistados, 56% dos 

localizados na Região 1 declararam que os vizinhos prestam socorro em primeiro lugar em 

caso de inundações, enquanto 49% da Região 2 e 48% da Região 3 declararam o mesmo. Em 

segundo lugar, na Região 3, 35% declararam que, em caso de inundação, „cada um por si‟ ou 

„autoproteção‟ encontrará a saída, sendo 25% na Região 2 e 24% na Região 1 aqueles que 

declararam o mesmo (Anexo 8, tab. 26). Este dado leva a acreditar que maior solidariedade e 

aproximação existem na Região 1, devido, possivelmente, ao tipo de ocupação. 

 

A maioria não sabe se proteger de inundações ou alagamentos. 

A resposta dos 301 entrevistados revela que a maioria não sabe se defender (Anexo 8, tab. 27) 

ou conviver com a água de inundação. „Fugir‟, „subir no telhado‟ e respostas deste estilo 

mostraram que o morador e o comerciante não sabem se defender das inundações, dado que 

estas são escapatórias esporádicas e sem uma estratégia de defesa da família ou do 

patrimônio. Para isto, seria necessário adotar estratégias como algumas das informadas: ter 

móveis em cima de tijolos, levar o automóvel para lugar já definido assim que começa a 

chuva, construir parede extra e comportas através das quais a água não possa penetrar, entre 

outras. 
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 Gráfico 23 - Saber ou não se proteger das inundações 

 

Não há diferenças significativas entre cada uma das Regiões (Anexo 8, tab. 28). 

 

Quem deve decidir sobre as obras é o Poder Público, mas moradores também têm sua 

parcela nas decisões. 

A pergunta sobre quem deve decidir sobre as obras contra inundação que estão projetadas 

para a região trouxe surpresas. O mais alto percentual entre moradores e comerciantes (45%) 

indicou que é o Poder Público quem deve decidir sobre as obras, havendo praticamente um 

consenso quanto a isso. Por outro lado, 24% declararam que „os moradores‟, „a sociedade‟, „a 

população‟, „os eleitores‟ devem tomar decisões. É surpreendente o fato de que, entre 

moradores e comerciantes, 17% declararam que os moradores devem decidir em conjunto 

com o Poder Público e os engenheiros. Somados aos 24% dos que opinam que os moradores 

devem tomar decisão, são no total 41% de opiniões favoráveis à participação de moradores 

nas decisões sobre obras, mais 1% através de associações de moradores. Estas, novamente, 

tendem a não ser valorizadas dado o baixo percentual de reconhecimento de sua capacidade 

de decisão, tanto por comerciantes quanto por moradores (Anexo 8, tab. 29).  
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Gráfico 24 - Quem deve decidir sobre as obras a serem construídas. 

 

Dos indivíduos localizados na Região 1, 51% declaram que o Poder Público deve decidir 

sobre as obras, e na Região 2 são 47% aqueles que têm a mesma opinião. É interessante notar 

que na Região 3 esta porcentagem é de 34%. Por outro lado, é na Região 3 onde 30% 

declaram que as decisões devem ser tomadas por „moradores‟, „população‟ e 25% que o 

conjunto de Poder Público, moradores e engenheiros devem ser os responsáveis por essa 

decisão. Trata-se de resultado interessante, já que são os indivíduos da Região 3 que possuem 

maior grau de escolaridade, aqueles que em primeiro lugar acreditam que o Poder Público é o 

principal responsável pelas inundações e que mostram o maior percentual de „desejo de 

participar de decisões sobre as obras‟, tal como se verá a seguir. Em geral, „moradores‟ e 

„população‟ apareceram sozinhos, assim como junto com o Poder Público e engenheiros, 

mostrando a importância dada aos moradores no processo decisório. Novamente, chama 

atenção o fato de não se conferir responsabilidade para a tomada de decisão às associações de 

moradores, indicador da ausência de papel importante na área (Anexo 8, tab. 30).  

 

Sentir-se ou não capaz de opinar sobre as obras: mais da metade acredita que sim. 
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Mais da metade (59%) de moradores e comerciantes declarou sentir-se capaz de opinar sobre 

as obras, sendo 67% de moradores e 40% de comerciantes. É interessante notar o mais alto 

percentual entre moradores, talvez pelo fato de serem proprietários em maior número. Ainda 

que um alto percentual de moradores tenha declarado que se „sentem capazes de opinar‟ sobre 

as obras, é menor o percentual daqueles que consideram que moradores devem „decidir‟ sobre 

as obras (Anexo 8, tab. 31). À primeira vista, as palavras „opinar‟ e „decidir‟ têm peso 

diferente. Entretanto, ao „opinar‟ o morador pode fazer valer seu envolvimento nas decisões 

sobre as obras que afetarão a região onde mora. Um programa de envolvimento de moradores 

certamente trará importantes opiniões que poderão se reverter em decisões. 

 

Ter passado por inundação influencia o se sentir capaz de opinar? 

Foi realizado um teste de associação qui-quadrado para verificar se o fato de ter passado por 

inundação faz com que moradores e comerciantes se sintam capazes de opinar sobre as obras 

e eventualmente participar do processo de decisão (Anexo 8, tab. 32). Tendo sido excluída a 

observação „não sei‟, foi encontrado um p-valor = 0,789. Trabalhando com um nível de 

significância de 95% não há evidências para assumir que existe relação entre ter passado por 

inundação e sentir-se capaz de dar opinião. 

 

Recodificando a variável „sentir-se capaz de dar opinião‟, a observação excluída do primeiro 

teste foi incluída junto com a observação do grupo que acredita „não se sentir capaz de dar 

opinião‟ (Anexo 8, tab. 33). O novo p-valor encontrado foi de 0,841. Em ambos os casos, não 

há evidência de associação entre as variáveis, ou seja, o fato de já ter passado por inundação 

não influencia o sentir-se capaz de opinar sobre as obras.  

 

Apesar das diferenças já registradas entre as regiões, sobretudo no que se refere ao tipo de 

ocupação e escolaridade, não há diferenças marcantes entre elas quanto a sentir-se ou não 

capaz de tomar decisões, tanto entre moradores quanto entre comerciantes.  São praticamente 

60% aqueles que declararam se sentir capazes de opinar sobre as obras (Anexo 8, tab. 34). 

Esse resultado revela o interesse em participar das decisões, indicando que há espaço para o 

envolvimento da comunidade da área da bacia hidrográfica. 

 

A maioria desconhece a presença de engenheiros ou técnicos nos locais onde as obras 

serão construídas. 
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A pergunta sobre este tópico foi formulada da seguinte maneira: „Já estiveram aqui 

engenheiros / técnicos para explicar tudo sobre os reservatórios que vão ser construídos?‟ 

As respostas deveriam indicar a importância dada pelo projeto das obras a serem construídas,  

quanto ao envolvimento dos atores sociais presentes na área.  É importante entender, por um 

lado, se os moradores e comerciantes foram contatados pelos responsáveis ou mesmo pelos 

técnicos das obras projetadas, para esclarecimentos sobre as mesmas ou para serem ouvidos. 

Dentre comerciantes e moradores, 94% não tiveram qualquer visita, nem foram a reuniões ou 

sequer ouviram falar que engenheiros e técnicos tivessem estado nas áreas onde serão 

construídas as obras (Anexo 8, tab. 35).  

 

Gráfico 25 - Moradores e comerciantes e a presença de engenheiros e ou técnico para conversar sobre as 

obras a serem construídas. 

 

Entre os moradores e comerciantes localizados na Região 3, quase 100% deles confirmaram 

não estar a par da presença de engenheiros ou técnicos para explicar sobre as obras a serem 

construídas. Para a Região 2 este percentual é de 94%,  e de 90% para a Região 1.  Nesta, 

apesar de baixo o percentual dos que se inteiraram da visita de engenheiros ou técnicos, estão 

programadas obras de maior intervenção, inclusive com a remoção de população (Anexo 8, 

tab. 36). Resta deixar registrado que, durante as entrevistas, a pesquisadora ouviu que alguns 

moradores procuraram a Prefeitura onde tiveram uma reunião com encarregados das obras. 

 

É mínimo o conhecimento da presença de Educadores Ambientais, Comunicadores Sociais 

ou Lideranças Comunitárias na área que deverá receber as obras. 
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A presença de Educadores Ambientais, Comunicadores Sociais ou Lideranças Comunitárias 

não é do conhecimento de 96% de moradores e comerciantes. Estes afirmaram não ter tido 

qualquer contato com esses profissionais e nem ouviram falar de sua presença. Trata-se de 

percentual mais elevado entre os comerciantes (99%) do que entre os moradores (95%) 

(Anexo 8, tab. 37), resultado ilustrado pelo Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 - Proporção de moradores e comerciantes e a presença de educadores ambientais, 

comunicadores sociais ou lideranças comunitárias. 

 

Entre os moradores e comerciantes da Região 3, 92% disseram que não receberam a visita 

desses profissionais, sendo que não há diferenças significativas com as outras duas regiões
75

. 

No total das três regiões, apenas 4% tiveram contato com educadores ambientais, 

comunicadores sociais ou lideranças comunitárias (Anexo 8, tab. 38). A pesquisa teve acesso 

ao documento „Anexo X - Orçamento de referência Bacia do Córrego do Cordeiro e Dreno 

do Brooklin‟ (GEOMETRICA, 2007) onde consta que o pagamento do pessoal que estará 

envolvido no projeto chega a R$ 5.357.941,04 enquanto que o orçamento para os 

profissionais que se incumbirão da participação pública é de R$ 86.177,71, quantia irrisória 

quando se pensa nas complexidades sociopolíticas que devem ser enfrentadas. 

 

Conversas com gente do bairro sobre as obras não aconteceram  

A pergunta Você já conversou com gente do bairro sobre as obras dos reservatórios? deve 

indicar se houve qualquer iniciativa do projeto das obras, das associações comunitárias ou 

outras entidades do bairro em divulgar as mesmas e envolver moradores, o que possivelmente 

                                                             
75

Na rua Miranda Guerra, Região 3, onde deveria ser construído um reservatório, mora uma liderança comunitária que se responsabilizou pela coleta 

de assinaturas junto aos moradores da área pela interdição da obra a ser implantada na confluência desta rua com a Av. Prof. Vicente Rao (Gráfico 1, 
reservatório RCO5) – comunicação pessoal de um morador das proximidades da rua Miranda Guerra.  Provavelmente esta é a razão de alguns 
moradores da Região 3 declararem que houve a visita de liderança comunitária. 
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teria suscitado conversas entre vizinhos ou em locais na comunidade. Cabe aqui notar que esta 

pergunta estava vinculada ao esclarecimento obras para conter as águas das inundações.  

Dentre moradores e comerciantes, 75% declararam não ter conversado com gente do bairro 

sobre inundações em geral ou sobre obras dos reservatórios em particular, sendo que este 

percentual é mais elevado entre comerciantes (81%) do que entre moradores (73%) (Anexo 8, 

tab. 39). Trata-se de fato revelador da ausência de conhecimento, já que entre moradores, 

sobretudo das regiões mais pobres e de forte adensamento, a vida nos portões e na rua é mais 

frequente e entre comerciantes, sobretudo nos bares, restaurantes e cafés, por serem locais de 

ampla interação entre fregueses.  O fato indica, ainda, que não há articulação por meio de 

associações ou outra entidade comunitária onde moradores se encontrem para debater o tema 

das inundações. Esta tendência foi verificada nas três sub-regiões pesquisadas na área da 

Bacia, ou seja, desde as regiões de moradias mais precárias até aquelas de padrão superior. 

São apenas 25% do total de moradores e comerciantes (ou 74 casos) que conversam com 

pessoas do bairro sobre as inundações ou sobre obras para contê-las. Essas conversas 

acontecem, sobretudo, quando há inundações e alguns se inteiram de que obras estão 

planejadas para implantação no bairro. As conversas se dão geralmente na rua, 

informalmente, com vizinhos ou conhecidos. São apenas 23 (ou 31% dentre os 74 que 

conversam no bairro sobre as obras) os casos de conversas mais formalizadas. Destas, 5 

aconteceram em associações de moradores, 4 na igreja, 3 na escola e 10 são os casos de 

pessoas que procuraram a Prefeitura, que se organizaram para ir à Secretária Municipal 

encarregada das obras, que procuraram „o pessoal da construção‟, e que tiveram acesso às 

informações da Defesa Civil. Entre os indivíduos localizados na Região 3, 87% admitem não 

ter conversado com vizinhos. Esse percentual é menor na Região 1, área densamente povoada, 

com casas muitas vezes com porta de entrada sobre as calçadas, onde há realmente maior 

contato entre os moradores e comerciantes, ao contrário do que acontece na Região 3 ou 

mesmo na Região 2. É na Região 1 onde há maior proporção (33%) daqueles que conversam 

com seus vizinhos sobre as inundações e obras (Anexo 8, tab. 40), e muito pouco foi 

registrado em conversas mais formais em associações. 

 

Isto confirma que, em geral, a participação voluntária em associações ou outras formas de 

reuniões sistemáticas não encontra resposta por parte da sociedade brasileira.  Este fato é 

demonstrado em pesquisa realizada na cidade de São Paulo em 1973, citada por Kowarick 

(1980), cujo resultado revela que 93% daqueles que compõem a classe de renda baixa não 
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participam de qualquer associação voluntária. Isto evidencia a diferença entre participar 

sistematicamente de associações e de conversas e reuniões sobre aspectos de interesse direto. 

São os que já sofreram inundação aqueles que tendem a conversar mais com pessoas do bairro 

sobre este problema e as obras, ainda que seja de maneira informal e nas ruas. 

 

Moradores e comerciantes acreditam que engenheiros e técnicos não levam a sério sua 

opinião. 

Esta pergunta teve por objetivo identificar se moradores e comerciantes se sentem valorizados 

ou se sua opinião é valorizada pelos responsáveis pelas obras que serão implantadas no bairro. 

Dentre moradores e comerciantes, 77% consideram que sua opinião não é levada a sério pelos 

responsáveis por obras, contra 17% que pensam que são levados a sério (Anexo 8, tab. 41). 

Deve ficar claro que essa é uma visão hipotética, já que, em sua maioria, não foram 

procurados pelos responsáveis pelas obras. O Gráfico 27 ilustra a quantidade e o percentual de 

moradores e comerciantes, em geral, que acreditam ou não que os engenheiros e técnicos 

levam sua opinião a sério quando se trata das obras a serem implantadas no bairro. 

 

Gráfico 27 - Moradores e comerciantes e acreditar se sua opinião é levada a sério. 

 

O mais alto percentual daqueles que acreditam que sua opinião não é levada a sério por 

engenheiros ou técnicos das obras (81%) foi verificado na Região 2. Na Região 3, este  

percentual é de 77%, e na Região 1 de 75% (Anexo 8, tab. 42).   

 

Desejo de participar de conversas com técnicos e engenheiros 

Apesar desta evidência, a maioria dos comerciantes e moradores gostaria de participar de 

conversas com engenheiros e técnicos sobre as obras a serem implantadas no bairro.  Este 

dado revela o desejo e a disposição em participar de reuniões e encontros quando esses 

eventos se voltam para a discussão de benefícios que, direta ou indiretamente, podem afetar a 
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situação de moradores e comerciantes, de seu patrimônio e da valorização de sua qualidade de 

vida. No caso da Bacia do Córrego do Cordeiro, o desejo de 78% dos moradores de 

„participar de conversas‟ é constatação do interesse em discutir problemas e possíveis 

melhorias (Anexo 8, tab. 43). Não há diferença significativa entre as regiões quanto ao desejo 

de participar de conversas com técnicos e engenheiros das obras (Anexo 8, tab.44) ainda que 

na Região 3 a proporção seja ligeiramente mais alta, conforme ilustrado no Gráfico 28.  Trata-

se de informação que pode orientar programas de envolvimento de moradores e comerciantes. 

 

 

Gráfico 28 - Proporção de moradores e comerciantes que gostariam de participar de conversas com 

técnicos e engenheiros, segundo a região. 

 

 

 

A altura da água de alagamento e o tempo que demora em baixar. 

Para conhecer a visão de moradores e comerciantes e o impacto de inundações e alagamentos 

em casas e comércio, foi indagado aos indivíduos a que altura a água chega e quanto tempo 

demora em baixar. Essas medidas foram calculadas somente para os 155 moradores e 

comerciantes que já passaram por inundação. Por ser tratar de dados numéricos foi possível o 

tratamento estatístico. A altura da água foi calculada em centímetros para facilitar o 

tratamento e a análise. Para as três regiões, a água atinge uma altura média de 94,24 cm, 

ilustrado na Tabela 5. Na Região, 2 a média de altura da água ultrapassa um metro. Em 

segundo lugar aparece a Região 1, onde a água da inundação atinge quase um metro de altura. 

O desvio padrão indica que não há diferenças significativas entre essas medidas, ainda que as 
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três regiões sejam impactadas por alagamentos que atingem altura considerável, causando 

transtornos e perdas. O nível mais alto na Região 2 confirma os resultados apresentados no 

Gráfico 20: é nesta região onde se registra maior proporção de obras de contenção em 

residências e comércios. 

 

  Reg1 Reg2 Reg3 Total 

Quantidade de 

observações 

  80 29 46 155 

Média 96,71 104,14 83,70 94,24 

Mediana 100,00 100,00 80,00 100,00 

Moda 100 150 100 150 

Desvio Padrão 57,974 48,882 50,392 54,364 

Mínimo 0 30 0 0 

Máximo 230 200 200 230 

Percentis 25 50,00 50,00 40,00 50,00 

50 100,00 100,00 80,00 100,00 

75 150,00 150,00 120,00 150,00 

 

Tabela 5 - Altura em que a água chega, calculada em centímetros. 

 

 

.  

Figura 9 - Boxplot: indicação da dispersão dos dados para todas as regiões frente à altura da água 

calculada em centímetros. 
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Para identificar a existência de valores atípicos ou „outliers‟ foi construída a Figura 10, o que 

ajuda a entender os resultados. Trata-se de dado importante já que indica a ausência de 

informações totalmente fora das observações registradas. 

 

 

Figura 10 - Boxplot: indicação da ausência de outliers 

Q1 = primeiro quartil, ou percentil 25 da Tabela 4. 

Q2 = a mediana da Tabela 4. 

Q3 = terceiro quartil, ou percentil 75 da Tabela 4. 

Q1-1,5(Q3-Q1) e Q3+1,5(Q3-Q1) = indicam ausência de „outliers‟ ou valores atípicos entre 

as observações. 

 

A pouca dispersão dos dados para as três regiões aparece na Figura 11, ilustrando como as 

variáveis estão distribuídas em relação à homogeneidade dos dados, valores de tendência 

central, valores máximo e mínimo.   
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Figura 11 - Boxplots comparativos da altura que a água alcança nas três regiões, em centímetros 

Os Boxplots comparativos mostram que a média em centímetros do alcance da água para as 

Regiões 1 e 2 é semelhante e maior que a média da Região 3. Nota-se que a dispersão da 

Região 1 é maior, com mínimo menor e máximo maior. A caixa também é mais larga, 

indicando maior distância entre o Q1 e o Q3, ou seja, maior dispersão dos dados, o que pode 

ser confirmado pelo desvio padrão. Os valores máximos das Regiões 2 e 3 são semelhantes 

mas os valores relativos à concentração dos dados da Região 3 são visivelmente menores. 

 

Tempo para que o nível da água da inundação baixe. 

O tempo para que o nível da água de alagamento consequente das inundações baixe foi 

calculado em minutos. Os resultados obtidos revelam que é mais significativa a diferença 

entre as três regiões do que o verificado quanto à altura que atinge o nível da água. Em média, 

a Região 1 é aquela onde o tempo é o mais elevado: 186 minutos, ou mais de 3 horas. Por 

outro lado, o tempo de escoamento na Região 2 é bastante inferior ao das outras duas regiões.  

O desvio padrão indica maior dispersão dos dados entre as regiões do que com relação à 

média da altura a que chega a água. 

 

Tempo 

para 

Baixar 

  REG1 REG2 REG3 TOTAL 

N   80 29 46 155 

Média 186,8125 80,5172 118,0217 146,5097 

Mediana 40,0000 60,0000 60,0000 60,0000 
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Moda 30,00 60,00 60,00 60,00 

Desvio Padrão 583,95110 83,43459 129,71858 427,80482 

Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 

Máximo 4320,00 420,00 720,00 4320,00 

Percentis 25 22,5000 35,0000 30,0000 30,0000 

50 40,0000 60,0000 60,0000 60,0000 

75 120,0000 105,0000 180,0000 120,0000 

 

Tabela 6 - Tempo em minutos necessários para que a água de inundação baixe. 

 

4.3.2. Tendências quanto à importância dada por moradores à relação ‘técnico-científico 

– sociopolítico’. 

 

A análise a seguir apresenta as características demográficas dos moradores e comerciantes em 

associação com algumas das questões que podem trazer conclusões sobre a importância que 

eles conferem ao seu envolvimento com as questões técnicas. Esta análise aponta tendências 

sobre a importância dada pelos atores sociais presentes na área onde obras serão implantadas, 

em seu relacionamento com os aspectos técnicos das obras e vice-versa. Identifica, também, 

quem são os indivíduos que maior importância conferem a este relacionamento. São 

mostrados somente os casos em que existe associação entre as variáveis. Todos os dados 

apresentados estão disponíveis nas Tabelas 45 a 114 do Anexo 8). 

 

Questão 5 : Moradores e comerciantes X „quem você acha que deve decidir sobre as obras 

contra inundação?” 

Entre moradores e comerciantes, 17% valorizam a decisão compartilhada entre Poder Público, 

moradores e engenheiros: o conjunto C. Foram realizados testes de associação entre esta 

variável e as características demográficas dos indivíduos com o intuito de identificá-los. A 

única associação resultante dos testes deu-se entre aqueles localizados na Região 3 e a 

valorização da tomada de decisão sobre as obras pelo conjunto C. Mesmo assim, trata-se de 

resultado que deve ser visto com cautela devido ao baixo número de casos e ainda às 

recomendações de testes de associação feitas por Miller & Salkind  (2002) para amostra do 

tipo não probabilístico e por conveniência, conforme já indicado. 

 

Questão 6 : Moradores e comerciantes X „você seria capaz de dar sua opinião sobre  as 

obras contra inundação no seu bairro?” 
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Os moradores e comerciantes que seriam capazes de dar opinião sobre as obras contra 

inundação no bairro totalizam 177 indivíduos, portanto 59% da amostra. O fato de ser 

proprietário do imóvel registra a maior proporção daqueles que são capazes de dar opinião. 

 

Questão 9: Moradores e comerciantes X „você já conversou com gente do bairro sobre as 

obras dos reservatórios?‟ 

As pessoas que já conversaram com gente do bairro sobre as inundações e as obras dos 

reservatórios totalizam 74 pessoas ou aproximadamente 25% do total de moradores e 

comerciantes que compõem a amostra. Estes resultados são bastante reveladores. É na Região 

1 onde os vizinhos estão fisicamente mais próximos dada a disposição de casas sem muros 

altos nem portões fechados e portas próximas à rua facilitando a convivência. Também, as 

inundações e obras que as contenham tendem a colocar pessoas mais próximas e conversar 

sobre o problema comum, sendo os proprietários os que mais conversam com pessoas no 

bairro.  

 

Questão 10: Moradores e comerciantes X „você acha que os técnicos /engenheiros levam os 

moradores e ou comerciantes a sério ou você acha que eles não ligam?‟ 

Os moradores ou comerciantes que acham que os técnicos e engenheiros os levam a sério 

totalizam 51 pessoas, portanto somente 17% do total da amostra. Não foi registrada qualquer 

associação entre as variáveis demográficas e „achar que técnicos e engenheiros levam a sério 

sua opinião‟. Trata-se de resultado importante para a pesquisa, já que a falta de associações 

revela que a maioria não acredita que sua opinião é levada a sério, sem diferenças 

significativas entre os respondentes.  

Questão 11: Moradores e comerciantes X “você gostaria de participar de conversas com os 

técnicos / engenheiros das obras?” 

Os moradores e comerciantes que gostariam de participar de conversas com os técnicos e 

engenheiros das obras totalizam 224 pessoas, o que representa quase 75% do total de 

indivíduos, revelando uma alta proporção do desejo de participar.  Os indivíduos que já 

passaram por inundação e que acreditam que a situação piorou são aqueles que mais revelam 

desejo de participar de conversas com técnicos e engenheiros em maior proporção que os 

demais. A tendência é que o descontentamento pelo fato de a situação ter piorado os leva a 

querer discutir com técnicos e engenheiros sobre as obras, conforme indicado pelo percentual 

em coluna da tabela correspondente. Também o fato de ser proprietário está associado com o 

desejo de participar. Quanto à formação, o resultado revela, novamente que, ainda que a 
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maior proporção daqueles que desejam participar seja dos indivíduos com mais elevado grau 

de escolaridade, não há diferença significativa entre os grupos, já que o desejo de participar 

abrange 75% do total de moradores e comerciantes.  Essas associações são apresentadas no 

Quadro 15. 

 

 Valorizam o conjunto 

C: variáveis. 

Teste de associação qui-quadrado entre as variáveis e 

‘valorizar a decisão pelo conjunto C’. 

Resultado  

Região 3: 49% p-valor = 0,043 Existe associação entre 

estar na Região 3 e 

valorizar a decisão 

compartilhada. 

 

Seriam capazes de 

opinar sobre as obras: 

variáveis. 

Teste de associação qui-quadrado entre as variáveis e ‘ser 

capaz de opinar sobre as obras’. 

Resultado  

Tempo no local: há 

menos de um ano e há 

mais de 40 anos: não se 

sentem capazes de 

opinar. 

p-valor = 0,01 Existe associação entre o 

tempo no local e ser capaz 

de opinar. 

Ser proprietário: maior 

proporção 66% 

Excluídas 15 observações de não respostas para evitar 

distorções, p-valor = 0,003 

Existe associação entre ser 

proprietário e capaz de dar 

opinião. 

 

Ter conversado com 

pessoas do bairro: 

variáveis. 

Teste de associação qui-quadrado entre as variáveis e 

‘conversar com pessoas do bairro’. 

Resultado  

Região 1: 65% p-valor = 0,003 Existe associação entre 

região e ter conversado 

com pessoas do bairro. 

 

Já passaram por 

inundação: 73% 

p-valor = 0,001 Existe associação entre 

passar por inundação e ter 

conversado com pessoas do 

bairro. 

 

Proprietários: 65% Excluídas 15 observações de não respostas para evitar 

distorções, p-valor = 0,059 

Existe associação entre ser 

proprietário e conversar no 

bairro somente a um nível 

de confiança de 90%. 

 

Desejo de participar de 

conversas com técnicos 

e engenheiros: 

variáveis. 

Teste de associação qui-quadrado entre as variáveis e 

‘desejo de participar de conversas com técnicos e 

engenheiros’. 

Resultado  

Passou por inundação e 

considera que a situação 

está pior: maior 

proporção 

Excluídas respostas em branco para quem nunca passou por 

inundação e para quem não sabe, p-valor = 0,02 

Existe associação entre 

passou por inundação + 

achar que a situação piorou 

e o desejo de conversar 

com técnicos e 
engenheiros. 

 

Proprietários: 62% 

desejam participar 

Excluídas as observações sem resposta para proprietários, p-

valor = 0,044 

Existe associação. 

 

Quadro 15 - Associações que revelam quem são os que desejam opinar, participar  

de reuniões e de decisões. 
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4.3.3. Algumas outras considerações resultantes da análise estatística. 

 

Alguns exemplos de outras associações, inicialmente consideradas importantes e que 

resultaram em não-associação, são apresentados a seguir. 

Não há associação entre: 

Considerar que o lixo é 

a principal causa de 

inundação isolada ou 

combinada a outras. 

 

X 

 

Acreditar que o conjunto 

Poder Público- 

engenheiros-moradores é 

que deve tomar decisões 

sobre as obras. 
 

   

Acreditar que o lixo é 

a principal causa de 

inundação. 
 

 

X 

Ser capaz de opinar sobre 

as obras 

   

Acreditar que o lixo é a 

principal causa de 

inundação, ser seu 

principal responsável, ser 

capaz de dar opinião. 

 

 

X 

Desejar participar de 

conversas sobre as 

obras com técnicos e 

engenheiros 

 

 

Informação interessante, pois os moradores e comerciantes declararam que o principal 

responsável pelo lixo e a sujeira depositados em locais públicos é a própria população. Ou 

seja, se, por um lado, se veem como responsáveis por uma situação de grande impacto, por 

outro lado, se dizem incapazes de dar opinião, ainda que seja sobre maneiras e estratégias para 

um melhor manejo do lixo doméstico e comercial. 

 

No entanto, declaram desejar participar de reuniões com técnicos e engenheiros. A análise 

qualitativa traz as razões para este desejo. 

 

Foi ainda realizada regressão logística 
76

 para identificar se existe associação entre „valorizar a 

gestão compartilhada entre o Poder Público, engenheiros e moradores e desejar participar de 

                                                             
76

 Realizada pela Estatística Natália Zaniboni e Érica Siqueira.  
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conversas com engenheiros e técnicos‟, e „formação, saber se proteger de inundação, ser 

capaz de opinar e ter tido visita de associação de moradores – lideranças comunitárias – 

comunicadores sociais‟.  O modelo encontra-se no Anexo 9. 

 

Após a análise, a „formação‟ e o fato de „acreditar que é capaz de dar sua opinião sobre as 

obras‟ são as variáveis que permaneceram no modelo final. O resultado é que o indivíduo com 

formação de primeiro grau incompleto tem menor chance de querer participar que os 

respondentes que têm até o segundo grau incompleto que, por sua vez, têm menor chance de 

querer participar que os respondentes que possuem até o curso universitário. Em outras 

palavras, quanto maior a escolaridade mais ele quer participar. Quem acredita que é capaz de 

dar opinião tem mais chance de querer participar das decisões sobre obras.  

 

4.3.4. As razões das afirmações feitas: uma análise qualitativa 

 

A análise qualitativa, com o uso da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, abordou as 

5 questões acima tratadas: 5, 6, 9, 10 e 11 e seus resultados são apresentados no Quadro 16, a 

seguir. Neste estão registradas as razões pelas respostas, segundo as palavras dos próprios 

entrevistados. 

 Questão 5 

Tema: Quem você acha que deve decidir sobre as obras contra inundação? 

Objetivo: Identificar se os indivíduos valorizam a tomada de decisão onde haja a interação entre a) técnicos e 

engenheiros, b) o Poder Público e c) os atores sociais presentes na área da bacia, no caso os moradores e 

comerciantes. Procura ainda entender como moradores e comerciantes se situam frente à possibilidade de 

tomar parte em um processo onde poderá participar das decisões com relação às obras que serão 

implantadas no seu bairro, dado seu conhecimento sobre a área, seus problemas e seus aspectos 

promissores. 

Discurso 5.1. Eu acho que quem deve decidir é o Morador. Porque a gente mora aqui. São os 
moradores que devem opinar. São os moradores que conhecem o problema da região. Por 
isso que eu digo que a opinião da população é válida, prá ver o que é bom prá gente. O 
governo quer o que é melhor prá eles, não querem dor de cabeça. O que é melhor prá eles 
nem sempre é bom prá nós. Por isso que os moradores devem dar opinião: dizer como está 
funcionando. A população deveria ser ouvida porque é ela que passa pela dificuldade. Eu 
acho que quem sofre é quem tem que opinar. Então eu acho que são os moradores: eles que 
sabem onde que enche, onde tem mais tendência a ter enchente. Os moradores são os 
vizinhos do piscinão, eles devem decidir porque sabem que enche de água. São eles que vão 
usufruir, eles vão conviver com a obra. A população deve saber o que está acontecendo - 
deve alertar.  A população deve dar opinião para o Governo - junto com a comunidade. O 
povo deve se reunir para ver se na realidade vai trazer benefício. A população deve decidir 
como vai ser, porque quem vive sabe o que é melhor. Ou seja, primeiro: a comunidade, 
através de representação do bairro, associação de moradores, para que o morador participe. 

27,63% 
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São essas que moram aqui e os comerciantes. Moradores que moram aqui devem opinar 
porque sabem do presente e do passado. Eu acho que deveria ter uma pesquisa para ouvir a 
população e não chegar e fazer, por exemplo, essa praça onde era a feira que era muito bom 
e agora virou lugar de fumar maconha. Olha, é a sociedade deve estar envolvida e tem que 
decidir. Mas ela está muito sossegada. 
 

Análise 5.1. Esta resposta indica uma abertura para a tomada de decisão por atores sociais, 

conferindo-lhes especial responsabilidade no planejamento das obras e reconhecendo seu 

papel como sujeito das intervenções que afetarão seu bairro e suas vidas. Por outro lado, não 

leva em consideração a responsabilidade do Município ou Poder Público ou dos especialistas 

técnicos e de consultores pelos projetos de obras públicas. É digno de nota que mais de um 

quarto dos indivíduos pensa desta maneira. 

 

Discurso 5.2. Eu acho que quem deve decidir é o governo: prefeito, subprefeito e vereadores. 
Quem comanda é quem tem que ver. É a Prefeitura - eles têm que fazer. A Prefeitura sabe 
quais são os pontos de alagamento. A gente paga imposto. Eles têm que decidir e fazer. A 
Prefeitura deve saber a necessidade do povo. Então quem decide é o Prefeito e todo o 
governo, porque eles têm o dinheiro. São os políticos eleitos. Olha, é a Prefeitura ou Estado, 
porque os impostos são arrecadados pelos dois. Estas são as autoridades constituídas, o 
Poder Público. Eles têm a força. A decisão é sempre política. Tem que ser o Estado, porque o 
Município não consegue. Eles estão fazendo a coisa correta, construindo os reservatórios e 
canalizando os córregos. A prefeitura, o Estado, o Governo Federal - a gente paga imposto, 
tem que voltar em obras. A gente não tem como decidir. A Prefeitura tem departamento de 
engenharia com profissionais que são formados para isso. Governo tem técnicos que podem 
decidir sobre a melhor obra; inundação é causada pelo morador. A engenharia pública que 
tem o conhecimento técnico deveria agir para resolver o problema. Setor de saneamento da 
Prefeitura ou do Estado, pois fazem o controle do esgoto e das águas pluviais. Então por isso 
que eu digo: moradores não apitam. Nem todos os moradores sabem, porque nem todos 
passam pelo problema. Prefeitura tem que se virar: é dela. Eu também acho que quem está 
mais próximo deve decidir: a Subprefeitura, se ela tem pessoas capacitadas, pois tem mais 
conhecimento dos problemas locais. A decisão é técnica da Subprefeitura, de acordo com a 
necessidade. Olha, a Prefeitura infelizmente não faz nada. Tem que não deixar que o 
problema ocorra para depois sanar. Só se o povo cobrasse., mas o povo não tem acesso a 
como cobrar. 
 

45,97 

Análise 5.2. Esse DSC caracteriza o afastamento dos indivíduos de qualquer participação em 

decisões sobre as obras para conter inundações, deixando as intervenções a cargo do Poder 

Público. Praticamente metade dos indivíduos pensa desta maneira, revelando sua confiança 

pelas decisões do Poder Público em vários níveis, e de políticos. 

 

Discurso 5.3. Quem deve decidir é o engenheiro. O engenheiro é quem tem formação na área. 
Por isso que eu acho que quem deve decidir são os engenheiros - eles entendem. Só os 
engenheiros podem opinar: profundidade, tamanho, largura. Engenheiros com experiência 
no assunto. Bons engenheiros para propor para o bairro. Têm que ser engenheiros urbanos. 
Grupos de especialistas qualificados e honestos, porque são necessários muitos estudos. 
Também acho que o departamento de engenharia deve consultar construtores da região. 
Moradores sabem o que precisa, mas não sabem a solução. Olha, então é o engenheiro que 
decide mesmo, porque o povo fala mais do que com conhecimento. Então eu acho que 
deveriam ser os técnicos preparados. 
 

4,93% 

Análise 5.3. A resposta revela a confiança no trabalho de especialistas, a eles conferindo o 

importante papel de decidir  sobre as obras, sem qualquer intervenção de outros grupos. Um 

pequeno número de indivíduos pensa desta maneira.  
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Discurso 5.4. Olha, eu acho que quem decide é a engenharia mais a Prefeitura. 0,33% 

Análise 5.4. Resposta isolada das demais em número de respondentes que assim pensam.   

Discurso 5.5. Quem deve decidir é o conjunto: prefeitura mais moradores. É o conjunto de 
moradores mais o Poder Público. Tem que haver consenso com a população. Olha, a 
prefeitura tem que reunir moradores - cada um tem uma opinião. A população deve ser 
envolvida na decisão, mais os técnicos. Então é o conjunto: prefeitura, os profissionais e os 
moradores que conhecem o bairro. A associação de bairro mais o público junto para debater 
com os políticos. Os engenheiros e a liderança comunitária, o povo, o vereador, os 
moradores. É um grupo de pessoas: engenheiros, técnicos, Prefeitura e moradores. 
Moradores, departamentos públicos - como a Prefeitura e a Sabesp. Eu acho que é assim: 
quem decide são os moradores, porque passam pela pior. Depois os engenheiros da 
Prefeitura têm que escutar a gente e resolver. A população, os empresários, a subprefeitura 
devem se reunir para encontrar a solução. A subprefeitura da região deveria eleger uma 
pessoa capaz de representar os moradores. Um comitê sério nas subprefeituras formado por 
moradores da área. Também deveria ter a participação da Secretaria de Obras da Prefeitura, 
fazendo consulta à população, não só por interesse político. Uma comissão mista (Poder 
Público mais comunidade - associação) define as prioridades. Veja bem, o pessoal deve 
opinar. Decisão só do Prefeito. 
 

16,12% 

Análise 5.5. Esse DSC envolve o ator social no processo de decisão junto com o Poder Público e 

os engenheiros e técnicos, conferindo responsabilidade também a moradores e comerciantes. 

Está embutido o reconhecimento de sua participação em decisões junto com autoridades 

instituídas formalmente (políticas e técnicas) enquanto autoridade sobre o local onde vive ou 

trabalha.  

 

Discurso 5.6. Eu não sei. Não sei explicar. Não sei. Todos são a mesma coisa. Agora que é 
eleição, todos aparecem e depois fogem. Não tenho opinião para isso. Realmente não sei. 
 

4,93% 

Análise 5.6. Não saber responder quem deve decidir sobre as obras pode significar ausência de 

discussões sobre a responsabilidade dos diferentes atores. Entretanto, critica políticos que 

fazem promessas e não cumprem. 

 

Discurso 5.7. Não respondeu / vazio / em branco. Sem discurso 0,99% 

Análise 5.7. Sem análise. Desconsiderado por não responder à pergunta.  

 

Questão 6 

Tema:  Você seria capaz de dar sua opinião sobre as obras contra inundação no seu bairro? 

Objetivo: Entender se os indivíduos reconhecem em si mesmos a capacidade de dar opinião sobre as obras 

que afetarão seu bairro e podem afetar suas vidas. Seria um caminho positivo para participar de reuniões, 

poder se expressar, trazer seu conhecimento para o debate. 

Discurso 6.1. Sim, sempre ajuda. Acho que é bom. Tenho que ficar perto. Sim. Junto com 
outros. Mas é difícil, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas sim. Nunca pensei nisso. 
Talvez se fizesse reunião e perguntassem, aí sim, com mais pessoas falando. 
 

 

5,63% 

Análise 6.1. Indivíduos que consideram que são capazes de dar opinião, mas não oferecem  
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qualquer justificativa ou razão para isso. Não há possibilidade de análise, pois qualquer 

interpretação pode ser errônea já que não há pistas para seguir alguma linha de pensamento. 

Discurso 6.2. Sim, porque sou morador. Vivo aqui. Sou morador e tenho que dar a minha 
opinião sobre o que se passa aqui. Então sim, porque já passei pela enchente, porque sei o 
que tem que ser feito, pois já vi muitas enchentes aqui. Os moradores sabem onde tem 
enchente e onde começa o alagamento. Então sim, porque vivencio há 30 anos. Porque sofri 
muito. Sou a mais prejudicada. Pela necessidade de como pode escoar a água. Ia falar com 
eles que a casa enche. Traria engenheiro para mostrar o desespero. Vivo aqui e vejo o 
problema. Por conhecer as dificuldades e não usar simplesmente a técnica. Obra tem que ser 
mais alta. Estou próxima do córrego, cheiro, mal estar. Eu vejo o que acontece. Vou a 
reuniões, tenho convivência, estou enraizada. Moro aqui há tantos anos. 
. 

29,80% 

Análise 6.2. Esse DSC aponta para a consciência de seu direito como ator social presente na 

área onde acontecem os problemas das inundações que o afeta. Trata-se de desejo de ter 

reconhecido este direito como sujeito imbuído de conhecimento cuja opinião traria 

contribuição importante sobre a região e seus problemas. 

 

Discurso 6.3. Sim. Poderia compartilhar com a Prefeitura para melhorar a vida da população. 
Mas cabe ao engenheiro decidir. É importante  dizer o que acontece e os engenheiros 
analisam. Se eu der opinião acaba o cheiro na rua. Se o povo não ajudar, o Governo pode 
fazer o que quer que não resolve. Eu acho que a opinião devia ser dada antes de começar a 
construção. Porque fica difícil planejar onde já tem enchente. Onde já tem coisas construídas, 
fica difícil implantar obra ou canalizar.. 

1,66% 

Análise 6.3. Esse DSC reflete uma possibilidade de promover a gestão compartilhada entre 

Poder Público, engenheiros e técnicos e os moradores e comerciantes. Nota-se a baixa 

proporção daqueles que assim pensam neste depoimento. 

 

Discurso 6.4. Sim. Porque trabalho também em obra. Pelo conhecimento que eu tenho. Sou 
formado nessa área. Sou bem esclarecido, tenho prática nesta área de engenharia. Então 
acho que sim por minha formação na área. Também porque faço curso de meio ambiente e já 
fui funcionário público.   

4,30% 

Análise 6.4. Esse DSC limita o ser capaz de dar opinião à opinião técnica de  técnico ou 

engenheiro. Neste depoimento está embutido o sentimento de que a opinião sobre as obras 

que podem afetar moradores e comerciantes deve ser puramente técnica. São descartadas as 

opiniões de outros profissionais, como educadores ambientais, por exemplo, e as opiniões de 

quem conhece a área por ser morador ou comerciante no local.  

 

Discurso 6.5. Sim, se eu pago ao governo eu tenho direito de opinar. Sou cidadão, pago as 
contas, tenho o direito de falar. Eu gostaria de dar minha idéia. Tenho que dar um alerta, 
falar alguma coisa. Porque não sou burro. Sei o que é. Cada um tem um jeito e uma maneira. 
Temos que opinar mesmo sem saber se vai ser usada. Seria bom se houvesse uma associação, 
participando de reuniões. Então sim, sou capaz de dar (opinião) - pago impostos. Todo 
mundo é capaz de dar opinião. Você tem que ser capaz de decidir algumas coisas - não deixar 
tudo pelo Poder Público. É uma palavra a mais para ajudar. A união faz a força. Porque todos 
nós temos nossa opinião. Para aqui ficar mais bonito, outro ar. 
 

6,62% 

Análise 6.5. Esse DSC revela a identidade de cidadão a quem cabem direitos dado cumprir com 

seus deveres frente ao Estado. Se há o direito de opinar e de participar significa a participação 

junto a outros. Reveste-se de autoridade como qualquer outra dada sua condição de cidadão 

que cumpre com seu dever. 

 

Discurso 6.6. Sim. Porque tem que ser feita alguma coisa. Para melhorar o bairro. Para dar 
manutenção. Para não dar mais enchente. Porque na verdade tenho que fazer alguma coisa 
para melhorar o ambiente. Se vai gastar dinheiro, deve ser coisa muito bem estudada. Não 

10,26% 
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adianta fazer se não vai resolver, não era para ter casa aqui. Já que tem, as pessoas deveriam 
saber. Vejo que tem solução. Gostaria muito que acontecesse (a obra). Ia melhorar muito o 
bairro. O piscinão é correto. O local é bom e apropriado. Todo mundo acha que deve 
construir. Pelo pouco que vejo, consigo bolar meta para ver o melhor para todos. Mas vejo 
muita coisa que começa e não termina. E as obras realizadas até hoje não surtiram efeito. As 
vezes eu penso que nunca devia ter reservatórios, pois ficam abandonados. Porque acho que 
aumentará o número de ratos, vai continuar a enchente e desvalorizará o imóvel. Isso 
incomoda e sei que deve ter solução. Porque sei o que tem que fazer para parar (inundação). 
Então gostaria de ver o projeto, conhecer, investimento, tempo e benefícios. Para não 
atrapalhar quem mora, para dar benefício. Ver se realmente é preciso. Porque acho feio, 
quero coisa mais decente. Importante é forma de gestão: pensar no futuro já para fazer obra 
de longo prazo. Acho viável construir a obra e não ficar abandonada. Mas não adianta (obra) 
se continuar jogando lixo. Queria opinar em relação à aplicação de multas para quem joga 
lixo, sanções.  
 

Análise 6.6. Esse DSC identifica não só um sujeito capaz de dar opinião mas sim opinião que 

trará melhorias para o bairro, para a região. Percebe-se um depoimento de quem vem sofrendo 

com o problema e, portanto, se transforma em agente da solução – o desejo de ‘resolver o 

problema’ por trazer opinião crucial para isto, certamente formada por seu conhecimento da 

área. 

 

Discurso 6.7. Não, não seria. Teria que parar para pensar. Realmente não, não me meto. 
Muito difícil. Vai depender de várias opiniões. 
 

13,25% 

Análise 6.7. Trata-se de sujeito que pensa não ser capaz de dar opinião mas que, por outro 

lado, não oferece razões para tal. Qualquer tentativa de análise pode conduzir a interpretação 

errônea. 

 

Discurso 6.8. Não. Não entendo nada de construção. Não entendo. Só quem sabe opinar é a 
Prefeitura. Não tenho conhecimento. Porque não sei o que fazer. O pessoal da Prefeitura que 
sabe como fazer. Não tenho idéia, não estudei para isso. Não sei o motivo da obra. É coisa 
muito técnica. Não sou engenheiro. Não tenho conhecimentos. Tem muitas coisas para 
analisar e por em prática. Não estou a par e não tenho opinião. Sou leigo em relação à 
infraestrutura, normas e leis. Não conheço os reais problemas. Não sei como se faz um 
piscinão. Não tenho tanto conhecimento sobre benefícios ou prejuízos. Então é isso: não é 
meu  metiê. 
 

23,18% 

Análise 6.8. Esse DSC limita as opiniões ao especialista e ao Poder Público, descartando as 

opiniões de quem convive com o problema de inundações e a validade do seu conhecimento 

sobre a situação. Trata-se de sujeito que espera a solução das autoridades ‘formais’. São quase 

um quarto dos indivíduos que pensam desta forma. 

 

Discurso 6.9. Não. Nunca sofri com inundação. Nunca vivenciei. Não, porque não sou 
morador. Nunca pensei no assunto. Nunca tive essa necessidade. Na região nunca tive 
problema, vou trabalhar e dormir. Ninguém liga. Fico o tempo todo no serviço. Nunca 
presenciei nada sobre enchente. 
 

3,97% 

Análise 6.9. Esse DSC mostra a incapacidade de opinar dado seu desconhecimento do 

problema, sendo este o único empecilho apontado para não se sentir capaz de opinar. Com 

isto, indica que, aqueles que conhecem o problema, que vivenciam a situação problemática, 

seriam capazes de opinar. Ou seja, não limita a capacidade de dar opinião a técnicos ou ao 

Poder Público mas sim a não viver o problema.   
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Discurso 6.10. Não. Porque eles nunca acatam a opinião dos moradores. Nunca fizeram nada. 
Mandaram projeto e nada foi feito. Prefeitura mandou material e os vizinhos mesmos 
fizeram o muro de arrimo. Tenho que ir à Prefeitura para pedir qualquer coisa e não sou 
atendido. Então é não. Não confio.  
 

1,32% 

Análise 6.10. Este DSC revela não ser capaz de dar opinião, já que o Poder Público nem a 

acataria. Este DSC expressa crítica à atuação do Poder Público que não cumpre e não atende o 

cidadão. Deixa por conta dos moradores.  

 

 

Questão 9  

Tema: Você já conversou com gente do bairro sobre as obras dos reservatórios? 

Objetivo: a resposta deve indicar se organizações locais favorecem a discussão sobre os problemas do bairro 

em geral e sobre as obras e inundações em particular: associação de moradores, igreja, escola ou outra. Em 

caso de haver conversas com pessoas do bairro, a resposta deveria informar se essas conversas acontecem 

em alguma organização ou informalmente na rua ou outros lugares como bares e lojas. 

Discurso 9.1. Sim. Todos estão cientes. Já conversei, mas não há nada a fazer. Só conversamos 
sobre o que seria melhor. Sim. Cada um se defende. Comentam também, mas não acreditam 
que venha a obra. 

6,29% 

Análise 9.1. Este DSC não dá razões para justificar conversas no bairro, informando apenas que 

discutem o que seria melhor, sem especificar. Entretanto, indica frustração com a possibilidade 

de qualquer ação específica da parte de moradores e comerciantes, mostrando-se descrente 

também com relação às promessas das autoridades quanto a obras que venham trazer 

melhorias. Denota passividade e pessimismo. 

 

Discurso 9.2. Sim, com vizinhos. Também na Igreja, na Escola, converso com todo mundo. 
Converso com os vizinhos que ficam desesperados. Converso também com a associação de 
moradores. Entre vizinhos a conclusão é que será melhor. Também sei que a associação 
SAJAPE conversa com alguns moradores. Eu converso com vizinhos que se falam entre si. É 
boca a boca na rua. Sim. Uma amiga do bairro disse que saiu no Diário Oficial que iam 
começar obras. Os vizinhos veem muita máquina e comentam. Comentam sobre o parque 
para drenar a água. Conversei em reunião no prédio e com o pessoal da construtora dos 
reservatórios. Os moradores é que chamaram - vieram uns 15 moradores. Na rua, na Igreja 
teve um comunicado que ia haver reunião na Subprefeitura sobre a obra. 
 

15,23% 

Análise 9.2. Trata-se de DSC que demonstra atividade de relacionamento com outros, seja 

informalmente, seja em locais  onde há espaço para  conversas sobre a situação de calamidade 

na área e as obras que podem trazer melhorias. O discurso denota otimismo e participação. 

 

Discurso 9.3. Sim. Uma senhora esteve na Prefeitura e ficou sabendo. Conversei em reunião 
na Prefeitura. Morador organizou e fomos à Secretaria do Meio Ambiente e Verde com 
engenheiros e arquitetos, eles não convenceram. Já falei também com a defesa civil porque 
eu mesmo solicitei. Fui também a várias reuniões do CONSEG - participei em reivindicações. 
Fiquei sabendo através do CONSEG. 

2,65% 

Análise 9.3. Este DSC indica relacionamento com o Poder Público e com seus técnicos ainda que 

exista descrença de sua seriedade. Demonstra ainda pró-atividade na busca de contato com 

órgãos que possam ter influência e de informação. 
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Discurso 9.4. Sim. Quando tem enchente, porque o pessoal perde muita coisa e houve perda 
de uma vida. Conversamos na rua, nos dias pós-enchente. Então eu converso só sobre a 
enchente - eu aviso o morador novo. 
 

0,99% 

Análise 9.4. Este DSC mostra a proximidade dos problemas causados pelas inundações e a 

solidariedade entre vizinhos. A conversa na rua se limita aos  acontecimentos e não trata de 

qualquer melhoria – não há a visão de futuro, de imaginar qualquer mudança ou busca de 

transformação que beneficie moradores.   

 

Discurso 9.5. Não. Uma vez foi falado que precisaria de uma grande obra.  Não. Só fiquei 
sabendo na semana passada, e por acaso. Não. Só ouvi pessoal comentando que vai sair a 
obra. Não. Só vejo falar que vai canalizar o córrego. 

49,01% 

Análise 9.5. Trata-se de discurso daquele que não conversa com pessoas do bairro. É digno de 

nota por refletir  a situação de metade da população: nunca conversa pois não está informado 

ou só ouve falar sem tomar qualquer iniciativa, não participa nem mesmo das conversas. Não 

dá esclarecimentos nem justificativas. O ‘ouvir falar’ é vago, demonstra falta de interação ou 

interesse. 

 

Discurso 9.6. Não. Ninguém aqui sabe disso. Nem sabia que vem piscinão para cá.  Agora que 
estou sabendo dessa obra. Então não, ninguém está sendo informado. Não vi placa, nunca vi 
projeto, planta, nada. No passado, quis ver a obra feita na praça, mas não consegui. Me sinto 
desprezado. Foi surpresa. Nem sabia que vinha piscinão aqui para o bairro. Pensava que 
vinha base comunitária, mas não veio. Pouca gente sabe.   
 

18,87% 

Análise 9.6. Este é o discurso sobre a falta de conhecimento devido à não divulgação, 

demonstrando frustração pelo não engajamento nas intervenções que possam beneficiar o 

bairro. É um DSC que poderia estar agregado ao DSC 9.5 mas com mais forte conotação de 

frustração pela falta de informação e por um desejo frustrado pela não participação. 

 

Discurso 9.7. Não. Só sobre as enchentes. Então é não. Converso sobre a enchente. Ouço 
falar. Só isso. Só quando chega o vizinho novo, a gente alerta sobre problema e como tem 
que fazer. 
 

1,66% 

Análise 9.7. Este DSC é semelhante ao 9.4. com exceção de iniciar a resposta com um ‘não’ 

indicando que não conversa sobre as obras mas só sobre as inundações. Nesta negativa, segue 

para mostrar a solidariedade com os novos vizinhos. Também aqui não há qualquer sinal de 

otimismo quanto a melhorias que possam ser implantadas e beneficiar a área. 

 

Discurso 9.8. Não. Não converso com moradores. Difícil falar com vizinho aqui. Também não 
dão a mínima para quem paga aluguel como eu. As pessoas se fecham. Não querem se 
envolver. Não. Não se toca no assunto. O povo lamenta, mas não conversa. Não há união. 
Chamei para ir à Prefeitura, mas ninguém se movimentou. Não. Não passo pelo problema. Se 
passasse agiria. Então não converso porque não me atinge. 
 

4,97% 

Análise 9.8. Este DSC indica a ausência de interesse em participar dado o desencanto pelo fato 

de ser inquilino. Demonstra frustração e ao mesmo tempo omissão pelos problemas do bairro 

sobretudo pela inércia dos mais próximos. Ao mesmo tempo demonstra também sua própria 

inércia, talvez pelo insucesso em não conseguir agregar pessoas para tomarem decisão junto ao 

Poder Público. Não se importa com o problema dos outros já que não é atingido pelos mesmos, 

e dá a entender que a iniciativa de convocação foi apenas uma. 
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Discurso 9.9. Em Branco - sem discurso. 
 

0,33% 

Análise 9.9. Não há análise. Não identificado o porquê da não resposta.  

 

Questão 10 

Tema: Você acha que os técnicos / engenheiros levam os moradores e ou comerciantes a sério ou você acha 

que eles não ligam?  

Objetivo: A resposta a esta questão deve revelar como se sentem os moradores e os comerciantes frente aos 

engenheiros e técnicos. Este seria um indicador de sua auto-confiança no entrosamento com engenheiros e 

técnicos para fazer valer seu conhecimento e voz durante eventuais reuniões onde reivindicações de 

melhorias para a área seriam demandadas. A não atenção por engenheiros e técnicos para as reivindicações 

de moradores e comerciantes pode significar a frustração com a participação. 

Discurso 10.1. Sim. Porque creio que eles respeitam o que o povo fala. Porque para ter uma 
comunidade, tem que ter a opinião de todos. Então sim, acho que sim, mas não tenho muito 
discernimento. Sim. Porque é parte do trabalho deles e se eles fazem é por dedicação. Vejo 
na TV falando sobre o bairro. Conversam direitinho. Falaram que vai acabar as enchentes. 
Tem que levar a sério porque é importante para a obra, mas vão fazer o que acham que deve 
ser feito. Porque tem que ser bem elaborada. Olha, eu acho que escutam, mas sempre 
demoram. Sim. Hoje em dia sim. Hoje levam mais a sério. Porque o povo tem mais poder de 
decisão. É obrigado por lei. Para envolver se vai mexer com a vida das pessoas. Porque parou 
o projeto já que há boato de que moradores foram contra. Também, se os moradores não 
gostarem podem fazer abaixo assinado e até impedir a obra. Quando fizeram obra de galeria, 
vieram conversar para fazer o corredor de ônibus - metrô. Fui levar muitas opiniões para a 
Secretaria de Obras. Quando o morador tem ideias para melhorar o projeto, eles acatam e 
são abertos para ouvir. Sim. Porque são as pessoas que mais entendem as necessidades e os 
moradores conhecem a situação. Porque o morador é quem vai fazer uso. Porque tem que ter 
opinião de quem vive no local ou é comerciante aqui. 
 

16,28% 

Análise 10.1. Este DSC revela otimismo quanto à oportunidade do entrosamento entre 

moradores e técnicos ou engenheiros. Revela um sujeito agenciador de conquistas quanto aos 

seus direitos de participar em intervenções que possam trazer melhorias para seu bairro. Se 

sente não só com direito de ser ouvido, como também portador de opinião e ideias que 

contribuem, já que são embasadas em conhecimento de seu próprio bairro.  Acredita no poder 

de moradores e comerciantes que lhes é garantido por lei, sendo esta a razão de engenheiros e 

técnicos reconhecê-los como sujeitos de participação. 

 

Discurso 10.2. Sim. Levam a sério, mas não têm o respaldo dos níveis acima dos engenheiros. 
Os engenheiros podem até levar a serio, mas dependem de quem tem o dinheiro para gastar: 
a Prefeitura e o Governo. Levam a serio, mas a decisão não é deles. Não podem fazer nada. 
 

1,33% 

Análise 10.2. Ainda que engenheiros e técnicos levem a opinião de moradores e comerciantes a 

sério, o DSC reconhece sua dependência de instância superior, o Poder Público, que tem a 

prerrogativa de definir o orçamento para obras. Isto parece frustrar engenheiros e técnicos, 

que dão importância à opinião de moradores e comerciantes mas se veem impossibilitados de 

implantar as obras pois não têm o poder de decisão sobre a liberação de verbas. Mesmo 

quanto à parte técnica, é o Poder Público que tem a última palavra. Neste sentido, engenheiros 
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e técnicos são colocados na mesma situação de ‘não poder fazer nada’ que os moradores e 

comerciantes. 

Discurso 10.3. Não. Nunca chegaram até nós. Nunca fui consultado, interrogado sobre o 
tema. Nunca tomei conhecimento de ações desse tipo. Nunca vi um técnico fazer isso. Não 
valorizam a opinião de leigos. Porque não vivenciam o problema na pele. Só quem sente é 
que leva a sério. Porque quando tem enchente, eles não vêm ver como as pessoas ficam. Ou 
escutam, mas não põem em prática o que foi conversado. Só fala da boca prá fora. Só 
promessa em época de eleição. Nem perguntam, nem olham para a cara da gente. Nunca 
vieram para falar com morador. Já houve até morte. Não estão preocupados se a pessoa 
sofre problema. Nem sei se dão essa abertura para os próprios engenheiros. Não dão valor ao 
que a pessoa fala. Acho que vale mais o que eles pensam. Não dão espaço para a sociedade 
participar, se sentem superior à população. As enchentes existem desde há 20 anos. Nunca 
apareceu ninguém. Só vem alguém quando acontece uma tragédia. Quando foi feita (a obra 
na praça), foi dito que não ia mais dar problema. Se levasse a sério não teria acontecido (mais 
enchente). Quando foi levantada a praça, os moradores deram opinião e não adiantou. Então 
eu acho que não, francamente não. Porque se tomassem a sério, teriam vindo para perguntar 
o que achamos. Antes de fazer o projeto, moradores têm que ser informados. Eu acho que 
engenheiros e técnicos não estão capacitados. Se levasse a sério já teria amenizado alguma 
coisa, já teria acontecido. Tem que ter um jeito de comunicar. Por isso que eu digo: morador 
falar e cachorro latir é a mesma coisa. 
 

51,83% 

Análise 10.3. Este DSC revela uma visão de engenheiros e técnicos como aqueles que se sentem 

superiores e não se dão o trabalho de contatar moradores e comerciantes sobre as obras, o 

que pode levar ao insucesso das mesmas. Muita importância é dada ao conhecimento da 

comunidade local sobre os problemas, o que seria contribuição para que as obras alcançassem 

sua eficácia. A falta desta consulta do conhecimento local não ajuda. O não vivenciar o 

problema como vivenciam aqueles localizados na área onde inundações acontecem dificulta 

resolver o problema. Talvez o problema seja a falta de capacitação de engenheiros e técnicos 

para assumir as obras. Neste discurso está também embutida a ideia da necessidade de canal 

de comunicação. É digno de nota que este DSC representa a opinião de mais da metade dos 

indivíduos.  

 

Discurso 10.4. Não. Porque eles não têm o projeto pronto. Não escutam o morador. Já têm o 
projeto pronto. Eles vão mais pelo projeto elaborado. Eles chegam e fazem do jeito deles e 
acabou. Acabaram com a nossa feira livre e construíram essa praça. Agora virou lugar de 
fumar maconha. Quando estão decididos, a opinião dos moradores entra por um ouvido e sai 
por outro. O projeto já está pronto, e não mudariam por causa da opinião da população. Não. 
Já vem sob ordens. O que os comerciantes e proprietários falam já é uma segunda opinião. A 
gente só tem que engolir. São instruídos para fazer o que deve ser feito - sai a ordem de 
serviço eles executam. Olham o desenho que têm no computador e fazem o projetozinho 
deles e acham que vai resolver. O engenheiro nem sabia responder as perguntas na reunião. 
Disse que o que estava no papel é o que vai ser executado. 
 

6,98% 

Análise 10.4. Este DSC revela a importância que o engenheiro dá ao  projeto das obras em linha 

inversa à importância que dá ao morador. Tanto o projeto que já chega pronto ao engenheiro, 

portanto elaborado por instância superior, que lhes impõe a tarefa já desenhada, ou o projeto 

que o engenheiro deve elaborar a partir de ordem superior e o termina sem consultas, não será 

mudado por conta da opinião de moradores ou comerciantes. O projeto surge então como 

fundamental ao trabalho do engenheiro, não merecendo mudanças após sua conclusão. Assim 

é que moradores e comerciantes não são ouvidos antes da elaboração do projeto e nem 
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depois, como uma segunda opinião. De acordo com este DSC, esta segunda opinião de nada 

serviria, mesmo porque o próprio engenheiro demonstra não ter conhecimento profundo do 

projeto ao não conseguir responder a perguntas sobre o mesmo. 

Discurso 10.5. Não, porque quem manda é o Governo. Quem decide são os grandes. Falam, 
mas o difícil é fazer; se os governantes quisessem já teria feito. O engenheiro não pode fazer 
nada sem a Prefeitura. Não depende só deles, mas da vontade do prefeito. Porque há 
interesse da Prefeitura que tem que ser ali e pronto. Porque o envolvimento dos engenheiros 
é com a estrutura política e a população tanto faz. Eles fazem o que a Prefeitura manda. 
 

2,33% 

Análise 10.5. Neste DSC o engenheiro e o técnico não levam a sério a opinião de moradores e 

comerciantes porque dependem de vontade política. Assim, a opinião de moradores e 

comerciantes não é levada a sério pois o próprio engenheiro não tem a sua opinião levada a 

sério pelo Poder Público, em particular pelo Prefeito, que tem a última palavra. De novo o 

engenheiro é colocado no mesmo nível de incapacidade para atuar, mesmo nível em que se 

encontra o cidadão, e portanto não leva sua opinião a sério.  

 

Discurso 10.6. Não. Dependendo do bairro, eles dão atenção. Mas como aqui é bairro de 
pobre, eles não ouvem. Porque são pobres, moram em favela. Porque se os moradores se 
juntarem para dar opinião, como é bairro de poder aquisitivo alto, as pessoas têm mais poder 
e seriam ouvidos. 
 

1,33% 

Análise 10.6. Neste DSC prevalece a opinião de moradores e comerciantes de áreas pobres. 

Segundo estes, só são ouvidos aqueles que moram em bairros ricos, que têm maior poder 

aquisitivo e esses sim são ouvidos. Trata-se de uma ideia que revela as diferenças resultantes 

do poder aquisitivo, dos bens materiais em posse de grupos enriquecidos. 

 

Discurso 10.7. Não. Só pensam neles. Fazem de acordo com sua própria opinião. Porque estão 
acima dos moradores. Eles vão mais pelo conhecimento deles mesmos. Não há interesse 
deles de dialogar com o povo. Porque eles se sentem mais capazes do que um leigo. Depende 
do técnico. Eles só pensam em dinheiro. Pensam no lucro deles. Estão preocupados com seus 
vencimentos. Não têm interesse nos moradores. Só em dinheiro. Acham que estão acima do 
bem e do mal. Eles não respeitam. Eles fazem e vão embora. Eles acham que o que é bom 
para eles, é bom para nós. Só se é do interesse deles; eles fazem de qualquer jeito. Fazem os 
cálculos deles e constroem sobre as possibilidades. Porque se acham inteligentes, eles 
estudaram e sabem e nós não temos formação. Acham que os moradores são despreparados. 
Prá eles não importa. Fazem o seu trabalho e querem receber. A população não importa para 
eles. Porque quando visualizam, só veem o seu conhecimento e não querem saber a opinião 
dos outros. Só querem ter fama e não pensam no bem estar da comunidade. Fazem de 
acordo com o que é imposto. Não interessa a opinião das pessoas. Porque eles já visam mais 
o andamento da obra, seu andamento mais rápido, como a região vai ficar. Pensa-se primeiro 
na causa deles. Um exemplo: se for para passar avenida, simplesmente vão fazer. O mesmo 
com a obra do córrego. 
 

10,96% 

Análise 10.7. Este DSC revela uma a visão que têm do engenheiro, preocupado com sua própria 

sorte e o benefício próprio como dinheiro e fama que tirará do seu trabalho na implantação da 

obra, sem se importar se vai atender as necessidades da área ou não, como por exemplo 

implantar a obra mais rapidamente e da maneira como querem. Não levam a sério a opinião de 

moradores e comerciantes por considerá-los ignorantes em comparação com seu próprio nível 

de conhecimento técnico. A técnica importa mais que o social. Trabalham também sob a 

imposição de instâncias superiores. 
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Discurso 10.8. Não precisam pedir opinião. Porque cada um dá uma opinião e não resolve. 
Um quer, outro não. Cada um tem uma opinião e tem que deixar para quem vai fazer o 
projeto. As opiniões são muito diversificadas e acabam ficando com o engenheiro mesmo. 
Porque moradores são leigos. Tem que ser engenheiro. Não temos a formação deles. 
Também, falta diálogo entre eles, os moradores e os comerciantes. Eles acham que sabem de 
tudo.  
 

2,33% 

Análise 10.8. Neste DSC está clara a ideia de que o engenheiro, por ser técnico e com 

conhecimento sobre a obra, não precisa pedir a opinião de moradores e comerciantes. Leva em 

consideração seu conhecimento técnico e isso é o que importa. Por outro lado, cada morador e 

cada comerciante tem ideias diferentes e é difícil chegar a um acordo. A formação de 

engenheiros os capacita para a obra. A dificuldade no diálogo com moradores e comerciantes 

parece estar na diferença de conhecimentos e na superioridade que os engenheiros conferem a 

si mesmos. 

 

Discurso 10.9. Não sei. Não poderia opinar. Não Sei. Depende. Estou por fora. Meio difícil de 
dizer. 
 

6,31% 

Análise 10.9.  Este DSC indica a incapacidade do sujeito em opinar, de considerar que não 

conhece o tema e o encontra difícil. 

 

Discurso 10.10. Em Branco - sem DSC. 0,33% 

Análise 10.10. Não há análise.  

 

Questão 11 

Tema:Você gostaria de participar de conversas com os técnicos / engenheiros das obras?  

Objetivo: Uma análise da importância que moradores e comerciantes conferem à incorporação das 

complexidades do sociopolítico nos temas técnico-científicos. Ou seja, a visão de moradores e comerciantes 

sobre os processos decisórios e sua capacidade, sobre sua responsabilidade quanto às causas da inundação, 

sua capacidade de defender-se das inundações e quem socorre primeiro, sobre sua necessidade de ser 

informado e ouvido por engenheiros, técnicos, educadores ambientais e comunicadores sociais, e sobre ter 

ou não estabelecido uma rede de conexões com organizações comunitárias para a discussão dos problemas 

da área. 

Discurso 11.1. Sim. Para dar opinião. Para entender o projeto. Para dar opinião sobre os 
problemas para acabar logo com as enchentes. Dar críticas positivas ou negativas. Para saber 
se vai fazer (a obra) ou não. Não quero abrir mão de opinar. Para poder dar palpite. Nós 
temos que falar se vai ser bom ou não. Porque quero o que é de melhor e para viver numa 
boa. Para saber por que terá o piscinão, se precisa mesmo e porque não em outros lugares. 
Eu acho que os reservatórios são necessários e precisa de moradia. Também dando opinião a 
respeito da enchente, da fundura, de aprofundar o rio, a respeito da população que não tem 
higiene e joga sofá que vai tampar tudo. Porque todo ano a Prefeitura diz que não vai mais 
dar enchente, mas não é verdade. Porque seria mais justo, entenderia melhor, não quero 
ficar no mundo da lua. Se todos colaborassem, fizessem reunião, poderia falar. Conversar não 
é ruim. Para saber como vai ser, conhecer se realmente vai ser isso mesmo. Porque tenho 
que me preocupar pelo próximo, por isso gostaria de conversar. Poderia se fazer campanha 
para a população não jogar lixo na rua, no córrego, no rio. Também para dizer que devem 
fazer mais bem feito e por uma placa: quem quebrar vai pagar. Para ficar a par, para ver cada 
ponto de vista além de entender mais profundamente o que causa as enchentes, além do 

56,25% 
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lixo. Porque é muito importante falar o que penso, o que acho, o que vai ser de benefício 
para nós. Para saber o planejamento deles, sobretudo a parte ambiental, se haverá danos. 
 

Análise 11.1. Este DSC revela o desejo e a disposição de participar do projeto, de conhecer mas 

também para dar opinião sobre o mesmo, oferecer críticas. Esta participação vai desde a fase 

de seu planejamento até o cuidado com as obras implantadas como a não deposição de lixo nas 

ruas e outras campanhas junto à população, assim como estratégias a serem adotadas pelo 

Poder Público. O sujeito não quer perder a oportunidade de exercer seu direito de cidadão e ter 

voz ativa nos problemas e nas soluções para melhorias no bairro quanto às inundações.  

 

Discurso 11.2. Sim, porque moro aqui. Porque o atingido é a população. Para uma obra dessa 
natureza, é importante ouvir os moradores. Deveria ouvir a população antes de fazer as 
obras. Vejo o sofrimento do povo. Porque sou da comunidade. Conheço porque a água chega 
aqui. Então sim, para me inteirar e dar opinião porque os próprios engenheiros não moram 
no bairro. É legal, porque a gente sabe o que passa e então é bom falar. Porque a pessoa 
deveria conhecer bem o local, morar no local. Sim. Para ficar por dentro. Se representante da 
comunidade participasse, a obra seria mais bem pensada, pois os moradores conhecem o 
problema e sabem a facilidade de implantação, o local do piscinão. Por que quero explicar 
como tem que ser feito. Nasci aqui e sei o problema. Eu quero também conhecer a rotina da 
área de implantação, por exemplo, como ficará o trânsito durante a obra, o levantamento de 
problemas que só os moradores e comerciantes conhecem. De repente é forma de saber o 
que está acontecendo no bairro - se descontrola perde o verde. 
 

15,46% 

Análise 11.2. Este DSC traz a ideia de que o conhecimento da área e a vivência com seus 

problemas o habilita para participar de conversas com os técnicos e engenheiros das obras. É 

parte integrante da comunidade, se sente parte dela, conhece os melhores locais para a 

implantação da obra. Quer mesmo dar explicações de como deve ser feita. Neste sentido, 

considera saber mais que o engenheiro da obra. Por outro lado, demonstra necessidade de 

mais informação sobre o impacto da obra no bairro e eventuais modificações na vida das 

pessoas, inclusive durante a implantação. Possui ainda um sentimento de preservação do 

verde. 

 

Discurso 11.3. Tenho direito de opinar porque pago o governo. Pago imposto. Se vierem, vou 
conversar porque pago impostos. É um direito que tenho. A gente nunca é convidada. Para 
reivindicar o que é de direito pela constituição federal - o direito de ir e vir. Por questão de 
cidadania, gostaria de opinar, saber como vão decidir. 
 

2,30% 

Análise 11.3. O DSC impõe sua condição de cidadão que cumpre com seu dever junto ao Poder 

Público e por essa razão se sente com a prerrogativa de reivindicar seus direitos como o de 

participar. Isto apesar de nunca ser convidado. Evoca tanto o direito de conhecer quanto o de 

opinar. 

 

Discurso 11.4. Não. Porque não levam a sério. Vou falar e não vai adiantar nada. Porque se 
perguntar, acho que eles não vão responder. É ‘perca’ de tempo. Sei que não vai dar em 
nada. Porque é tudo mentira. Não acredito que vai resolver. Se era prá resolver, já teria 
resolvido há muito. É tudo furado. Fala e nada acontece. Nessas reuniões, fala-se muito e a 
ação é pouca. Não vou ser levado em conta. Muitas pessoas deviam se unir e se por a par. O 
pessoal é arrogante, individualista. Fico cansada. Não gosto dessas confusões. 
 

4,93 

Análise 11.4. Neste DSC não há o desejo de participar por acreditar de antemão que não será  
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ouvido, que não obterá respostas a suas perguntas. Sente que a participação seria perda de 

tempo pois de nada vai adiantar. É muito crítico pois acredita na má intenção daqueles que 

organizam conversas que não levam a nada a não ser em promessas que não se cumprem. Por 

outro lado, acredita na união das pessoas para se que se informem dos acontecimentos, 

criticando a arrogância e o individualismo do ‘pessoal’, ou seja aqueles que não se importam 

com os demais.  

Discurso 11.5. Não. Não quero tomar parte. Nem ligo. Já vou embora daqui. Não tenho 
interesse. Moro mais em cima. Moro em rua sem enchente. Mas acho que as pessoas que 
sofrem enchente com certeza gostariam de participar. Também, não estava sabendo da obra. 
Não estou aqui há tanto tempo. 
 

13,49% 

Análise 11.5. Este DSC revela não desejar participar por não sofrer com a inundação ou por 

estar pronto para se mudar para outro lugar. Indica como  participantes ideais aqueles que 

sofrem com inundações. Revela desconhecimento tanto sobre o problema das inundações 

quanto das obras.  Se omite de qualquer vínculo com participação. 

 

Discurso 11.6. Não tenho tempo. Meu tempo é escasso. Não tenho tempo para isso. Vai 
depender da minha agenda. Se tivesse oportunidade, gostaria. Trabalho e não tenho tempo. 
Só trabalho. 
 

3,95% 

Análise 11.6. A falta de tempo é a razão para não participar. Não tem a percepção de conseguir 

tempo para o trabalho na comunidade. 

 

Discurso 11.7. Não. Está na mão dos engenheiros. Eles devem saber. Não me sinto capacitada. 
Deve ter gente preparada para isso. Não. Não entendo. E há pessoas mais entendidas. Não. 
Pra mim não ia resolver nada. Só ia ficar na conversa. Os técnicos devem dar sua opinião. 
Então não, não entendo nada. Teria que ser alguém mais acima de mim. Não entendo do 
negócio. 
 

2,96% 

Análise 11.7. Este DSC evoca tanto a sua falta de capacidade para participar quanto o fato de 

que sua participação não resultaria em qualquer solução. Relega a participação àqueles com 

maior capacidade, seja entre moradores e comerciantes, seja entre técnicos. Diminui seu 

conhecimento e capacidade frente a outros. 

 

Discurso 11.8. Não sei. Não. Talvez sim ou não. 
 

0,66% 

Análise 11.8. O DSC não dá razões para não desejar participar, e se mostra inseguro quanto à 

sua própria resposta. 

 

 

Quadro 16 - Resultado da análise qualitativa: as razões por detrás das respostas. 

 

Os resultados quantitativos dessa análise encontram-se no Anexo 5.  

 

4.3.5. O funcionamento da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro. 

 

A bibliografia de apoio à pesquisa sugere uma abordagem interdisciplinar dos processos que 

se realizam numa bacia hidrográfica, daí a necessidade de vê-la em sua interação com os 
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subsistemas naturais e de influência da intervenção humana. A pesquisa na Bacia 

Hidrográfica do Córrego do Cordeiro trouxe os elementos que identificam como se dá esta 

interação, os responsáveis pelo seu funcionamento e sua relação com outras bacias.  Procurou-

se identificar a relação entre o técnico-científico e o sociopolítico no que tange às 

intervenções em drenagem e manejo de águas pluviais. Dados esses objetivos, não cabe aqui a 

modelagem hidrológica da bacia. Foi, então, buscado apoio na descrição do funcionamento da 

bacia hidrográfica usando a linguagem sistêmica, desenvolvida por Odum (ORTEGA, 2008).  

 

Os símbolos que serviram para a construção do modelo do funcionamento da Bacia 

Hidrográfica do Córrego do Cordeiro são: 

 

 

Caminho Energético:  

Fluxo de energia ou de materiais. Para a pesquisa, indica também o fluxo 

de inter-relações.  

 

 

Fonte de Energia:  

Energia existente nos recursos usados pelo ecossistema, como o sol, o 

vento, a chuva. Indica ainda a entrada de materiais e outros insumos. 

 

Depósito:  

É o lugar onde se armazena um recurso: biomassa, vegetação, solo, água, 

matéria orgânica. Indica, ainda, o lugar onde se armazena o Poder 

Público e suas estratégias e políticas públicas, o conhecimento, a 

especialização. 

 

Sumidouro de Energia: Energia dispersa em um processo tal que não 

possa mais ser utilizada. 

 

Interação: Processo que combina diferentes tipos de energias e 

materiais para produzir um recurso diferente. Aqui, a transformação dos 

serviços ecossistêmicos em dejetos. 

 

 

Produtor: 

Unidade de produção dos serviços do ecossistema. 

 

Consumidor ou usuário;  

Unidade que utiliza os produtos fabricados pelos produtores; 

como insetos, microorganismos, gado, seres humanos e cidades. 

 

 

Transação: 

Intercâmbio de dinheiro por energia, materiais ou serviços prestados,  

 

 

 

Caixa:Define os limites do sistema. 
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Figura 12 - Modelo de funcionamento da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro 
Fonte: Adaptado de Enrique Ortega (2008) e transformado pela pesquisadora

77
 em base aos resultados da 

pesquisa. 

 

 

A Figura 12 ilustra a Bacia Hidrográfica do Córrego do Cordeiro, um sistema em que todas as 

partes estão interligadas pelo subsistema de drenagem e onde se distingue uma cadeia de 

responsabilidades e efeitos. Os sistemas naturais de entrada de energia do sol, vento e chuva, 

responsáveis pelos depósitos de solo, biomassa e água, contribuem com serviços 

ecossistêmicos, ainda que afetados pela redução das áreas verdes; o subsistema de usuários 

desses serviços se torna responsável por outros subsistemas como o depositário de 

                                                             
77

 O Professor Enrique Ortega, do LAB. FEA/UNICAMP foi o idealizador deste diagrama. A pesquisadora é 
responsável pela transformação dos conceitos para uso somente nesta pesquisa.  
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construções e da impermeabilização do solo, para os quais contribui também o Poder Público. 

São responsáveis pela insuficiência do subsistema de drenagem. Também em conexão com o 

Poder Público, depositário da formulação de políticas e estratégias para intervenções em 

drenagem, aparece o subsistema das estruturas responsáveis pelas ações de planejamento e 

depositárias do conhecimento e da expertise. Verbas públicas entram na bacia, assim como 

insumos materiais e serviços, que permitem o funcionamento da indústria, do comercio e das 

residências. Uma parte da produção interna é vendida em troca de materiais e serviços 

necessários e / ou a força de trabalho que é trocada pelo dinheiro que entra na bacia. O 

resultado dos vários subsistemas interage e escoa em um leito único para fora da bacia.   

 

Com isto se tentou mostrar, a partir dos resultados da pesquisa, o funcionamento da bacia 

hidrográfica do Córrego do Cordeiro e a necessidade do olhar interdisciplinar dada a 

intrincada rede de conexões e de interesses conflituosos. Construções e edificações que 

modificam a drenagem natural; ação de moradores, comerciantes e industriais responsáveis 

por dejetos que contribuem para as inundações; a obstrução de conexão entre moradores e 

comerciantes com as organizações de apoio à comunidade são algumas das relações que 

atendem aos interesses dos grupos presentes. Auto-defesa contra alagamentos em residências 

e comercio de um lado, e proposta para o manejo das águas pluviais por parte do Poder 

Público e de especialistas por outro lado, sem uma relação entre ambos grupos reflete a 

distância entre eles no atendimento ao mesmo objetivo – a diminuição do impacto de 

inundações.  Tampouco existem vínculos com organizações de apoio, e redes temporárias são 

criadas entre vizinhos para ajuda mútua, independente de estruturas do Poder Público.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS À LUZ DA BIBLIOGRAFIA 

 

A partir da conceituação da categoria central de análise, a bacia hidrográfica e o olhar 

interdisciplinar que a sua análise exige (LANNA, 1995; 2002, RATTNER, 2006; PORTO & 

PORTO, 2008; REIS, 2006; TEODORO et al, 2007; MARQUES NETO, 2008; CAMPOS, 

2010; ANDOH, 2005; DIAS, 2003; BARCELLO & BARCELLOS, 2004; MORUZZI, 2007; 

MENDONÇA, 2009; GILL, 2008) e a formação que facilita este olhar (GERTH & MILLS, 

1958; LATOUR, 2000; PHILIPPI et al, 2000; LEFF, 2001; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2002; ASCE, 2008; TUCCI, 2008a; BAZZO, 2011), foi possível delinear as categorias de 

análise decorrentes: o sociopolítico e sua incorporação pelo técnico-científico.  Este capítulo é 

dedicado à análise dos resultados alcançados pela pesquisa segundo as categorias de análise, 

frente ao referencial de apoio.  

 

5.1 O sociopolítico e a formação do engenheiro civil. 

 

 

A bibliografia sobre drenagem urbana e manejo de águas pluviais deu apoio à reflexão sobre 

as limitações a que estão sujeitos os engenheiros, tendo a cidade de São Paulo como o foco 

geográfico da real dimensão dos desafios que se apresentam. O assentamento urbano sobre 

uma densa e intrincada hidrografia está na origem desses desafios. Inundações foram e são 

inevitáveis. 

 

A preciosa descrição do desenvolvimento do núcleo urbano da cidade, entrelaçado com os 

seus rios (AB‟SÁBER, 2007; JORGE, 2011), dá bem a noção das dificuldades em conter 

inundações e alagamentos.  O compromisso da administração pública com o crescimento 

econômico, desde então, tem privilegiado a técnica dos empreendimentos e a ciência que a 

ampara, em detrimento das complexidades do sociopolítico. Um exemplo é a importância 

para São Paulo da não-ocupação de várzeas ou planícies fluviais, sugerida há décadas 

(BRITO, 1926; WHITE, 1945), mas que não tem acontecido. 

 

A Engenharia é chamada para encontrar os caminhos que tornem as inundações menos 

avassaladoras. Os autores que contribuem para uma reflexão sobre o ensino da Engenharia 

concordam que mudanças devem ser introduzidas para que não se contemple, exclusivamente, 

as necessidades do crescimento econômico (SANTOS & SILVEIRA, 2008; SANTOS & 

SANTOS, 2008). Chamam a atenção para a incorporação das complexidades do social, do 
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ambiental, do político e do cultural no ensino de Engenharia (ROMANO, 1999; MATOS & 

RUDOLF, 2006; SANTOS & SILVA, 2008; OLIVEIRA et al, 2010; BAZZO, 2011; 

CABRAL & BAZZO, 2011). 

 

A incorporação de disciplinas voltadas ao social não é novidade. Em 1863, a grade curricular 

do curso da Escola Central introduziu, no 6º ano, uma cadeira de Economia Política, 

Estatística e Princípios de Direito Administrativo (TELLES, 1994: v. 1). 

 

Seguindo orientações de políticas educacionais para o Curso de Engenharia (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2002; ASCE, 2008), são várias as disciplinas incorporadas à malha geral 

dos cursos que abrem espaço para a discussão de temas relativos ao sociopolítico. São as 

disciplinas voltadas para tópicos de Administração, Economia, Ciências do Ambiente, 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania.  Alguns exemplos são: Formação Histórica do 

Mundo Globalizado, Noções de Direito, História da Ciência e Tecnologia no Brasil, Teoria 

Política, Urbanismo, Tecnologia Social, Educação e Cidadania, O Humano e o Fenômeno 

Religioso, Ética Cristã, Optativas de Filosofia, Optativas de Cristianismo, Planejamento de 

Uso de Solo, Introdução à Engenharia Civil, Introdução à Sociologia, Noções de Direito, 

Segurança do Trabalho, Gestão Ambiental, Gestão Econômica, Gestão de Tecnologia.  

 

Têm, então, razão Laudares e Ribeiro (2000) ao afirmarem que o ensino de Engenharia já não 

privilegia exclusivamente a formação tecnicista, mas a reveste do social, do econômico e do 

político.   

 

Entretanto, ainda que essas disciplinas estejam incorporadas à malha geral dos cursos, não foi 

possível constatar se os estudantes as seguem. Foi então examinado se os trabalhos de 

conclusão do curso (TCCs) abordam temas relativos a essas disciplinas.  Constatou-se que 

„questões ambientais‟, „estudo de mercado e estudo de demanda‟, „história‟, „planejamento 

urbano‟, „legislação‟ e „políticas públicas‟ estão entre os tópicos mais tratados.  „Cidadania‟, 

„direitos humanos‟, „percepções‟, „participação‟, „conscientização‟, „disseminação para a 

comunidade‟ também são abordados, ainda que em menor número.  

 

Esses resultados se explicam. A Engenharia tem procurado atender às novas necessidades do 

progresso político, econômico e social (PRADO JÚNIOR, 1970; TELLES, 1994; 

LAUDARES & RIBEIRO, 2000; SANTOS & SILVA, 2008; SALGADO, 2010; SANTOS & 
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SILVEIRA, 2011; BAZZO, 2011; COSTA, 2012). Assim, mais do que no passado, as atuais 

questões ambientais vêm exigindo a atenção de todos os setores e são questões complexas. 

Programas de habitação, uso e ocupação do solo, poluição atmosférica, lançamento de 

efluentes em corpos hídricos, saneamento, e mesmo drenagem e manejo de águas pluviais são 

setores com legislação específica que impõem restrição à degradação ambiental. O exemplo 

de programas de construção de moradias evidencia a incorporação de exigências para a 

preservação e recuperação de áreas verdes que no passado não eram mencionadas, como é o 

caso do atual Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) quando comparado ao antigo 

Banco Nacional da Habitação (BNH). Questões ambientais incluídas nos TCCs evidenciam 

este chamado ao atendimento dos tópicos atuais, mostrando que o ensino de Engenharia segue 

acompanhando os novos desenvolvimentos.  

 

Por outro lado, é digno de nota o pouco número de TCCs que incluem temas relativos às 

tecnologias complementares às medidas hidráulicas estruturais para a contenção de 

inundações, como são as medidas estruturais sustentáveis auxiliares, ou mesmo alternativas, 

às grandes obras de infraestrutura.  Os transtornos causados pela expansão da 

impermeabilização do solo em áreas urbanizadas em conexão com o aumento da intensidade e 

frequência de dias com chuva intensa (NOBRE et al, 2010) certamente trarão novos 

incentivos para que o ensino de Engenharia Civil acompanhe essas tendências, buscando 

soluções alternativas. Por outro lado, os TCCs abordam algumas das medidas não-estruturais 

– aquelas mais relacionadas aos arranjos institucionais necessários ao „ataque mais eficaz e 

sustentável às complexidades presentes em uma bacia hidrográfica‟ (PORTO, s.d.). O ensino 

de Engenharia deverá encontrar o caminho para resolver o apontado por Tucci (2008a) quanto 

à desatualização de engenheiros que trabalham no meio urbano quanto à visão ambiental, 

mencionado anteriormente.  

 

A bibliografia consultada sugere, ainda, que as intervenções puramente técnico-estruturais 

não são uma solução definitiva (FRERKS et al, 2012) e que resultam da falta de interação de 

longo prazo com a comunidade onde obras são construídas. A interação que se dá é falha, já 

que moradores e comerciantes muitas vezes não entendem as necessidades da Engenharia e 

exigem soluções estruturais obsoletas, como a canalização de córregos.  Um processo de 

interação levaria ao entendimento entre as partes – engenheiros e população – quanto às 

dificuldades da canalização a montante para os que se situam a jusante (TUCCI, 2008). 
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São também poucos os TCCs que abordam as questões atuais da drenagem em áreas urbanas e 

do espaço necessário „à visita dos rios‟ (BRITO, 1926; WHITE, 1945; ROSENTHAL et al, 

1989, apud KOLEN, s.d.; RUBY, s.d.; KONRAD, 2003; FRAZER, 2005) ou da 

impermeabilização do solo  (HOLLIS, 1975; KONRAD, 2003; TUCCI, 2004; FRAZER, 

2005; STEIN, 2005; WHITE & KEITH, 2005; CRUZ & TUCCI, 2008) apesar de farta 

bibliografia a respeito e de alertas para a frequência das inundações (FAPESP, 2012).  

 

A gestão integrada da drenagem e manejo de águas pluviais e da água urbana em geral, 

articulando com saneamento, habitação, vias públicas, transporte, em conexão com a gestão 

adaptativa, e a falta de uma abordagem multissetorial (TOLEDO SILVA & PORTO, 2003, 

PORTO, R., s.d.; YASAKI, 2009; TUCCI, 2004, 2008; PAHL-WOSTL, 2007) estão sendo 

pouco abordados pelos TCCs.  Talvez seja um reflexo da ausência de longa experiência 

prática em estágios, ou pelo menos os trinta créditos complementares ou a pós-graduação, 

necessários para a inserção no mercado de trabalho, como requisito para responder aos 

desafios das complexidades do sociopolítico (ASCE, 2008).  O estudante de Engenharia no 

Brasil pode se formar com um mínimo de nove semestres do curso de graduação.  

 

Autores indicam a vantagem da realização de TCCs em equipes multidisciplinares, já que 

proporcionam melhor desempenho profissional (MILLER e OLDS, 1994; ROMANO, 1999; 

HOTALING e colaboradores, 2012).   A pesquisa constatou que a maioria dos TCCs em 

Engenharia Civil são realizados individualmente, com exceção onde existe a obrigatoriedade 

da formação de equipes.  Mesmos estes seguem a norma da realização dos trabalhos no 

âmbito do próprio departamento.  

 

Esses conceitos são úteis para a reflexão sobre a malha das disciplinas de Engenharia Civil e 

do preparo dos TCCs em equipes multidisciplinares para despertar, no estudante, o interesse 

pelas complexidades do sociopolítico e seus desafios. 

 

O foco desta pesquisa se limitou ao estudo da malha de disciplinas e dos TCCs. Um estudo 

mais aprofundado de outros aspectos dos Cursos de Graduação em Engenharia Civil seria 

necessário para identificar as razões do recente chamado de BAZZO (2011) para que aconteça 

uma „revolução no ensino de Engenharia‟, ao afirmar que o „paradigma envelheceu‟. Talvez 

tenha envelhecido, pois já não consegue responder aos desafios das complexidades do 

sociopolítico do mundo de hoje. 
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São desafios que se apresentam ao trabalho do engenheiro de obras de drenagem, muitas 

vezes relacionados com a falta de cumprimento da legislação, sobretudo do uso e da ocupação 

do solo e das demandas sociais a serem atendidas. São ausências que agridem tanto moradores 

em suas residências e comerciantes em seus negócios, quanto os responsáveis pelas obras de 

contenção de inundações e, por que não, o próprio Poder Público que se vê obrigado a investir 

para corrigir, o que exige mais recursos financeiros (e humanos) do que investir para 

prevenir. 

 

5.2 O sociopolítico, gestores e demais profissionais. 

 

A pesquisa revelou que gestores e demais profissionais envolvidos com gestão pública, 

pesquisa, docência e consultoria, tanto homens quanto mulheres, tendem a concordar que é 

importante incorporar o sociopolítico no planejamento e na implantação de obras de 

drenagem e manejo de águas pluviais. Noventa e três por cento dos respondentes concordam 

com a afirmação aspectos técnicos são tão importantes quanto aspectos sociais no 

planejamento de obras de drenagem.  Isto significa que existe abertura para incorporação do 

sociopolítico no planejamento de obras de drenagem por parte daqueles que se encontram, 

sobretudo, em posição de segundo e terceiro escalões em órgãos da administração pública e 

demais organizações envolvidas direta ou indiretamente com a drenagem e manejo de águas 

pluviais, inclusive na docência.  

 

Numa primeira aproximação a estes resultados, se poderia concluir que Engenheiros e demais 

profissionais que participam da amostra estariam preparados para dar aos aspectos sociais a 

mesma relevância que aos aspectos técnicos das obras.  A participação de moradores, 

lideranças comunitárias, educadores ambientais e comunicadores sociais é valorizada. 

Entretanto, a presença de cientistas sociais obteve, juntamente com a de políticos, o maior 

grau de discordância quanto à sua participação no planejamento das obras. Resta, então, 

indagar: uma vez que os aspectos sociais são importantes, por que não concordar com a 

participação daqueles que, em princípio, teriam maior conhecimento das bases referenciais, 

como os cientistas sociais?  E por que não trabalhar com todos que tenham interesse pelos 

acontecimentos locais, como são os políticos?  Se sua atuação pode contrariar o planejamento 

de obras, sua exclusão pode influenciar negativamente a participação dos demais grupos de 

interesse. 
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Os respondentes não concordam que o envolvimento em audiências públicas seja suficiente 

como processo participativo no planejamento das obras. Se os aspectos técnicos são tão 

importantes quanto os aspectos sociais, o planejamento é a ocasião em que se dá uma primeira 

discussão, as partes interessadas são ouvidas, as demandas discutidas, adaptações são 

realizadas, a Engenharia apresenta uma proposta, novas discussões acontecem.  É quando as 

complexidades do sociopolítico interagem com a técnica.  A resposta a esta pergunta indica 

que engenheiros e demais profissionais envolvidos com gestão (da água) urbana concluem 

que o envolvimento de grupos de interesse não deve se dar em uma audiência pública ou em 

uma campanha única e isolada para conscientizar sobre a importância de uma obra. Ao 

contrário, acreditam no envolvimento já desde o planejamento das obras sugerindo o desejo 

de ouvir e debater com outros grupos de interesse. É interessante notar que os respondentes 

acreditam que os moradores, mais do que os comerciantes, têm maiores condições de dar sua 

opinião sobre as obras de drenagem para que melhor atendam às suas demandas.   

 

Concordam os autores estudados que todos os grupos de interesse, inclusive moradores e 

comerciantes, além de lideranças comunitárias, educadores ambientais, comunicadores 

sociais, o governo local, o Poder Público, o pessoal técnico da implantação das obras e demais 

interessados, têm um papel a desempenhar – de acordo com seus direitos, dados ou atribuídos, 

e suas obrigações (CUTTER et al, 2008; BUTTERWORTH, MCINTYRE  & SILVA 

WELLS, 2011; KOLEN et al, 2012; CLARK, 2012;).  

 

Apesar de concordar que é importante o envolvimento de moradores, os respondentes 

reconhecem que nem sempre os gerentes de projetos desejam este envolvimento.  Esta 

resposta sugere a importância de programas de capacitação em aspectos sociopolíticos em 

drenagem para gerentes e técnicos envolvidos com as obras (ISENDHAL, 2010; FCTH, 2011; 

PORTO, s.d.), também para que entendam as diferenças de conhecimento sobre como realizar 

a gestão (PAHL-WOSTL, 2007; ISENDAHL et al.   2008, 2009). 

Programas de capacitação para que engenheiros e técnicos, educadores ambientais e 

comunicadores sociais, além de outros profissionais, proporcionam a interação, conhecer a 

linguagem de uns e outros, capacitem-se nas complexidades sociopolíticas que possam 

interferir no planejamento e na implantação de obras de drenagem. São programas que 

abordam a qualificação técnica, científica, tecnológica, organizacional, institucional e dos 
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recursos disponíveis, com vistas a aumentar a capacidade de avaliar as potencialidades e os 

limites ambientais e as necessidades percebidas pela sociedade civil Os princípios da 

educação e do treinamento sobre assuntos relativos à gestão da água são a base desses 

programas de capacitação: princípio da consciência ambiental, da solidariedade, da gestão 

integrada de recursos hídricos e da subsidiariedade em nível individual, institucional e da 

sociedade (UNESCO, IHE/UNDP, 2000; UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL 

COUNCIL, 2006; IIEP, 2006). 

 

Resultados da pesquisa mostram que, também para a implantação de obras de drenagem, é 

bem-vindo o envolvimento de moradores, educadores ambientais, comunicadores sociais, 

lideranças comunitárias, e que não rejeitam o envolvimento de comerciantes e escolas. Trata-

se dos afetados por inundações e dos demais presentes na área que recebe as obras, incluídos 

também o governo local e demais entidades. Ainda que tenha havido discordância com 

relação à participação de cientistas sociais no planejamento das obras, seu envolvimento não é 

totalmente rejeitado. A importância de envolver o maior grupo de interessados, inclusive de 

instituições de pesquisa, é reconhecida por Clark (2012).  

 

Por outro lado, os respondentes reconhecem as dificuldades das interferências sociopolíticas e 

pensam que os engenheiros devem contar com suficiente entendimento para lidar com elas 

durante a implantação das obras, não havendo qualquer discordância com relação a isso. 

Sentem também a necessidade de que tenham suficiente sensibilidade para essas 

complexidades, algo afirmado em 1909 por Brito (1944) ao discursar sobre o papel social do 

engenheiro sanitarista, que bem se aplica ao engenheiro de obras de drenagem para conter as 

inundações que afetam a população, e em 1926 (BRITO, 1926) ao propor melhoramentos para 

o Rio Tietê. Se essas complexidades são reconhecidas como interferências que devem ser 

compreendidas, há um chamado para maior capacitação ou formação nesses aspectos.  

 

Esta última afirmação se relaciona com a necessidade sentida pelos respondentes sobre a 

obrigatoriedade de disciplinas sobre aspectos sociopolíticos nos Cursos de Graduação em 

Engenharia Civil. Não há qualquer discordância com relação a essa afirmação. Por outro lado, 

sua concordância com o fato de que a graduação é suficiente para a boa execução de obras de 

drenagem é apenas parcial.  Esta resposta coincide com a política DCNs (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2002) e da ASCE (2008) quanto ao conhecimento, as habilidades e as atitudes 

necessárias para que o engenheiro receba formação técnico-científica e em Humanidades e 
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Ciências Sociais no ciclo fundamental do ensino, e que se prepare para uma atuação 

profissional que o leve a pensar a interdisciplinaridade, preocupar-se com a valorização do ser 

humano, da preservação do meio ambiente e a integração social e política. 

 

Os respondentes reconhecem que a impermeabilização do solo e os resíduos sólidos 

depositados em vias públicas e cursos d‟água são as principais causas das inundações no 

Município de São Paulo. Veem, também, que a falta de manutenção das obras de drenagem e 

de fiscalização do uso e ocupação do solo são causas importantes.  No entanto, discordam que 

uma das causas esteja na (precariedade) da formação que a graduação em Engenharia Civil 

quanto a aspectos sociopolíticos de obras para garantir a sua durabilidade. Ora, sabe-se que 

resíduos sólidos depositados em vias públicas e cursos d‟água são as causas importantes de 

assoreamento de obras de drenagem, como são os reservatórios, estruturas que têm a função 

de amortecer os picos de cheia e minimizar o efeito de inundações. Resultados de pesquisa 

por Armelin (2011) revelam que essas estruturas se encontram tomadas pelo acúmulo de 

resíduos sólidos, dejetos e outros sedimentos depositados em seu interior, não deixando 

espaço para que as águas da chuva fiquem retidas para reduzir o excesso de inundações e 

alagamentos.  Por outro lado, sabe-se, também, que o principal responsável pela deposição 

inadequada de resíduos sólidos de maneira irregular são os próprios moradores e 

comerciantes, além da irregularidade do serviço público de coleta. São aspectos da 

complexidade do social (e do institucional) que contribuem para a pouca durabilidade e 

sustentabilidade das obras.  A questão é, então, o baixo reconhecimento, pelos respondentes, 

da importância da incorporação dessas complexidades nos cursos de graduação em 

Engenharia Civil para que as obras sejam duráveis e sustentáveis.  

 

A visão da importância da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico é confirmada 

pelas respostas à última pergunta: a relação mais estreita entre o técnico-científico e o 

sociopolítico é fundamental para a durabilidade das obras e a sustentabilidade do serviço 

que oferece? A quase totalidade dos respondentes concorda total ou parcialmente com esta 

afirmação. Trata-se de resposta que vai ao encontro da evidência registrada por autores e 

documentos sobre a „drenagem sustentável‟ (POMPÊO, 2000; BUTTERWORTH, 

MCINTYRE & DA SILVA WELLS, 2011; ABCP & FCTH, 2012, 2012ª; COSTA, 2008; 

BONTEMPO et al 2012), além daqueles que sugerem soluções complementares, alternativas 

ou paralelas às grandes infraestruturas de reservatórios (ANDJELKOVIC, 2001; SILVA, 

2006; PINTO, 2011; PENGEL, 2013; FCTH & PREFEITURA DO MUNICPIPIO DE SÃO 
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PAULO, 2011; ABCP & FCTH, s.d.;PORTO, s.d.) que também envolve a participação 

popular para sua sustentabilidade. 

 

As respostas a esta última pergunta revelou consenso quanto ao alto grau de concordância 

entre os respondentes, indicando não haver associações significativas entre as variáveis e um 

ou outro grupo, tal como comprovado pelos testes de associação realizados. 

 

5.3 O sociopolítico, moradores e comerciantes. 

 

Existe unanimidade, mesmo entre autores de diferentes antecedentes e abordagens 
78

, quanto à 

desordem urbana, à urbanização espontânea, aos loteamentos clandestinos e irregulares, aos 

afetados pela autoconstrução, aos avanços sobre áreas de mananciais e áreas verdes 

(KOWARICK, 1979, 2009; PASTERNATK 2010; MARICATO, 2009; LIMA, 1990; 

ANCONA, 1993 apud PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002;  KLIASS & MAGNOLI, 

1967 apud PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002; ROLNIK, s.d. circa 2004; TUCCI, 2004, 

2008; MACHADO, 2011; CARDOSO & ARAGÃO, 2013) que caracteriza a Bacia do 

Córrego do Cordeiro (PLANSERVI ENGENHARIA, 2010; IPT, 2010a; IPT, 2010b; 

Geométrica, 2007). 

 

A ocupação em desordem encontrada na área da pesquisa se dá apesar das inúmeras Leis 

Federais, Estaduais e Municipais que regularizam a ocupação em sintonia com a preservação 

e recuperação de áreas verdes –  Lei Federal 10.257 de 2001 (BRASIL, 2001); Lei 12.608 de 

2012 (BRASIL, 2012); Lei 12.836 de 2013 (BRASIL, 2013); Lei 11.977 de 2009 (BRASIL, 

2009); Lei Estadual 9.866 de 1997 (SÃO PAULO - ESTADO, 1997); Lei Federal no 6.766 de 

1979 conhecida como a Lei Lehman, (BRASIL, 1979); Lei 9.785 de 1999 (BRASIL, 1999);  

Lei 11.445 de 2007 (BRASIL, 2007);  Lei Nº 13.430, de 13de setembro de 2002 (SÃO 

PAULO. Município, 2002b) ; Lei 13.885 de 2004 (SÃO PAULO. Município, 2004); Lei 

13.276 (SÃO PAULO. Município, 2002), conhecida como a Lei das Piscininhas. Estas e 

outras leis apresentadas nas seções 2.1.4. e 2.1.5 estão em consonância com a exigência da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) em seu Art. 225. A proteção ambiental engloba a 

necessidade do uso adequado dos recursos naturais em quaisquer atividades humanas e, tema 
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tratado também pelo Art. 170 da CF/88, inclui sua defesa entre os princípios da Ordem 

Econômica (GRANZIERA, 2006).  Tanto literatura e documentação examinadas quanto a 

pesquisa no Córrego do Cordeiro evidenciam o avanço sobre cursos d‟água, área de 

mananciais e áreas verdes, não só por moradias e comércio, como por uma indústria 

construída sobre o próprio córrego. 

 

A bacia do Córrego do Cordeiro apresenta alto grau de impermeabilização do solo dada a 

presença de residências, comércio, indústrias, vias públicas, e da ausência de exploração 

agrícola, forte densidade e concentração de população, que se abastece no comércio local e se 

serve do transporte público ou privado para sua locomoção, freqüenta bares, restaurantes e 

cafés. São estas características de um modo de vida urbano (CASTELS, 1985).  Enquanto na 

Região 1 predominam moradias em situação de risco, em loteamentos clandestinos ou 

irregulares, em favelas e muitas fruto da autoconstrução, nas Regiões 2 e 3 as moradias e 

comércio obedecem outros padrões de construção e assentamento (PREFEITURA DE SÃO 

PAULO, 2010a). Trata-se do urbano que não é igual para todos, dadas, entre outras, as 

diferenças de acesso aos serviços de infraestrutura (KOWARICK, 1970; MARICATO, 2009; 

PASTERNAK, 2010; CASTRO, 2011; CARDOSO & ARAGÃO, 2013). Aqui também são 

visíveis as consequências da urbanização espontânea, característica comum em outras regiões 

latino-americanas (TUCCI, 2004, 2008).  Tampouco é observada a competência do 

Município, estabelecida pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) na promoção do 

ordenamento territorial adequado do solo urbano.   

 

A Lei 11.447/2007 do Saneamento Básico (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007), em seu 

artigo IV estabelece o princípio da disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 

drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e 

do patrimônio público e privado. Não é princípio observado na bacia do Córrego do Cordeiro, 

onde inundações e alagamentos colocam em risco a saúde pública, a segurança da vida e do 

patrimônio público e privado, revelando a omissão do Poder Público. 

 

O instrutivo exercício da leitura do texto da Legislação sobre o uso e ocupação do solo, a 

preservação de áreas verdes, a proibição de assentamentos em áreas ribeirinha, e o 

conhecimento de inovações nela introduzidas, não parece ter sido praticado por loteadores, 

moradores, comerciantes ou nem mesmo pelo próprio Poder Público . De conteúdo cuidadoso 
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e de alta qualidade técnica, a legislação, em sua maioria, revela uma grande distância da 

realidade encontrada na área da bacia do Córrego do Cordeiro.  

 

A pesquisa evidenciou, ainda, uma omissão de moradores e comerciantes quanto à 

preservação ambiental em geral e dos recursos hídricos em particular. Estes consideram que a 

principal causa das inundações é o lixo ou resíduos sólidos depositados em vias públicas e no 

córrego e que os responsáveis por essa situação são os „próprios moradores‟, „o pessoal‟, „a 

população‟.  

 

Trata-se de um dos principais resultados da pesquisa em apoio à constatação de que esses 

atores sociais reconhecem que são os responsáveis pelo impacto causado pelas inundações 

que afetam mais da metade da população local. Assim, é negado o estereótipo de que 

moradores e comerciantes tendem a responsabilizar, em primeiro lugar, o Poder Público por 

situações que impactam negativamente a população. É somente em segundo lugar que 

consideram que os responsáveis pelas inundações são o Poder Público e os políticos. Por 

outro lado, não veem a impermeabilização do solo, inclusive pela construção pelos próprios 

moradores, como responsáveis por inundações. Isentam-se dessa responsabilidade, já que 

responsabilizar-se pelo impacto de seu patrimônio (residência ou comércio) pode contrariar 

seu interesse por melhorias e benefícios individuais. Mais da metade dos que sofrem com o 

impacto das inundações tendem a construir barreiras e a adotar estratégias de autodefesa. 

 

Constata-se, assim, que moradores e comerciantes na bacia do Córrego do Cordeiro são atores 

sociais com habilidade para empreender ações motivadas por seu desejo de alcançar 

melhorias materiais e status na comunidade onde se encontram. Entendem que necessitam 

proteger sua família e patrimônio. Portanto, sua ação se reveste de significado (GIDDENS, 

1984; WEBER, 1964), no caso, da autodefesa.  

 

No Córrego do Cordeiro, o significado imputado à ação de autodefesa visa o interesse 

individual, sem a percepção do interesse público. Os atores sociais não esperam ajuda de 

entidades do governo local ou organizações comunitárias de apoio. Não há redes sociais 

duradouras, para discussão ou apoio, o que levaria a um maior poder de reivindicações frente 

ao Poder Público, tal como discutido por Kirschenbaun (2004). Em caso de inundação, uma 

rede social temporária formada por vizinhos e familiares, é a primeira a socorrer os atingidos. 

Estes reconhecem o valor deste primeiro socorro. 
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Ao contrário,  moradores e comerciantes que nunca passaram por inundação tendem a 

acreditar que é o Poder Público ou entidades de socorro que prestam o primeiro auxílio. A 

importância desta informação é a confirmação, por aqueles que sofrem com inundações e 

alagamentos, sobre a ajuda que lhes é prestada em primeiro lugar, indicando a necessidade de 

estratégias de antecipação de tragédias para que haja maneiras de proteção contra inundações 

e que o serviço público e as organizações especializadas possam prestar socorro eficaz. 

Indica, ainda, que construir redes sociais entre os grupos interessados – os afetados por 

inundações, os que prestam socorro, os que devem prestar socorro – atenderia ao interesse 

público e se beneficiaria de estratégias duradouras de resiliência comunitária, tendo a 

autodefesa ou autoproteção individual como um de seus primeiros passos.  

 

A resiliência comunitária é tratada por Frerks et al (2012), Cutter et al (2008), Kolen et al 

(2012), Kirschenbaun (2004) e Clark (2012) em seus vários aspectos: o compartilhamento de 

ações entre os grupos de interesse e a formação de redes sociais duradouras, aprender dos 

eventos passados para prevenir-se contra os próximos,  o papel do Poder Público frente à 

busca de financiamento e, sobretudo, alcançar o interesse coletivo. São conceitos que ajudam 

a entender que um estudo mais aprofundado sobre uso e ocupação do solo, do perfil 

socioeconômico da população, além de outras complexidades do sociopolítico, características 

do Córrego do Cordeiro, podem trazer a formulação de estratégias apropriadas para um 

projeto de construção de uma grande obra, como são os reservatórios e outras estruturas de 

macro-drenagem, complementadas por medidas estruturais sustentáveis. 

 

A resiliência comunitária inclui também a adaptação ou convivência com eventos críticos de 

inundações. No Córrego do Cordeiro, as já mencionadas estruturas construídas em residências 

e comércios e outras estratégias individuais de autoproteção contra inundações são uma forma 

de conviver com as águas. Propostas de convivência com esses fenômenos, através de 

arranjos para enfrentar inundações, tal como aqueles indicados por Brito (1926) quanto à 

„visita das enchentes‟ e por White (1945), sobre os „ajustes humanos às inundações‟ 

contribuíram para a atual discussão sobre a gestão adaptativa e integrada da água urbana.  

Convivência com a água é proposta por Yasaki (2009), entre outras medidas, como 

fundamental à visão inovadora em gestão da água urbana.  Moradores na região do Córrego 

do Cordeiro usam estratégias de autodefesa como meio de convivência com as inundações e 

os alagamentos.   
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São temas que contribuem para entender o Poder Público como gestor do cumprimento dos 

ajustes necessários, da gestão adaptativa e da gestão integrada.  Pahl-Wostl(2007), define 

gestão adaptativa e formula os conceitos básicos para o seu exercício, sobretudo através da 

flexibilização na gestão e de medidas não-estruturais, complementares à implantação de obras 

hidráulicas. No Córrego do Cordeiro, a flexibilização e improvisação por parte de moradores 

e comerciantes, na autoproteção e na formação de redes familiares e de vizinhos para prestar 

socorro àqueles afetados pelas inundações está vivamente presente.  São recursos para a 

adaptação e convivência sustentável por parte dos cidadãos, traço já característico da cultura 

brasileira, como a improvisação, ou o „jeitinho‟, altamente difundida mesmo entre 

empreendedores e gestores (PEDROSO & MASSUKADO-NAKATANI, 2009; BARROS & 

PRATES, 1997; DRUCKER, 1986; FONSECA & CASTOR, 2003; MOTTA & 

ALCADIPANI, 1999). Entretanto, tal como alertado por Isendahl (2009), a improvisação sem 

um marco analítico, e ao mesmo tempo prático, não é suficiente para enfrentar os eventos 

críticos de maneira sistemática, e, por que não, com vistas à resiliência comunitária.  

 

A falta de informações e de interação sistemática entre técnicos, o governo local e os 

atingidos não reflete as sugestões da bibliografia (Isendhal, 2009, 2010; Hashimoto, 1982, 

apud UNESCO, 2012; COMISSÃO EUROPEIA, s.d.). 

 

A legislação brasileira de saneamento básico também ampara o envolvimento equilibrado de 

grupos de interesse. É clara quanto à exigência do „controle social‟, já mencionado. 

Entretanto, trata-se de conceito que não encontra eco na bacia do Córrego do Cordeiro no que 

tange a construção das obras de drenagem. 

 

A abertura dada pela legislação à participação pública e os arranjos institucionais que a 

facilitam é do interesse direto desta pesquisa. Um exemplo é dado pela Lei 9.433 (BRASIL, 

1997) que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e pela Lei 11.445 (BRASIL, 

2007) de Saneamento Básico, que estabelecem a descentralização em bacias hidrográficas 

como unidade de referência para o planejamento das ações, facilitando os arranjos 

institucionais, tais como os implementados pela Prefeitura de São Paulo (BORBA et al, 

2012).  São arranjos que aproximam o sociopolítico do técnico-científico, entre comunidades 

de usuários e o serviço técnico dispensado. 
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Mas como conseguir o envolvimento equilibrado entre todos os grupos de interesse? No 

Córrego do Cordeiro, 74% dos moradores e comerciantes desejam participar de conversas 

com engenheiros e técnicos sobre as obras, seja para serem informados, seja para darem sua 

opinião.  A regressão logística mostrou que quanto menor o grau de instrução, menor é a 

chance de querer participar de conversas com engenheiros e técnicos. Mostrou, ainda, que 

aqueles que acreditam que são capazes de dar opinião têm mais chance de querer participar 

das decisões sobre obras, resultado que pode auxiliar na formulação de programas para o 

envolvimento da população. Por outro lado, no Córrego do Cordeiro, o grau de instrução e o 

nível de renda não têm influencia sobre adotar estratégias de proteção (e prevenção). Este é 

também o resultado de pesquisa levada a cabo por Kirschenbaun (1944). No Córrego do 

Cordeiro a proteção por meio da implantação de infraestrutura em residências e comércios 

para a contenção de alagamentos depende mais do nível que as águas atingem do que do grau 

de instrução. Esses resultados e a bibliografia sugerem programas de capacitação apropriados 

às características do diferentes grupos sociais. 

 

Além da gestão adaptativa e as estratégias de convivência, a gestão integrada é tema de 

interesse da drenagem urbana (TUCCI, 2004, 2005, 2008; PORTO & PORTO, 2008; SILVA 

& PORTO, 2003).  São autores que reconhecem a inoperância da gestão em compartimentos, 

como a separação entre a gestão de resíduos sólidos e do abastecimento e esgotamento; da 

drenagem e manejo de águas pluviais das políticas e estratégias de habitação, transporte e uso 

e ocupação do solo; das políticas e estratégias municipais, estaduais e federais.  

 

A complementação por medidas não-estruturais e medidas estruturais sustentáveis e sua 

incorporação aos planos e projetos de infraestrutura em drenagem e manejo de águas pluviais, 

é sugerida pela bibliografia. No projeto de obras dos seis reservatórios a serem construídos na 

bacia do Córrego do Cordeiro não estão previstas medidas estruturais sustentáveis em 

combinação com as obras hidráulicas previstas: telhados verdes, pavimentos porosos e 

drenantes entre outras. Quanto às medidas não-estruturais, está previsto o pagamento de 

profissionais para, entre outras medidas, o aprimoramento institucional, o monitoramento 

hidráulico-hidrológico da Bacia, e uma série de outras medidas não estruturais, 

compensatórias/ mitigadoras. Está prevista também a „participação publica‟, que inclui a 

atuação de profissionais da comunicação social
79

 Entretanto, durante o período de entrevistas 
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para os fins desta pesquisa, constatou-se que 99% dos moradores e 95% de comerciantes não 

receberam a visita de comunicadores sociais nem de educadores ambientais.  No orçamento 

está prevista certa quantia para o pagamento de profissionais da „participação popular‟ mas 

não há detalhamento de programas de envolvimento de comerciantes, moradores e demais 

grupos de interesse tal como indicado pela bibliografia estudada. Não há indicação de um 

programa de capacitação de comunicadores sociais e educadores ambientais em manejo 

sustentável de águas pluviais (PREFEITURA DE SÃO PAULO / DESENVOLVIMENTO 

URBANO, 2012, vol. 1). 

 

A capacitação a todos os níveis, outra medida não-estrutural, além dos arranjos institucionais 

e legais, podem contribuir para a eficácia e a sustentabilidade de obras já que “o problema de 

conferir maior segurança às populações no que se refere ao risco de inundações está muito 

longe de se limitar somente a um problema de engenharia civil, ou seja, construir estruturas 

hidráulicas adequadas” (PORTO, s. d.). A literatura examinada sugere a indagação: „Não 

seria contra-producente deixar de considerar os aspectos sociopolíticos?‟ 

 

A análise qualitativa buscou as razões para cinco questões que identificam a motivação de 

moradores e comerciantes para interagir com os responsáveis pelas obras.  Os resultados 

corroboram os resultados da análise quantitativa, mas traz maior detalhe sobre a visão desses 

atores sociais. Assim, aqueles que se sentem capazes de dar opinião sobre as obras contra 

inundação no bairro (aproximadamente 59%) sentem que este é um direito que têm como 

moradores e conhecedores dos problemas da região, porque sua opinião deve ser 

compartilhada com o Poder Público e os engenheiros, porque “todo o cidadão tem o direito 

de opinar”.  

 

As conversas com pessoas do bairro sobre as obras projetadas (aproximadamente 25%) não se 

dão de maneira sistemática, por meio de reuniões em associações ou outras entidades de 

apoio, evidenciando a ausência de redes sociais e de foros de discussão. A resposta registrada 

foi sempre a primeira dada, resultando em situações como: „sim, já conversei,  mas só sobre 

as enchentes‟ e „não, só conversei sobre enchentes‟. 

 

As razões para acreditar que não são levados a sério por engenheiros e técnicos 

(aproximadamente 76%) são, sobretudo, por reconhecer que os engenheiros/técnicos não 

interagem com o morador, que pensam na obra somente do ponto de vista técnico e o que é 
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melhor para eles mesmos, que as obras são executadas conforme seu desenho original, 

sugerindo que qualquer outra opinião não é bem-vinda. São poucos aqueles que consideram 

que é o engenheiro/técnico quem deve decidir sobre a obra. 

 

O desejo de participar de conversas com engenheiros e técnicos, seja para conhecer mais 

sobre a obra e opinar a respeito, dar opinião ou para ser informado, tem como razões o 

conhecimento do bairro e seus problemas e, portanto, sentem que têm o direito de opinar e 

sentem que sua opinião pode ser importante. Revela, também, que não ser atingido por 

inundações é a maior razão dada para a não participação. Não se encontra, então, a rejeição à 

participação de conversas com técnicos e engenheiros por „não falar o mesmo idioma‟ ou não 

querer enfrentar as „batalhas que acontecem no campo do conhecimento‟ entre a expertise e o 

saber comum (LONG, 1999, 2004). São pessoas que sentem que têm o direito de falar e 

serem ouvidas e desejam participar.  Gestores e profissionais entrevistados são favoráveis ao 

envolvimento de moradores e comerciantes no planejamento e implantação das obras, 

sinalizando a abertura para tal convivência.  

 

A bibliografia estudada e os conceitos que oferece ajudam a refletir sobre estes resultados da 

pesquisa e a oportunidade que se apresenta, na bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro, 

para a conexão entre os vários grupos que se interessam pelas soluções que visem a redução 

das inundações e dos alagamentos. 

  



243 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS OBJETIVOS FORAM ALCANÇADOS? 

 

Com esta pesquisa, pretendia-se chegar a uma análise crítica da importância da relação entre o 

técnico-científico e o sociopolítico em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, trazendo 

maior conhecimento sobre a oportunidade da construção desta relação. O alcance deste 

objetivo deveria dar-se por meio do estudo da importância conferida a esta relação pela malha 

de disciplinas do curso de graduação em Engenharia Civil, pela opinião de gestores e demais 

profissionais da gestão urbana quanto à importância do envolvimento público no 

planejamento e na implantação de obras de drenagem urbana, e, finalmente, pela visão dos 

moradores e comerciantes instalados na área da bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro 

quanto à importância de sua relação com técnicos das obras de drenagem e como se 

organizam para enfrentar as inundações.  

 

A malha de disciplinas dos cursos de graduação em Engenharia Civil inclui aquelas que 

abrem espaço para discussões relativas ao sociopolítico. Disciplinas da Administração, da 

Economia, das Ciências do Ambiente, de Humanidades, das Ciências Sociais e da Cidadania 

são incorporadas e muitos dos trabalhos de conclusão do curso (TCCs) abordam tais temas. 

As Diretrizes Curriculares para o Ensino da Engenharia, DCNs, afirmam a necessidade 

da inclusão dessas disciplinas, tanto no núcleo básico do ensino quanto no núcleo de 

conteúdos profissionalizantes e no núcleo de conteúdos específicos. São exigências para a 

qualificação do estudante como engenheiro e a constituição do seu perfil profissional, que, tal 

como formulado pelas DCN‟s, pretende uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, tal como visto anteriormente (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002). 

 

Também a legislação relativa à drenagem e manejo de águas pluviais ampara a relação 

entre o técnico-científico e o sociopolítico. Esta é explícita com relação à participação 

pública, ao controle social e à transparência de informações quanto às políticas e estratégias 

das intervenções de obras. Da mesma forma, a legislação de recursos hídricos remete à 

necessidade de decisões descentralizadas e participativas.  

 

A pesquisa chegou a explorar os arranjos institucionais da administração pública no 

Município de São Paulo para que a descentralização e a participação ocorram. Estratégias são 

desenhadas e implementadas para o Monitoramento Participativo do risco de inundações e 

ações concretas por meio da descentralização da gestão é um dos exemplos.  
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Resultados da pesquisa junto a gestores e demais profissionais indicam que os aspectos 

técnicos são por eles considerados tão importantes quanto os aspectos sociais. As 

respostas mostraram que Engenheiros, gestores e demais profissionais concordam que é 

importante estabelecer uma relação entre o sociopolítico e o técnico-científico em drenagem 

urbana.  Mesmo que a análise estatística não tenha detectado associações significativas entre 

as variáveis estudadas, procurou-se identificar quais grupos de profissionais tendem a 

apresentar alto, médio ou baixo consenso quanto à incorporação de aspectos sociopolíticos na 

atuação e na formação de engenheiros de obras de drenagem.  

 

Algumas considerações gerais sobre as tendências resultantes da pesquisa junto a gestores e 

demais profissionais estão relacionadas a seguir: 

1. Existe alto consenso com relação à afirmação de que os aspectos técnicos são tão 

importantes quanto os aspectos sociais no planejamento de obras de drenagem. Este 

resultado indica a oportunidade da incorporação de aspectos sociais em políticas, 

estratégias e projetos de drenagem urbana, o que nem sempre tem sido a prática.  

2. Para um bom planejamento, é bem-vinda a participação de moradores, comerciantes 

e lideranças comunitárias, junto com Engenheiros, gestores e técnicos de 

manutenção. A atuação dos intermediários sociais é razoavelmente bem considerada, 

porém não a participação de políticos. Já a participação de cientistas sociais não é 

consensual, sobretudo dentre aqueles com formação em Engenharia e, 

surpreendentemente, com formação „sociopolítica‟ tal como o agrupamento feito 

para fins da análise. 

3. Existe razoável concordância com a afirmação de que nem sempre os gerentes de 

obras desejam envolver moradores no seu planejamento, sobretudo por parte  do 

grupo com formação em Engenharia Civil e aqueles com formação „sociopolítica‟. 

 Entretanto, concordam que moradores e comerciantes têm condição de opinar sobre 

as obras de drenagem para que atendam a sua reivindicação por melhorias no bairro. 

4. Todos concordam que as audiências públicas não são suficientes como veículo de 

participação da comunidade onde obras são implantadas. Esse resultado é 

importante, pois indica que os profissionais envolvidos em gestão urbana 

reconhecem que deve haver outras estratégias para o real envolvimento dos cidadãos. 



245 
 

5. A participação de comunicadores sociais durante a implantação de obras tem grau 

médio de concordância por parte de todos os grupos de profissionais que 

participaram da pesquisa, com exceção daqueles em função de Assessoria – 

Consultoria-Docência, e os que se encontram em nível hierárquico de primeiro 

escalão. As mulheres apresentam alto grau de concordância com a participação de 

comunicadores sociais. Já a participação de educadores ambientais não é consensual. 

A participação de cientistas sociais e de empresários locais aparece com grau médio 

de concordância por praticamente todos os grupos.  

6. Há um alto grau de concordância quanto à necessidade de que Engenheiros Civis 

contêm com suficiente compreensão das interferências sociopolíticas que podem 

ocorrer. Isso não implica afirmar os Engenheiros não compreendem essas 

interferências, mas indica que esses são aspectos importantes para sua formação. O 

consenso não é o mesmo quanto à necessidade de que tenham suficiente 

sensibilidade ou vontade para tratar os aspectos sociopolíticos durante a implantação 

de obras. 

7. Chama atenção o baixo grau de concordância por praticamente todos os grupos de 

gestores e demais profissionais quanto à suficiência da graduação em Engenharia 

Civil para a boa execução de obras de drenagem. Talvez esse resultado indique a 

necessidade do recomendado pela ASCE, de uma graduação onde Humanidades e 

Ciências Sociais tenham o mesmo peso que Matemática e Ciências Naturais durante 

o ciclo fundamental e outras disciplinas durante o ciclo profissional, seguidos de 

estudos e experiência prática em nível de pós-graduação.  

 Por outro lado, a obrigatoriedade de disciplinas voltadas para o sociopolítico 

apresenta alto grau de concordância somente pelo grupo de formação em 

Engenharia Civil, porém não por todos os demais grupos.  Resultado significativo, 

sobretudo revelando como os próprios engenheiros veem a formação pela qual já 

passaram frente aos desafios que enfrentam em sua vida profissional. 

8. Somente aqueles com formação em Arquitetura apresentam alto grau de 

concordância com relação à atuação de cientistas sociais nas intervenções em obras 

de drenagem.  

9. O maior grau de concordância sobre as causas de inundação recai sobre a 

impermeabilização do solo e a deposição de resíduos sólidos em vias públicas e 

cursos d‟água. Também a fiscalização do uso e ocupação do solo e a manutenção de 

obras de drenagem são apontadas como causas de inundações. É digno de nota que 
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essas não são causas técnicas, mas sim revestidas de aspectos sociais que podem 

impactar negativamente a durabilidade das obras. São estes aspectos tratados 

rigorosamente na graduação em Engenharia Civil, em matérias obrigatórias e 

compulsórios para inclusão em TCCs? 

10. A partir desta constatação, é bastante reveladora a discordância com o fato de que 

uma das causas das inundações no Município esteja relacionada com a graduação em 

Engenharia Civil e a formação que oferece em aspectos sociopolíticos com vistas à 

durabilidade das obras. Por outro lado, os engenheiros concordaram com a 

importância da obrigatoriedade da inclusão das disciplinas voltadas para o 

sociopolítico na Graduação. 

 

11. Também revelador é o fato de que apenas aqueles que se situam em nível hierárquico 

de primeiro escalão tendem a considerar, mais que os demais grupos, que a falta de 

recursos financeiros está relacionada com as inundações. São esses os gestores que 

em geral controlam o orçamento público. 

12. Existe alto grau de concordância entre os respondentes quanto à importância do 

estreitamento da relação entre o técnico-científico e o sociopolítico para a 

durabilidade das obras e a sustentabilidade dos serviços que oferecem.  Entretanto, 

chama a atenção o fato de, ao se verificar quais grupos tendem a mais ou menos 

concordar com essa resposta, verificou-se que aqueles com formação em Engenharia 

Civil são os que apresentam apenas um grau médio de concordância com esta 

afirmação. 

 

Apesar da advertência de que esses resultados devam ser considerados com cuidado, pode-se 

afirmar que indicam tendências. Uma destas revela a importância que os Engenheiros 

conferem à inclusão de disciplinas obrigatórias relativas ao sociopolítico no curso de 

graduação em Engenharia Civil. Revelação que sustenta a afirmação feita de que os aspectos 

técnicos são tão importantes quanto os aspectos sociais no planejamento de obras de 

drenagem e que moradores e comerciantes devem participar. 

Uma vez constatada a incorporação de temas que oferecem a oportunidade para a discussão 

do sociopolítico na malha de disciplinas e nos TCCs preparados pelos alunos, e constatada a 

importância conferida por gestores e demais profissionais à relação entre o sociopolítico e o 
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técnico-científico em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a pesquisa voltou-se para 

a realidade da bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro. 

Foi constatado que não existem ações, por parte dos responsáveis pelas obras planejadas, e 

hoje em implantação, no Córrego do Cordeiro, para o envolvimento de moradores e 

comerciantes. O princípio do controle social, evocado pela Lei do Saneamento Básico, não é 

respeitado, dada a ausência de um programa sistemático de divulgação sobre as obras junto a 

moradores e comerciantes, os principais afetados. Estes não foram visitados por 

comunicadores sociais nem educadores ambientais e a maioria deles desconhece se houve a 

presença de engenheiros ou técnicos para dar explicações sobre as obras.  

Os atores sociais presentes na área da bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro não estão 

organizados em redes sociais.  Não há qualquer discussão formal sobre assuntos relativos ao 

risco de desastres ou à sua prevenção. A solidariedade da vizinhança tem papel importante no 

pré-evento e é reconhecida como o primeiro socorro recebido às vítimas de inundações e 

alagamentos. Trata-se da rede social da micro-vizinhança que não perdura no longo prazo. As 

associações comunitárias não são reconhecidas como entidades de apoio ou foro de discussão, 

nem mesmo como importantes parceiras na tomada de decisões sobre as obras de drenagem.  

A originalidade desta pesquisa está na revelação dos seguintes fatos: 

1. Moradores e comerciantes consideram que a principal causa de inundação é 

lixo / resíduos sólidos depositados por eles próprios em vias públicas e no 

córrego, rompendo o estereótipo de que sempre o Poder Público é por eles 

responsabilizado. 

2. A maioria (93%) dos gestores e demais profissionais entrevistados concorda 

totalmente (79%) ou parcialmente (14%) que aspectos técnicos são tão 

importantes quanto aspectos sociais no planejamento de obras de drenagem, 

um resultado inesperado. 

3. A maioria deles (90%) concorda totalmente (61%) ou parcialmente (29%) 

que uma relação mais estreita entre o técnico-científico (o campo de atuação 

e a formação do Engenheiro Civil) e o sociopolítico (a organização social e 

política) é fundamental para a durabilidade das obras e a sustentabilidade do 

serviço que oferece, outro resultado inesperado. 

4. Entretanto, na bacia hidrográfica do Córrego do Cordeiro, moradores e 

comerciantes: 
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 Não participaram do planejamento do projeto das obras de drenagem e 

não há esforços para envolvê-los, assim como a outros grupos de 

interesse; 

 Em sua maioria desconhecem a presença de técnicos / engenheiros na 

área, nem mesmo para dar explicações; 

 Não foram visitados por educadores ambientais ou por comunicadores 

sociais;  

 Na região onde a água das inundações atinge mais de 1 metro de 

altura, 66% deles construíram infraestrutura eficaz de autodefesa em 

suas residências e comércio;  

 Mais da metade (59%) dos moradores e comerciantes sente que são 

capazes de opinar sobre as obras para que atendam às demandas do 

bairro; 

 É grande a proporção (74%) dos que gostariam de participar de 

conversas com engenheiros e técnicos; 

 Ainda que o Poder Público seja apontado como o principal 

responsável pelas decisões (45%), há aqueles (24%) que consideram 

que os moradores devem participar das decisões, enquanto outros 

(16,6%) são favoráveis à gestão compartilhada entre moradores, Poder 

Público e engenheiros; 

 Pensam (77%) que não são levados a sério pelos engenheiros e 

técnicos das obras. 

 Não existem medidas estruturais sustentáveis sendo implantadas 

concomitantemente ao projeto hidráulico. 

 

Assim, a importância desta pesquisa é a confrontação de seus resultados quanto à 

incorporação do sociopolítico na formação em Engenharia Civil e quanto à visão de gestores e 

demais profissionais sobre a importância da relação entre o técnico-científico e o 

sociopolítico, com a realidade verificada na bacia hidrográfica. 

A bibliografia e documentação de apoio, inclusive sobre a legislação vigente e os arranjos 

institucionais que apoiam o envolvimento de todos os grupos de interesse no planejamento 

das intervenções em água urbana; os exemplos concretos aqui trazidos sobre o sucesso das 

intervenções onde houve este envolvimento; os autores que constatam a insuficiência de uma 
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abordagem puramente técnica para as intervenções em água urbana, respondem positivamente 

à pergunta da pesquisa.  

Os resultados obtidos na Bacia confirmam a hipótese formulada quanto a esta parte da 

pesquisa.  Esta propõe algumas recomendações: 

 Incorporação de disciplinas obrigatórias e que os TCCs em Engenharia Civil 

abordem os temas relativos às Ciências Sociais e às Humanidades;  

 Que os TCCs sejam realizados por equipes multidisciplinares, que incluam, 

também, participantes dos cursos de graduação de outras faculdades.  

 A implantação de um programa de capacitação em drenagem urbana apropriada a 

todos os níveis e profissionais: gestores, técnicos, educadores ambientais e 

comunicadores sociais, para a incorporação do sociopolítico.  

 Implantação de programas de envolvimento de moradores, comerciantes, agentes 

do governo local e de demais organizações de apoio em intervenções em 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais que incluam, por exemplo, noções 

sobre o risco da ocorrência de inundação; estratégias de preservação de áreas 

verdes, de eliminação do lançamento de esgotos na rede de drenagem de águas 

pluviais; de eliminação da deposição de resíduos sólidos em cursos d‟água e vias 

públicas; da redução da impermeabilização do solo, e 

 Medidas de fiscalização, por parte do governo local, do cumprimento dessas 

estratégias em bacias hidrográficas que recebem obras de drenagem urbana. 

São recomendações que visam, além da preservação ambiental e do interesse público, 

maximizar os benefícios da solução técnica. 
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