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RESUMO 

 

O processo de urbanização desordenada reflete a realidade 

de muitas cidades brasileiras. Sabe-se que o uso irregular do 

solo acarreta uma série de problemas para a população, 

dentre estes: a impermeabilização do espaço urbano que 

impossibilita na maioria das vezes a infiltração de água 

pluviais e, consequentemente, causa fenômenos como 

alagamentos e inundações. Os eventos de chuvas intensas 

registradas em Santa Cruz do Capibaribe ressaltam a 

importância desse estudo em vista dos prejuízos sofridos 
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pela população atingida por esses fenômenos. Diante do 

exposto faz-se necessário respostas quanto aos progressos 

dos desastres em detrimento da falta e/ou deficiência do 

sistema de drenagem urbana e os impactos socioeconômicos 

para a população. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é 

analisar a dinâmica do crescimento populacional e relacionar 

os impactos decorrentes desse processo. Pretende-se 

entender como ocorre os desastres naturais e seus efeitos e, 

a partir de então, conhecer medidas para o controle dos 

mesmos. Esta pesquisa tem característica descritiva e 

também exploratória. Foi iniciada mediante revisão teórica e 

seguiu com a coleta de dados da série histórica de janeiro de 

2010 a maio de 2020 do município disponibilizados pela 

APAC, seguindo com a interpretação dos mesmos, assim 

como também foi feito um levantamento das áreas mais 

afetadas pelos alagamentos e inundações. Os resultados 

obtidos nesta pesquisa mostraram que os meses com maior 

pluviosidade e, consequentemente, com a ocorrência de 

eventos de fenômenos de chuvas intensas se dá entre os 

meses de março a julho, sendo possível observar incidentes 

à população. Algumas medidas podem ser tomadas para o 

controle de inundações. Além dos métodos convencionais ou 

estruturais, como represas, reservatórios de detenção, 

barragens, entre outros; existe também tecnologias 

alternativas aplicadas para casos que exijam imediatismo, 

como os pavimentos permeáveis que funcionam como 

estrutura de infiltração e reservação. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Chuvas intensas. Prejuízos 

socioeconômicos.
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Rosa (2014), o Brasil passou, nos últimos 

cinquenta anos, por um rápido e intenso processo de 

urbanização. O país transformou-se de um país rural e 

agrícola para um país urbano e metropolitano, com a maior 

parte da população concentrada nas grandes cidades.  

Segundo dados atuais do IBGE (2020), 84,72% da população 

brasileira estão concentradas em centros urbanos.  

Ainda de acordo com Rosa (2014), a expansão urbana 

acelerada ocorreu de forma desordenada, com pouco ou 

nenhum planejamento, acarretando estruturas urbanas 

fragmentadas social e espacialmente, trazendo consigo 

vários problemas econômicos, sociais e ambientais, 

principalmente nas regiões metropolitanas, mas que se 

generalizaram cada vez mais também nas cidades de porte 

médio.  

Conforme Miguez, Veról e Rezende (2015), o 

processo de urbanização é uma das ações antrópicas que 

geram maiores impactos no meio ambiente, principalmente 

devido a consequências provenientes das mudanças de 

ocupação e uso do solo. O desenvolvimento das cidades 

agravou os problemas de enchentes urbanas, na medida em 

que a urbanização além de remover a cobertura vegetal 
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original, também aumenta a impermeabilização, 

introduzindo obras de canalização e ocupando planícies 

ribeirinhas. 

A modificação do solo devido o rápido crescimento 

populacional – desordenado, não planejado – tem como 

consequência grandes impactos ambientais para a sociedade 

em relação à drenagem urbana. A ação indevida do homem 

sobre a natureza pode ser um agravante na ocorrência de 

desastres, visto que ocasiona o não funcionamento do ciclo 

natural da água. Para evitar a ocorrência de desastres naturais 

em função do mal-uso e ocupação do solo é fundamental a 

existência de planejamento urbano, consistindo em medidas 

estruturais e não estruturais. 

De acordo com Fernandes; Vieira (2018), um sistema 

de drenagem de águas pluviais é constituído por dispositivos 

e estruturas de engenharia, que se destinam a retenção, 

tratamento, e a alocação das águas pluviais para espaços que 

não apresentam riscos de alagamentos para população. 

Conforme Back; Oliveira; Henn (2012), no 

dimensionamento de obras de drenagem superficial é 

necessário conhecer as relações envolvendo a intensidade-

duração-frequência (IDF) da chuva a ser utilizada no projeto; 

a utilização de equações de chuvas intensas é a forma mais 



 

218 

Silva et al. 

usual para estimar a intensidade da chuva a ser aplicada na 

determinação de vazões de cheia. Para estimar os parâmetros 

de chuvas intensas utilizam-se séries históricas de dados de 

chuvas máximas com vários tempos de duração, extraídos de 

pluviogramas. 

No seu processo de crescimento, poucas cidades 

brasileiras se atentam a avaliar uma rede de drenagem 

preeminente para a sua infraestrutura urbana, capaz de 

precaver dos transtornos gerados por enchentes e enxurradas 

que assolam na maioria das vezes habitantes residentes em 

áreas de jusante, onde córregos receptores ou rios pequenos 

são selecionados para o recebimento de uma rede já 

existente, ou de forma natural pela topografia do terreno 

(COSTA, 2017). 

Muitas vezes os sistemas hidrológicos não têm 

capacidade para drenar todo volume de chuva devido à 

impermeabilização do solo, provocando o escoamento 

superficial e carreamento de resíduos encontrados ao longo 

do caminho, entupindo galerias pluviais e, por conseguinte 

ocasionando enchentes (UNESCO, s/d). 

Os episódios de alagamentos e inundações 

registrados em Santa Cruz do Capibaribe são influenciados 

diretamente pelo crescimento desordenado, com ocupação 
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de áreas irregulares, pelo processo de impermeabilização do 

solo e pelo deficiente sistema de drenagem. Os fenômenos 

registrados nos últimos anos ressaltam a relevância desse 

estudo, em vista dos prejuízos sofridos pela população 

atingida por esses impactos, muitas vezes tomada de surpresa 

pelo rápido processo.  

Diante desse cenário, quais os progressos das 

inundações em detrimento da ausência e/ou deficiência de 

sistema de drenagem urbana e seus impactos 

socioeconômicos para a população? 

Faz-se necessário, pela administração pública, a 

adoção de medidas corretivas a fim de controlar e minimizar 

os impactos decorrentes dos eventos de cheia, de modo a 

atender uma nova concepção a respeito de possível reuso de 

águas pluviais, à adequação do sistema de drenagem e até 

mesmo a utilização de novas técnicas de drenagens 

sustentáveis permitindo, assim, o amortecimento das vazões 

e infiltrações no solo.  

Com a análise de dados pluviométricos é possível 

identificar a probabilidade de ocorrência de chuvas e 

consequentemente eventos de alagamentos e inundações.  

Considerando tais questões, a pesquisa tem como 

objetivo principal analisar os fenômenos de alagamentos e 
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inundações do município tendo como base o monitoramento 

pluviométrico, seguido pela apresentação dos 

condicionantes desses fenômenos e pelo estudo dos prejuízos 

socioeconômicos utilizando como base notícias da imprensa 

local/regional. 

Este trabalho é justificado com enfoque no contexto 

socioeconômico e ambiental, permitindo uma troca de 

conceitos acerca do problema geral e reconhecendo a 

necessidade de propostas de modelos de drenagem urbana 

que possam controlar os eventos já citados, contribuindo 

desta forma com a qualidade de vida de toda a população de 

Santa Cruz do Capibaribe-PE.   

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com o histórico apresentado pela Câmara 

de Vereadores (2020), Santa Cruz do Capibaribe está 

inserida na bacia do rio Capibaribe, com clima semiárido, do 

tipo BSh. No verão é quente e seco, com máximas entre 25°C 

e 34°C, com mínimas entre 16°C e 20°C. No inverno é 

chuvoso e ameno, com máximas entre 21°C e 26°C, com 

mínimas entre 11°C e 15°C.  

A cidade está localizada na Unidade Geoambiental 

do Planalto da Borborema e sua vegetação é composta pela 
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caatinga hiperxerófila, e com trechos de mata atlântica. A 

Figura 1 ilustra a localização de Santa Cruz do Capibaribe 

no Agreste pernambucano. 

 

Figura 21: Localização do município Santa Cruz do Capibaribe, 

no Agreste de Pernambuco. 

 
Fonte: Autora, 2020 

 

De acordo com a abordagem do tema, os dados 

pluviométricos desse estudo foram coletados no sítio 

eletrônico da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

(APAC) na escala diária de janeiro de 2010 a maio de 2020, 

conforme Apêndice A.  

O posto pluviométrico utilizado foi o de nº 86, 

localizado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A 
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obtenção de dados também se deu por meio de bibliografias 

que falavam sobre o tema com o intuito de averiguar as 

causas e possíveis soluções para os fenômenos de 

alagamentos e inundações em estudo.  

Foi feito um levantamento, por meio de uma 

entrevista não estruturada (onde não houve formulação de 

perguntas, diretamente), com o gestor da defesa civil do 

município a respeito do mapeamento das áreas mais afetadas 

em decorrência das chuvas intensas, porém, foi repassado 

que não consta qualquer documento que registre essa 

informação. A Figura 2 apresenta a janela de monitoramento 

pluviométrico para obtenção de dados. 

 

Figura 22: Janela de monitoramento pluviométrico da APAC do 

posto de nº 86. 

 

Fonte: APAC. 
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Conforme Moura et al. (2013), existem diferentes 

critérios de seleção para casos de chuva intensa, que podem 

levar em conta aspectos relacionados à quantidade de chuva 

registrada em um determinado intervalo de tempo e a 

abrangência espacial desta chuva, ou somente um destes 

parâmetros. A climatologia também é utilizada por alguns 

autores para definir casos de chuvas intensas. 

Para selecionar os casos de precipitação intensa, 

Santo e Satyamurty (2002) adotaram os limiares de 100,0 e 

150,0 mm em 24 horas como menores valores para 

identificação das chuvas intensas no sudeste brasileiro. 

Chaves e Cavalcanti (s/d), consideraram como 

eventos extremos, precipitação diária acima de 300% da 

média diária climatológica, com persistência acima de três 

dias e que tenham sido comuns a mais de duas áreas 

homogêneas do sul do Nordeste Brasileiro (sNEB).  

Gonçalves (2003) e Oliveira e Hermann (2005), 

citados por Armond, Sant’anna Neto (2017), sinalizaram a 

importância de se considerar a dinâmica urbana nos 

episódios de inundação, encontrando impactos com chuvas 

inferiores a 40mm em 24h. 

Neste estudo, a seleção dos casos de chuva intensa foi 

feita utilizando como limiar de chuva extrema diária o 



 

224 

Silva et al. 

acumulado de 24h acima de 40 mm. Um total de 10 casos 

foram selecionados entre janeiro de 2010 e maio de 2020, 

variando entre 43 mm e 154 mm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dados pluviométricos  

 

O acumulado anual de precipitação do município de 

Santa Cruz do Capibaribe no intervalo de janeiro de 2010 a 

maio de 2020 está disposto na Figura 9. Os dados permitem 

a visualização da variabilidade interanual da precipitação 

com valores variando de 235,7 mm/ano (2012) a 723,5 

mm/ano (2011). O ano de 2011 foi marcado por um período 

chuvoso bastante volumoso e com diversos fenômenos de 

chuvas intensas.  
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Figura 23: Acumulado pluviométrico anual de janeiro de 2010 a 

maio de 2020. 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Com base na Figura 3, podemos verificar que 50% do 

período analisado superaram a média do acumulado 

pluviométrico anual. Em uma avaliação qualitativa destaca-

se a amplitude entre os extremos máximos em 2011 e 2018 

e mínimas em 2012 e 2015.  

A variabilidade sazonal da precipitação no município 

de Santa Cruz do Capibaribe para o período de janeiro de 

2010 a maio de 2020 está disposta na Figura 4. Os dados 

mostram que o período mais chuvoso do município vai de 

março (54,03 mm/mês) a julho (53,11 mm/mês). O mês mais 

chuvoso foi abril, com acumulado superior a 65,0 mm. O 
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período chuvoso da região corresponde a 70,15% do 

acumulado anual. 

 

Figura 24: Variabilidade sazonal das médias pluviométricas entre 

os anos de 2010 a 2020. 

 

Fonte: Adaptado de APAC (2020). 

 

O conhecimento da distribuição pluviométrica 

influencia no planejamento urbano, visto que o manejo 

adequado da água tem se tornado uma preocupação da 

humanidade. A Figura 5 pontua os eventos de chuvas com 

maiores totais pluviométricos em 24h registrados entre 

janeiro de 2010 a maio de 2020. 
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Figura 25: Eventos intensos compreendidos entre janeiro de 2010 

a maio de 2020. 

 

Fonte: Autora, 2020 (de acordo com APAC). 

 

Notícias de jornais e blogs locais/regionais: 

 

O sítio eletrônico G1 Caruaru e Região deu destaque 

a forte chuva ocorrida em Santa Cruz do Capibaribe no dia 7 

de abril de 2018: 

“Fortes chuvas atingiram a cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada 

entre a sexta (6) e este sábado (7). De acordo com o Projeto 

Bicho da Caatinga, que também monitora as chuvas na 

região, choveu 154 milímetros no município. Ainda 

segundo a entidade, esse é o maior registro dos últimos 55 

anos, o que quer dizer que em menos de 24 horas, choveu 

200% a mais do que o esperado para todo mês de abril. Os 

pontos de alagamento na cidade foram nos bairros São 

José, São Cristóvão, Bairro Novo, Nova Santa Cruz e 

Centro. Um açude que fica na área urbana do município 

ficou acumulado de água, ele não é um reservatório de 
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abastecimento, mas há anos que não havia água no local. 

O volume do Rio Capibaribe, entre Santa Cruz do 

Capibaribe e o distrito de São Domingos, em Brejo da 

Madre de Deus, aumentou e a água inundou parte da 

localidade.” (G1 CARUARU E REGIÃO, 2018, p. 1). 

 

A Figura 6 retrata o drama vivido pelo município em 

detrimento às fortes chuvas ocorridas, em 7 de abril de 2018 

noticiada pelo G1. 

Figura 26: Alagamento em Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Fonte: G1 Caruaru e Região, 2018. 

 

Ao fazer o levantamento de dados do monitoramento 

pluviométrico dos últimos dez anos, o evento intenso de 

menor intensidade registrado foi de 43 mm ocorrido no dia 

18 de fevereiro de 2014, conforme visto anteriormente, 

contido na Figura 5. Porém, ao pesquisar sobre a ocorrência 
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desse evento nos sítios eletrônicos e blogs é possível 

perceber que, na verdade, esse evento ocorreu um dia antes 

do informado pela APAC, no dia 17 de fevereiro de 2014.  

Assim sendo, o blog Folha de Belo Jardim destacou 

que:  

“A chuva que atingiu o agreste pernambucano 

nesta segunda-feira (17) causou transtornos e alagamentos, 

principalmente em Santa Cruz do Capibaribe onde a água 

invadiu casas e deixou famílias desesperadas na Rua 

Bahia, Bairro Cruz Alta, em Santa Cruz do Capibaribe (...). 

No local observa-se um rastro de destruição nas 

residências que ficam próximas ao canal que transbordou. 

(...)A água invadiu várias residências e os moradores 

tentaram salvar o que puderam, muitos terão que dormir 

fora das casas. A chuva causou alguns transtornos a 

comerciantes e clientes no Moda Center Santa Cruz. Com 

duração de mais de uma hora, a chuva, acompanhada de 

ventos fortes, transformou a via frontal do parque num 

verdadeiro rio.” (FOLHA DE BELO JARDIM, 2014, p. 

1). 

 

As Figuras 7 e 8 ilustram algumas áreas que foram 

inundadas devido às fortes chuvas descritas anteriormente 

pela Folha de Belo Jardim. 
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Figura 27: Alagamento no centro de Santa Cruz do Capibaribe. 

 

Fonte: Folha de Belo Jardim, 2014. 

 
Figura 28: Inundação no Moda Center Santa Cruz. 

 

Fonte: Folha de Belo Jardim, 2014. 

 

 

Áreas mais afetadas 
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Segundo o gestor da Defesa Civil de Santa Cruz do 

Capibaribe, não há nenhum mapeamento acerca das áreas 

mais afetadas pelos eventos de chuvas intensas, mas sabe-se, 

que, historicamente, determinadas áreas da cidade têm 

problemas de alagamento, destacando-se os bairros: Centro, 

Cohab, Galvão e Dona Dom. A Figura 9 ilustra a localização 

desses bairros no mapa do município. 

 

Figura 29: Localização dos bairros mais afetados. 

 

Fonte: Google Earth, (Autora, 2020). 

 

 

 

Condicionantes dos processos de inundações e 

alagamentos 
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De acordo com Tominaga et al. (2009), a 

probabilidade e a ocorrência de inundação, enchente e de 

alagamento são analisadas pela combinação entre os 

condicionantes naturais e antrópicos. Entre os 

condicionantes naturais os autores destacam: 

• Formas do relevo; 

• Características da rede de drenagem da bacia hidrográfica; 

• Intensidade, quantidade, distribuição e frequência das 

chuvas; 

• Características do solo e o teor de umidade; 

• Presença ou ausência da cobertura vegetal. 

 

Entre os condicionantes antrópicos os autores citam:  

• Uso e ocupação irregular nas planícies e margens de cursos 

d’água; 

• Disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos 

d’água; 

• Alterações nas características da bacia hidrográfica e dos 

cursos d’água (vazão, retificação e canalização de cursos 

d’água, impermeabilização do solo, entre outras); 

• Intenso processo de erosão dos solos e de assoreamento dos 

cursos d’água. 
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Consequências dos alagamentos e inundações no meio 

urbano 

 

O desenvolvimento urbano desordenado, sem o 

devido planejamento explica os condicionamentos urbanos 

hoje existentes. Tucci (2005), em sua obra: Gestão de Águas 

Pluviais, destaca que: 

 

“Os prejuízos por inundação podem ser classificados em 

tangíveis e intangíveis. Os prejuízos tangíveis são 

classificados em danos físicos, custos de emergência e 

prejuízos financeiros. Os danos físicos representam os 

custos de separação e limpeza dos prédios e as perdas de 

objetos, mobília, equipamentos, elementos decorativos, 

material armazenado e material em elaboração. Os custos 

emergenciais referem-se à evacuação, à reocupação, à 

habitação provisória (como em acampamentos), sistema 

de alertas, entre outros. Os custos financeiros são aqueles 

devidos à interrupção, do comércio, da fabricação de 

produtos industriais e aos lucros cessantes. Os custos 

intangíveis são os danos de enchente que não têm valor de 

mercado ou valor monetário, como a perda de vida ou 

obras e prédios históricos”. (TUCCI, 2005, p. 80). 

 

Através da pesquisa realizada para obtenção de dados 

em sítios e blogs locais/regionais, foi constatado que devido 

às chuvas intensas, descritas na Figura 5, em Santa Cruz do 

Capibaribe, foi possível observar prejuízos tangíveis, onde 

diversas residências e empresas foram danificadas. 

De acordo com a pesquisa não foram relatados 

prejuízos intangíveis. A Figura 16 ilustra o prejuízo em 
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decorrência da chuva monitorada pela APAC, do dia 18 de 

fevereiro de 2014. 

 

Figura 30: Prejuízos causados pela inundação. 

 

Fonte: Blog do Ney Lima. 

 

A ocupação das margens de rios, lixos descartados de 

forma irregular e a inadequação do sistema de drenagem 

urbana são fatores que podem contribuir para os alagamentos 

e inundações no município.  

Conforme Costa (2001), o homem, ao usar as 

margens de um curso de água para alguma finalidade, quer 

seja uma atividade agrícola, uma construção qualquer, como 

os apoios de uma ponte ou travessia e mesmo tornando-as 

áreas residenciais, estará criando obstáculos aos 

escoamentos possíveis de ocorrência para chuvas frequentes. 
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Ainda segundo o autor, convém salientar que a 

ocupação, ao longo dos anos, da área da bacia hidrográfica e 

a consequente impermeabilização do solo, concorrerá como 

fator agravante para o crescimento do volume das enchentes, 

aumentando, ainda mais, os perigos que envolvem a 

construção de moradias nas margens dos cursos de água. 

O descarte irregular de lixo contribui para o 

entupimento das bocas de lobos provocando alagamentos e 

transbordamento de córregos e rios o que agrava a situação, 

além da agressão ao meio ambiente. 

De acordo com Filho et al. (2012), a infraestrutura 

urbana instalada de forma desorganizada pode causar 

problemas na drenagem, obstruindo os caminhos do 

escoamento com obras de drenagem inadequadas, aterros, 

reduções na seção de escoamento, dentre outros. O Quadro 1 

mostra os efeitos de problemas relacionados às inundações. 
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Quadro 1: Resumo das consequências hidrológicas da 

urbanização. 

 

Fonte: Filho et al (2012). 

 

Medidas de controle 

 

De acordo com Enomoto (2004), o controle de 

inundações consiste em um conjunto de medidas que tem por 

objetivo minimizar os riscos a que as populações estão 

sujeitas, diminuindo os prejuízos causados por inundações e 

possibilitando o desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável. 

Tominaga et al. (2009, p. 52), destaca que as ações 

voltadas à gestão dos problemas geoambientais requerem 

intenso planejamento territorial, organização institucional e 

participação da comunidade. Essas ações devem contemplar 

metas que respondam à diversas situações: antes, durante e 

depois dos eventos de inundações, enchentes e alagamentos. 
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As medidas para o controle para esses fenômenos 

podem ser realizadas de dois tipos, as medidas estruturais e 

não-estruturais. No entanto, é através de um conjunto dessas 

duas medidas que se torna possível o controle da inundação.  

De acordo com Machado, Poleza (s/d, p.7), as 

medidas estruturais são medidas de controle de enchentes e 

inundações que são essencialmente construtivas, como 

represas, reservatórios de retenção, melhoramento de canal 

de rio, canais de desvio e barragens. Já as medidas não-

estruturais são definidas pelos autores como medidas que 

buscam reduzir os danos ou as consequências das 

inundações, não por meio de obras, mas pela introdução de 

normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, 

o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a 

implementação de sistemas de alerta e a conscientização da 

população para a manutenção dos dispositivos de drenagem. 

Na Figura 12 são apresentadas diversas medidas para 

controle das cheias de forma sistemática. 
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Figura 31: Medidas para o controle de cheias. 

 

Fonte: Cordero et al (2018). 

 

Conforme visto anteriormente, na revisão 

bibliográfica, os principais tipos de enchentes em áreas 

urbanas são devido a urbanização e devido a ocupação das 

áreas ribeirinhas. Para Tucci (1997), o Plano de Drenagem 
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Urbana deve ser um componente do Plano Diretor de 

Planejamento Urbano de uma cidade. Ele afirma que:  

 

Os controles de enchentes são desenvolvidos por sub-

bacias e regulamentados a nível de distrito. A filosofia de 

controle de enchentes é o de: (i) para macrodrenagem 

urbana: reservar espaço urbano para parques laterais ou 

lineares nos rios que formam a macrodrenagem para 

amortecimento das enchentes e retenção dos sedimentos e 

lixo; (ii) para as áreas ribeirinhas: zoneamento de áreas de 

inundação, definindo-se zonas de alto e baixo risco de 

ocupação, e critérios de construção no código de obras da 

cidade (TUCCI, 1997, p. 9-10). 

 

Conforme Moreira (2014), o princípio de 

funcionamento das medidas de controle do escoamento 

superficial baseia- se na retenção temporária e na infiltração 

do   excesso de escoamento provocado por ações antrópicas, 

promovendo a restauração parcial do ciclo hidrológico 

natural. 

 

Técnicas Compensatórias 

 

Os métodos compensatórios, juntamente com os 

métodos convencionais têm a finalidade de compensar 

impactos da urbanização por meio de dispositivos que 

aumentem a infiltração de água no solo (KIPPER, 2015). Os 

métodos compensatórios podem ser divididos em dois 

grupos, destacados na Figura 13. 
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Figura 32: Métodos compensatórios. 

 

Fonte: Pereira, 2017. 

 

Estudando as técnicas de controle na fonte, também 

conhecidas por medidas compensatórias, BPM (Best 

Management Practices) ou LID (Low Impact Development); 

destaca-se alguns dispositivos que podem ajudar na redução 

de volumes e vazões que causam inundações.  

Conforme Kipper (2015, p. 18), dentre as estruturas 

que visam aumentar a infiltração do solo, podemos destacar 

trincheiras e valas de infiltração, calçadas permeáveis e 

poços de drenagem, ambos buscam uma compensação contra 

impermeabilidade do solo imposta pelo processo de 

urbanização, tentando recuperar a capacidade natural do 

local, aumentando-a em devidos pontos. Ainda, segundo o 

autor, dentre as estruturas de reservação, podemos destacar 

reservatórios de detenção ou retenção. 
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Estes dispositivos têm como desvantagem o fato de 

não diminuir o volume de água escoado, apenas reservam por 

determinado tempo e se não forem bem projetados podem 

provocar problemas ainda maiores, como ruptura da 

estrutura e consequente inundação mais significativa. Além 

disso, esse dispositivo exige demanda de espaço. Como 

alternativa viável pode-se destacar os pavimentos 

permeáveis: estrutura de infiltração e reservação; e ainda 

funcionam como via para o trânsito de carros e pessoas. 

(KIPPER, 2015). 

Segundo o Department of Defense (2004), citado por 

Souza; Tuccy (2005), LID é uma estratégia de gestão de 

águas pluviais focalizadas na gestão e restauração de funções 

hidrológicas naturais do local para atingir objetivos de 

proteção do recurso natural e requerimentos regulamentários 

ambientais. LID emprega uma variedade de características 

naturais e construídas para reduzir a taxa de escoamento, 

filtrar os poluentes, e facilitar a infiltração da água para o 

solo. Pela redução da poluição da água e aumento da recarga 

subterrânea, LID auxilia a melhorar a qualidade dos corpos 

receptores e a estabilizar as taxas de fluxo de rios adjacentes. 

Kipper (2015, p. 19), defende a ideia de que a 

premissa principal é gerenciar o controle na fonte, e isso 
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pode ser obtido com técnicas como a distribuição da 

ocupação em lotes menores, manutenção de uma maior área 

verde, retirada do meio-fio das ruas de menor tráfego, 

integração do asfalto a gramados, visando que toda água seja 

infiltrada no solo. Essas adaptações das estruturas às 

características da paisagem são conhecidas por Prática 

Integrada de Gerenciamento (IMP – Integrated 

Managemente Practices). 

Em conformidade com Baptista et al. (2011), o 

emprego das TCs na drenagem urbana possibilita a 

continuidade do processo de crescimento urbano sem novos 

grandes investimentos em infraestrutura de drenagem, pois 

possibilitam a modulação desse sistema em função do 

crescimento e tratamento combinado das questões de 

drenagem pluvial com outras questões urbanísticas.  

 

CONCLUSÕES 

 

O crescimento populacional desordenado alinhado a 

ocupações irregulares é um problema comum atualmente. A 

falta de planejamento adequado para o uso e ocupação do 

solo tem sido, relativamente, a causa de perdas ao meio 

ambiente. Sem o devido acompanhamento das áreas urbanas 

há destruição de nascentes, erosão, alagamentos, dentre 
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outros fenômenos que provocam a desestruturação do 

espaço.  

A urbanização descontrolada associada à ausência de 

sistema de drenagem eficiente, refletem nos riscos ligados à 

precipitação em Santa Cruz do Capibaribe-PE. As notícias 

de jornais e blogs regionais foram importantes fontes de 

registro e auxiliaram na análise qualitativa do estudo. Este, 

corroborou que os alagamentos e inundações sucederam, 

sobretudo, no outono e inverno, porém houve casos 

registrados também no verão. 

O solo tem grande capacidade de absorção de águas 

pluviais, porém, no solo urbanizado, as chuvas encontram 

dificuldade devido às grandes áreas impermeabilizadas. Há 

vários fatores que contribuem para as inundações locais que 

são tanto naturais como antrópicos. A ocorrência de 

alagamentos e inundações no município estudado tem 

relação tanto com o relevo das áreas, onde ocorrem maior 

incidência dos fenômenos de chuvas intensas, como também 

devido à impermeabilização do solo e o sistema de drenagem 

inadequado. 

As inundações têm alto poder destrutivo ao solo e à 

área urbana em geral, causando prejuízos econômicos para a 

população, assim como também prejuízo psicológico àqueles 
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que são diretamente afetados e, às vezes, levam à morte, 

sendo esses prejuízos classificados como tangíveis ou 

intangíveis. 

A melhor maneira para evitar os alagamentos e 

inundações é à princípio a conscientização da população 

acerca de áreas ribeirinhas, seguida por medidas de 

prevenção, como a adequação do sistema de drenagem, a 

desocupação das áreas de risco e ampliação de áreas livres 

permeáveis. Há também a necessidade de apoio às medidas 

mitigadoras pelo poder público municipal.  

Algumas medidas podem ser tomadas para o controle 

de alagamentos. Além dos métodos convencionais ou 

estruturais, existe tecnologias alternativas aplicadas para 

casos que exijam imediatismo, como exemplo: pavimentos 

permeáveis, telhados verdes, trincheiras de infiltração, entre 

outros. 
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