
á lá se vão quase 30 anos da engenharia perdida, no 
bojo de uma crise prolongada, aparentemente em 
seus dias finais.

Se pensarmos que os planos de engenharia usu-
almente têm o horizonte de 20 anos, algum vislum-

bre atual para mitigação dos males das enchentes de São Paulo só 
terá seus efeitos com meio século de atraso.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), abarcando 39 mu-
nicípios, possui 96 cursos d’água componentes da Bacia do Alto Tietê, 
situada no denominado Planalto Paulista. É a mais populosa região 
do país com 20 milhões de habitantes. Apresenta a expressiva den-
sidade demográfica de 2 500 hab/km². Quase 90% dessa população 
está nas cidades. O clima da RMSP classifica-se como tropical úmido, 
portanto sujeito a grandes chuvadas na primavera-verão.

Ora, a rede hidrográfica, a morfologia plana, a densa urbaniza-
ção, a consequente impermeabilização da superfície e as caracte-
rísticas climáticas só podem ter um efeito: enchentes nas várzeas 
e baixios dos cursos d’água. Não há necessidade de ser especialista 
em hidrologia ou drenagem para tirar esta conclusão óbvia.

O PIB da RMSP é da ordem de 500 bilhões de reais, oriundo de 
consistente economia diversificada entre atividades industriais, 
comerciais e de serviços.

Por que então, a região mais rica do país tem que continuar 
sujeita aos transtornos das enchentes e, burramente – desculpem 
a expressão –, contabilizar gigantescos prejuízos econômicos e 
financeiros a cada chuva mais severa?

Trata-se a nosso ver, da visão estrábica ou da nefanda aco-
modação que há tantos anos assola nossos dirigentes, urbanistas, 
engenheiros e políticos.

A RMSP carece urgentemente de um plano de drenagem sério, 
consistente, universal, com grandiosidade compatível com a sua eco-
nomia. Aliás, nada mais oportuno que os tempos atuais para dar-se 
início a tal tarefa: necessidade de obedecer a Lei Federal 11.445/07 
que traça as diretrizes para planos de drenagem urbana, conquanto 
parcela do saneamento básico; retomada do desenvolvimento econô-
mico; proximidade da Copa do Mundo; motivação em face da severi-
dade das precipitações de dezembro/2009 e janeiro/2010.

Há aspectos elementares que são aparentemente negligen-
ciados pela administração pública. Porém, há soluções para os 
problemas de engenharia envolvidos, bastando investir.

Primeiramente, as leis de zoneamento sempre tiveram vida curta, 
cedendo às pressões de maior densidade de ocupação e uso do solo. 
Resultado? Impermeabilização crescente, com tempos de concentra-
ção do escoamento pluvial cada vez mais reduzidos. E, além disso, 
não se aumenta a capacidade de vazão da rede coletora.

Por outro lado, parece que nossos técnicos esquecem que dre-
nagem urbana é indissociável do sistema viário. Em São Paulo todas 
as vias de escoamento do tráfego estão nos fundos de vale. É para 
lá que as águas pluviais escoam celeremente, e não há capacidade 
adequada de escoamento. Ao mesmo tempo, ocupado o fundo do 
vale pela via pública, os terrenos lindeiros na várzea que controlam 
naturalmente o escoamento fluvial, ficaram atraentes para todo o 

tipo de ocupação, desde a regular até a 
clandestina nas zonas mais desafortu-
nadas. Resultado? Inundações, trânsi-
to parado, perdas de veículos, das vias 
públicas, de mercadorias, de vidas, de 
construções, de dinheiro grosso.

Infelizmente é só nas horas de gran-
des inundações e suas consequentes 
aflições que aparecem os “salvadores da 
pátria”, cada um com sua solução cru-
cial, única e “definitiva”: cerceamento 
da ocupação dos mananciais; ampliação 
das calhas dos rios; aumento dos pis-

cinões; retomada das drenagens necessárias; ajustes na coleta de sacos 
de lixo; ampliação das galerias fluviais e pluviais; aplicação de outras 
soluções mais ou menos exóticas, tais como sumidouros em quintais e 
bocas-de-lobo; grande túnel escoando para a vertente oceânica; utiliza-
ção de asfalto  poroso, e assim por diante. 

Passada a estação chuvosa, todos vamos dormir e esquecemos as 
agruras; até a próxima inundação.

É chegada a hora, pois, de que nós, expertos no assunto, levemos à 
sociedade um pensamento correto em busca de melhorias radicais no 
sistema de drenagem e viação.

Para tanto, parece ser imprescindível que o governo estadual, por 
força de o problema afligir uma região metropolitana, coordene a ela-
boração de um plano abrangente e universal, no qual estejam compro-
metidos os municípios envolvidos.

Esse plano deverá ser multidisciplinar levando em conta todos os 
fatores pertinentes ao problema.

O plano deverá ser arrojado e sem limitações de custos, condizente 
com as dimensões da RMSP. Sabemos que obras de infraestrutura sem-
pre se pagam pelos benefícios diretos e indiretos.

Alguns princípios importantes deverão ser previamente aceitos: (1) 
mapear as áreas de alagamentos; (2) relocar pistas do sistema viário sujei-
tas a inundações, inclusive completando as obras do Rodoanel; (3) cogitar 
de pistas elevadas, liberando as marginais para parques, ou elevar o greide 
em zonas inundáveis; (4) desapropriar as áreas de várzea ocupadas, trans-
formando-as em parques; (5) ampliar o escoamento com intervenções 
em seções, controle hidráulico de cursos d’água perenes ou transitórios; 
(6) ampliar a capacidade de escoamento da rede de micro e macrodre-
nagem; (7) completar o programa dos “piscinões”; (8) implantar sistema 
de controle adequado para a permanente manutenção dos sistemas de 
drenagem (dragagens de cursos d’água, limpeza de galerias, limpeza de 
piscinões); (9) adequar a coleta de lixo aos horários de estiagem nas esta-
ções chuvosas; (10) cogitar das microinfiltrações no subsolo; (11) cogitar 
da implantação de grandes parques arborizados em locais degradados, em 
vez de tentar revitalizá-los com novas ocupações – por exemplo, área da 
“Cracolândia”; (12) inibir decididamente alterações de zoneamento.

Enfim, preparar nossa metrópole para o futuro.

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia

 de São Paulo

E
N
G
E
N
H
A
R
IA

/2
0
1
0

5
9
7

www.bRAsIlENGENHARIA.com.bR
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