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1. INTRODUÇÃO 

Entendendo como impacto ambiental, qualquer alteração produzida pelo homem e suas 

atividades, nas relações constitutivas do ambiente, que excedam a capacidade de absorção desse 

ambiente, o processo de urbanização será sempre precedido de degradação ambiental, social e 

econômica. A alteração do ciclo hidrológico é um dos impactos causados pelo processo de 

urbanização, decorrentes da impermeabilização solo em áreas cada vez maiores. Uma das 

prerrogativas do desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID), é a utilização de Técnicas 

Integradas de Gestão (IMPs), com a utilização de técnicas compensatórias (TCs) para o manejo das 

águas pluviais urbanas, buscando “compensar” as alterações no ciclo hidrológico natural, 

provocadas pela urbanização. Neste trabalho em específico procuramos destacar a perspectiva dos 

usuários de espaços urbanos na aplicação de Técnicas Compensatórias (TCs) e no manejo das águas 

pluviais, considerando os aspectos legais, de projeto, de construção, de uso e manutenção 

destacando a responsabilidade dos técnicos neste processo. A metodologia consistiu em um Estudo 

de Caso composto por duas áreas de estudo que utilizam técnicas compensatórias (TCs), ambas 

localizadas no município de São Carlos, estado de São Paulo, com aplicação de questionários aos 

usuários do espaço de acordo com o planejamento amostral. Os resultados demonstraram que ainda 

se tem muito desconhecimento quanto ao funcionamento das técnicas compensatórias e soluções 

sustentáveis. Que técnicos da área da construção civil ainda desconhecem como projetar, realizar e 

orientar usuários. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

A primeira etapa foi a definição dos aspectos relacionados à prática de Técnicas 

Compensatórias, a serem abordados nos questionários. Por se tratar de uma obra de engenharia, a 

execução de técnicas compensatórias na drenagem urbana deve obedecer a procedimentos legais 

para obtenção de aprovação de projeto, alvará de construção e licenças quando for o caso, junto aos 

órgãos competentes, municipal, estadual ou até mesmo federal. Portanto, são inerentes ao processo 

as questões legais e técnicas. Assim, os aspectos considerados foram: 

a) Aspectos legais: conhecimento quanto à exigência legal da prática de TCs em lote urbano. 

b) Aspectos relativos ao projeto: participação no projeto e  conhecimentos recebidos através de 

profissionais engenheiros e/ou arquitetos sobre técnicas compensatórias; 

c) Aspectos relativos à construção: influência das TCs no custo da obra. 

d) Aspectos relativos ao uso e manutenção: dificuldades no uso do espaço onde estão inseridas 

as técnicas compensatórias, aceitação da prática de TCs no lote e conhecimento e aplicação 

de cuidados de manutenção.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na área de estudo I, campus UFSCAR, estão em operação dispositivos de infiltração em 

escala real (filtro-vala-trincheira de infiltração, poço de infiltração, bacia de retenção e plano de 

retenção), projetados e/ou construídos e monitorados pelo grupo de pesquisa G-Hidro/DECiv. NA 

área de estudo II, Residencial Montreal há exigência de poços de infiltração nos lotes e bacia de 

detenção no loteamento. 

Resulta que 57% dos pesquisados da UFSCar e 76% do Res. Montreal conheciam os 

sistemas alternativos (TCs) e 68% dos pesquisados da UFSCar e 86% do Res. Montreal sabiam que 

as técnicas compensatórias minimizam a ocorrência de inundações/enchentes ambiental. Os 

resultados demonstraram que a maioria tinha conhecimento dos impactos que as águas pluviais 

podem causar devido à impermeabilização do solo e 34% dos pesquisados da UFSCar e 78% dos 

pesquisados do Res. Montreal tinham conhecimento da legislação municipal que estabelece a 

obrigatoriedade de prática de técnicas compensatórias no lote. 

Quanto às informações sobre TCS obtidas pelos pesquisados através de profissionais 

técnicos engenheiros/arquitetos os resultados indicaram que 73% dos pesquisados da Área II – Res. 

Montreal receberam informações relacionadas à legislação (40%), tipo de TCs (25%) ou 

manutenção de TCs (8%). Considerando que 86% dos pesquisados desta área participaram do 
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processo de projeto, os resultados apontaram que a atuação dos profissionais engenheiros/arquitetos 

junto aos pesquisados na divulgação de informações sobre TCs foi deficiente. 

Já na Área de estudo I – UFSCar o percentual de pesquisados que receberam alguma das 

informações propostas no questionário é de 49% dos pesquisados. Considerando que apenas 23% 

dos pesquisados desta área participaram do processo de projeto, os resultados apontaram que esses 

pesquisados podem ter obtidos essas informações em outro momento pós-obra. Os demais 

pesquisados, 51% da Área I – UFSCar e 27% da Área II – Res. Montreal não obtiveram nenhum 

tipo de informação através destes profissionais, revelando mais uma vez que a atuação dos 

profissionais engenheiros/arquitetos junto aos pesquisados na divulgação de informações sobre 

TCS, na Área de estudo II – Res. Montreal não foi satisfatória.  

A questão da divulgação pelos profissionais técnicos de informações legais e técnicas sobre 

TCs, pode estar relacionada a falta de qualificação, por se tratarem de técnicas recentes, ou até 

mesmo falta de conscientização e, esse não é um problema exclusivo do Brasil. Na França, Martin 

et al. (2007), constatou em pesquisa realizada com usuários e equipe técnica envolvida com a 

prática de técnicas compensatórias em Bordeaux, que apenas 32% eram informados e conscientes. 
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Figura 1–Respostas dos pesquisados quanto às informações de TCs obtidas através de 

engenheiro e/ou arquiteto. 

 

4. CONCLUSÃO 
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Nas duas áreas estudadas, quanto aos aspectos de projeto, verificou-se que os profissionais de 

engenharia ou arquitetura não contribuíram de forma eficiente para a divulgação das TCs. Apesar 

disto, verificou-se que em ambos os casos houve sugestão técnica para a utilização de sistemas 

alternativos drenagem. 

Quanto aos aspectos relativos à construção: os resultados indicaram que a principal barreira 

para implementação de TCs é a falta de informação. Portanto,  através de ações de divulgação das 

técnicas, aliadas ao incentivo financeiro do poder público, ao preparo de profissionais e à 

fiscalização podem-se ampliar muito a implementação de TCs nas cidades.  

Quanto ao uso do espaço e manutenção: nas duas áreas de estudo os usuários se mostraram 

satisfeitos e recomendariam a prática, mas verificou-se que a maioria dos pesquisados não possuíam 

conhecimentos relativos à manutenção, todavia se mostraram motivados em obter esses 

conhecimentos, uma vez que são os responsáveis diretos na manutenção desses espaços. Os 

resultados demonstraram que a aplicação de técnicas compensatórias independe de legislação 

existente e, a maioria dos pesquisados demonstraram-se favoráveis à prática das técnicas. Por outro 

lado os resultados evidenciam que a falta de informação impede a disseminação do uso das técnicas.  

Sendo assim a ampliação e o fortalecimento do uso de TCs requer investimentos em 

estudos, pesquisas e divulgação pelos diversos agentes do setor público e privado, objetivando-se a 

obtenção de dados que, num segundo momento, possam subsidiar ações coordenadas 

principalmente pelo poder público, focadas nas necessidades e características de cada comunidade. 
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