Consultoria em gestão de águas urbanas nos espaços públicos do
Complexo Beira Rio, inclusive o Parque Linear, para o Programa de
Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município de João Pessoa
Realizado a partir de visita técnica de 28/Out a 01/Nov/2019

00
REVISÃO

Relatório de Consultoria

GC

GC

GC

25/Nov/2019

DESCRIÇÃO

FOR

VER

APR

DATA

BID19-PLJP

EXE

Complexo Beira Rio (CBR)

COD. CONTRATO

VERSÃO

NOME PROJETO

BID19-PLJP-R00.pdf
NOME DOCUMENTO

Sumário
Introdução ............................................................................................................................................ 3
Parques lineares ................................................................................................................................... 3
Aspectos relevantes de projetos de parques lineares ..................................................................... 4
Desafios na pós-implantação e gestão dos Parques Lineares ......................................................... 6
Referências complementares .......................................................................................................... 6
Diagnóstico – Leitura da paisagem ...................................................................................................... 7
Taxa elevada de escoamento superficial ......................................................................................... 8
Assoreamento .................................................................................................................................. 9
Esgoto............................................................................................................................................. 11
Recomendações Técnicas .................................................................................................................. 13
Manejo de água de chuva .............................................................................................................. 13
CBR – Conjuntos Habitacionais .................................................................................................. 13
CBR – Urbanização das Comunidades........................................................................................ 15
CBR – Parque Linear ................................................................................................................... 15
CBR – Ações na Microbacia ........................................................................................................ 19
Águas Servidas (Esgoto) ................................................................................................................. 20
Participação Comunitária ................................................................................................................... 21

(2 / 21)

contato@fluxus.eco.br
fone/fax: +55 (11) 3042-8138

Introdução
O conteúdo do presente documento foi desenvolvido a partir da avaliação de documentos
secundários e de inspeção in-loco de questões pertinentes ao desenvolvimento das premissas
fundamentais do plano de gestão de águas urbanas nos espaços públicos do Complexo Beira Rio, na
cidade de João Pessoa, Paraíba, que devem ser respeitadas para alcançar o sucesso de sua
implantação, caracterizada fundamentalmente pela longevidade da infraestrutura implantada, pela
adesão da população do entorno à proposta do parque, e pelo alinhamento da implantação às
melhores práticas de manejo de água promovidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) em seus projetos.
A principal meta do programa é urbanizar o Complexo Beira Rio (CBR), composto por oito
comunidades. A intervenção compreende: (i) o reassentamento de 851 famílias em situação de risco
(de deslizamento, mas sobre tudo de inundação), principalmente através da construção de três novos
conjuntos habitacionais no bairro; (ii) a urbanização das 8 comunidades, através de intervenções nos
espaços públicos (pavimentação, iluminação, conexões às redes, drenagem, contenção de encostas,
etc.) e da criação de um parque linear ao longo do Rio Jaguaribe que atravessa todo o CBR; e (iii) a
regularização fundiária para as famílias que não serão removidas (estimadas em 1109 famílias).

Parques lineares
Parques lineares acompanham o curso d’água e as grandes avenidas geralmente a eles
lindeiras, são mais compridos do que largos, abertos, e ricos em área verde, e geralmente prescindem
de um limite claro com as áreas do entorno. Estes parques podem conectar espaços distintos, como
espaços edificados a áreas abertas, corredores verdes ou corredores azuis (conectando corpos
d´agua), prestando importantes serviços ambientais e sociais.
Do ponto de vista urbanístico, criam espaços verdes que podem ser usados para lazer,
encontros, contemplação, relaxamento, exercício, e aumento do acesso à cidade. Além disto, tendem
a valorizar a área do seu entorno e favorecem a mobilidade urbana sustentável, como caminhadas e
ciclismo. Ambientalmente, criam locais para que a fauna e flora possam se desenvolver dentro de
centros urbanos, protegem os rios, córregos e canais por eles envolvidos, melhoram a qualidade do
ar, reduzem ilhas de calor e tem papel fundamental no manejo de águas pluviais.
Neste último aspecto, a implantação de parques lineares oferece de forma direta um aumento
da área de várzea protegida, e o aumento na permeabilidade do solo nestes trechos, fatores que
asseguram que um maior volume de água seja retido durante as chuvas, reduzindo assim a
possibilidade de ocorrência de inundações e o impacto negativo decorrente.
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Aspectos relevantes de projetos de parques lineares
Como ressalta a arquiteta Rosélia Mikie Ikeda, a função central de um parque linear é “resgatar
o papel dos fundos de vale como parte do sistema de drenagem natural, acrescentando-lhes função
social” (IKEDA, 2012) - compreender esta visão tem sido uma dificuldade para a elaboração de
projetos. A arquiteta ressalta que a migração de um processo de urbanização que se desenvolveu
sob a lógica do sanitarismo e da valorização dos sistemas viários, para um modelo com enfoque
ecológico é um desafio enorme, mas superável. Ela conclui que vê “como desafio o desenvolvimento
da cultura técnica de abordagem do problema onde os aspectos ambientais sejam considerados na
mesma medida dos aspectos sócio-econômicos”.1
Na tese de doutorado de Jane Ramires verificou-se que o parque linear do Córrego Zavuvus, na
cidade de São Paulo, não seguiu estes princípios; houve canalização de cursos d’água e a
impermeabilização do local. A pesquisadora afirma ainda: “É de se questionar a eficiência da
percolação das chuvas em uma área impermeável; mas já sabemos a resposta: nenhuma. Talvez para
recreação, entretenimento e, opções de lazer os Parques Lineares, deste tipo, tenham algum
significado”.2 Este fato é corroborado por Suzumura, quando analisa o projeto do Parque Linear do
Canivete ao afirmar “que este não segue as diretrizes básicas do desenho ambiental. Como se pode
notar pelo projeto e da implantação, o objetivo foi dar vida urbana às margens do córrego,
pavimentando-as e propondo áreas de caminhada, recreação e esportes, mas sabe-se que isso não é
uma proposta de recuperação da paisagem pelo desenho ambiental.”3 Pizzaro, E. & Lino, S reforçam
esse entendimento em sua análise do Parque Linear do Canivete, onde o rio foi canalizado em um
percurso de mais de 200 m para a implantação de “equipamentos de lazer”, como quadras, pistas de
skate e playground.4
Outro grande desafio na implantação diz respeito à interação com a população do entorno. Os
parques lineares normalmente são construídos em regiões adensadas e em locais onde já existem
habitações. Por conta disto ocorrem remoções ou despejo de famílias, com reassentamento e
desapropriações. Ramires ressalta que os afetados em muitos casos não são ouvidos, que
pouquíssimas ou nenhuma audiência pública é feita, e que impressiona a falta de informação a que
são submetidos os habitantes, inclusive não sabendo quais famílias serão ou não removidas.
Mariana Soares analisou processos de implantação de parques lineares e concluiu que estas
implantações requerem maior participação popular. Sobre o parque linear do córrego do Sapé, São
Paulo, Mariana diz que “parte da população foi removida, porém algumas construções originais
(cerca de 130 famílias) foram mantidas, o que tornou hostil a relação dessa população com o
processo de urbanização e implantação da fase 2 do Parque do Sapé, ainda não concluída”. A
1

Ikeda, R. (2012). Parques Lineares na Cidade de São Paulo. Revista LABVERDE, (4), 256-262.
https://doi.org/10.11606/issn.2179-2275.v0i4p256-262
2
Ramires, J. Z. S. (2015). Políticas Públicas, Mudanças Climáticas e Riscos em São Paulo. Dissertação de
mestrado, USP, São Paulo, SP
3
Suzumura, G. (2012). Parque linear do Canivete sob uma perspectiva do desenho ambiental. Revista
LABVERDE, (4), 108-128. https://doi.org/10.11606/issn.2179-2275.v0i4p108-128
4
Pizarro, E., & Lino, S. (2012). Parque linear do Sapé: O descompasso entre consciência e ação. Revista
LABVERDE, (4), 87-106. https://doi.org/10.11606/issn.2179-2275.v0i4p87-106
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pesquisadora diz que não houve participação pública na elaboração e desenvolvimento dos projetos
em nenhum dos parques lineares analisados, ressalta a falta de uma estratégia para orientar a
participação pública, assim como falta de consultas e de divulgação de informações. Guimarães
conduziu uma série de entrevistas em comunidades próximas a áreas de construção de PL que
demonstram a incapacidade de comunicação entre o poder públicos e as comunidade. Dos
entrevistados, 81% não entendiam que o espaço que estava sendo construído era um parque; 72%
analisaram o processo da obra como péssimo, 25% como ruim e 3 % como regular, apenas 3%
analisaram como regular e 0% como bom.5
A inexistência de comunicação com a população agrava a situação, como constata Ramires: “A
comunicação com a população é praticamente inexistente, em que pese, a preocupação e angústia
dos moradores, que não sabem, verdadeiramente, o que está por vir; conforme declarações colhidas
em trabalho de campo”. Manifestações populares costumam acontecer como forma de demonstrar
a insatisfação com as remoções, despejos ou desapropriações e com a comunicação precária. Na
imagem abaixo, manifestação feita por moradores da Favela Esperança, próximo ao córrego do
Zavuvus.

Fonte: Ramires, J. Z. S. (2015). Políticas Públicas, Mudanças Climáticas e Riscos em São Paulo

De acordo com Barbosa (2010), a implantação dos parques lineares deve ocorrer a partir de
uma visão holística que englobam algumas premissas:

5

Mariana Soares (2015). Implantar parque linear requer maior participação popular. Lazer e Entretenimento,
Meio ambiente. USP, São Paulo, SP. https://www5.usp.br/96650/implantar-parque-linear-requer-maiorparticipacao-popular/
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Ambiental: a bacia hidrográfica como unidade de planejamento; a recuperação e a
conservação ambiental; o aumento da permeabilidade; educação ambiental.
Social: participação popular em todas as fases de planejamento e implantação do
parque linear; medidas para garantir a frequência de uso do espaço, podendo ser
realizados eventos periódicos, feiras, hortas comunitárias, e eventos econômicos de
forma a assegurar a sustentabilidade da proposta; a multifuncionalidade do parque,
abrangendo o lazer, a pesquisa, a educação e a cultura; e por fim a segurança, elemento
fundamental para utilização dos espaços públicos.
Conexão: conectar o parque linear à outros espaços livres, potencializando os benefícios
inerentes às áreas verdes e a manutenção da biodiversidade.6

Por fim, existem ainda problemas recorrentes quanto à escolha do material a ser usado para a
construção dos equipamentos de lazer, como academia ao ar livre, ou outros itens que ficam
expostos. Quando se utilizam equipamentos vulneráveis às intempéries, como madeira ou ferro, é
comum que eles se danifiquem rapidamente, gerando problemas de funcionamento, insatisfação da
população e gastos frequentes com reposição e manutenção.
Desafios na pós-implantação e gestão dos Parques Lineares
No período de pós-implantação os parques lineares trazem novos desafios aos gestores, pois
são diferentes de parques municipais convencionais, com desenho regular e limites claros. Os
parques lineares são espaços abertos, usados pela população e que se diferem por seu papel central
de conservação das águas.
Dentre os problemas recorrentes, a pesquisadora Mariana Soares ressalta que a despoluição
das águas não costuma ser resolvida previamente e, nem mesmo, entra no planejamento de um
futuro próximo. “Na maioria dos parques lineares, o mau cheiro, a coloração da água e a presença
de lixo nas margens e no leito do córrego são queixas frequentes da população” afirma a
pesquisadora. Além disto, Mariana constatou uma falta de manutenção sistemática da
infraestrutura, nos parques lineares que analisou.
É comum as queixas por falta de poda da vegetação, grama alta, falta de iluminação,
equipamentos danificados, infraestrutura com necessidade de manutenção, presença de lixo e
pichações. Este cenário confere uma característica de abandono ao local, fazendo com que cresça a
sensação de insegurança e medo nos habitantes do entorno, que deixam de frequentar o espaço.
Referências complementares
AUN – Agência Universitária de Notícias (2019). Parques lineares: novo modelo integra lazer e meio
ambiente na cidade de São Paulo. USP, São Paulo, SP. Disponível em:

6

Barbosa, Leonardo Cassimiro (2010). Potencialidades dos parques lineares na recuperação de áreas de fundo
de vale. Dissertação de mestrado, UEM, Maringá, PR.
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https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/05/11/parques-lineares-novo-modelo-integra-lazer-emeio-ambiente-na-cidade-de-sao-paulo/
Guimarães, D. M. (2010). Parques lineares: Perspectivas e Realidades – o estudo de caso do Parque
Linear Rio Verde, Itaquera, São Paulo, SP. Dissertação de mestrado. PUC, São Paulo, SP. Disponível
em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12293
G1. Situação de Parques Lineares gera reclamações em Uberlândia. Disponível em:
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/mgtv-1edicao/videos/v/situacao-de-parqueslineares-gera-reclamacoes-em-uberlandia/6406467/
Diagnóstico – Leitura da paisagem
Ainda sabendo que o escopo inicial do projeto está focado em três elementos centrais, dos
quais destacam-se, para efeito de investigação na presente, apenas os dois primeiros, sendo: (i) o
reassentamento de 851 famílias em três novos conjuntos habitacionais no bairro; (ii) a urbanização
das 8 comunidades, e a criação de um parque linear ao longo do Rio Jaguaribe no trecho do CBR, há
que se destacar o fato da integridade do Rio Jaguaribe, e por conseguinte o sucesso em longo prazo
do projeto do parque linear, ser função de uma série de variáveis afetadas diretamente pela forma
de uso e ocupação do solo ao longo de toda sua bacia.
Que fique claro, portanto, que por mais relevantes que sejam as medidas previstas para manejo
sustentável das águas no âmbito deste projeto, é fundamental o emprego de esforços que
contemplem ações distribuídas na bacia para alcançar o sucesso que se pretende. Por outro lado,
compreendendo a necessidade de mobilizar recursos adicionais para poder atuar neste porte,
recomendamos fortemente a ampliação da atuação, ainda que em projeto paralelo à este, na
integridade da microbacia contribuinte à área do parque linear.
A estruturação de um plano de ações concreto de manejo sustentável de águas urbanas para a
microbacia contribuinte do CBR não só oferece o partido essencial para a garantia da longevidade
das estruturas e para o amplo sucesso do parque linear, mas também uma oportunidade do governo
local experimentar, numa escala piloto, a adoção de medidas que podem e devem ser adotadas
posteriormente para toda a malha urbana da cidade.
De toda forma, para que seja possível compreender e listar as ações estratégicas que
contribuirão com o sucesso do projeto nas diversas escalas que o compõem, faz-se necessário avaliar
os fatores que hoje oferecem um impacto negativo à saúde do rio, sendo estes basicamente a alta
taxa de escoamento superficial, a ocorrência de assoreamento generalizado, além do despejo
indevido de esgoto produzido dentro e fora das comunidades integradas ao CBR.

(7 / 21)

contato@fluxus.eco.br
fone/fax: +55 (11) 3042-8138

Taxa elevada de escoamento superficial
Com a alta taxa de impermeabilização típica de áreas urbanizadas há um acréscimo
significativo no escoamento de água em direção aos fundos de vale, quando da ocorrência de chuvas,
o que colabora para a ocorrência de inundações.

Imagem – Ampliação do impacto de inundações em função do aumento da impermeabilização e da
ocupação de fundos de vale (Fonte: Eng. Luiz Orsini – Manual de Drenagem de Brasília)

As inundações são agravadas ainda mais em função do assoreamento dos rios, o que reduz
drasticamente o volume disponível para condução da água, causando o transbordamento do leito.
Por outro lado, visões modernas de engenharia reconhecem a importância de haver uma
compatibilização do ambiente construído com o ambiente natural, e desta forma promovem a
manutenção do chamado princípio da invariância hidráulica, em que a vazão de pico gerada a partir
de chuvas sobre uma área ocupada deve-se limitar à vazão de pico da condição natural, também
chamada de pré-desenvolvimento. Para isso, recorre-se a implantação de medidas de controle nos
lotes que ofereçam essa capacidade de restrição de vazão, e de volumes, oferecendo assim também
um controle à perda de solo e carreamento de sedimentos, contribuindo para a redução do efeito do
assoreamento.

Imagem – Princípio da invariância hidráulica (Fonte: Eng. Luiz Orsini – Manual de Drenagem de Brasília)
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Assoreamento
A existência de uma barragem no corpo d´agua, à montante do CBR no interior do Jardim
Botânico, oferece uma regularização à vazão do rio e uma barreira à passagem de parte do material
particulado carreado na porção anterior da bacia, não sendo capaz, no entanto, de oferecer
impedimento à passagem da totalidade do material particulado, principalmente do material
flutuante, constituído em grande parcela por resíduos plásticos de diversas qualidades.

Foto – Ponte abandonada para travessia da barragem do rio no Jardim Botânico (Foto do autor)

O assoreamento é causado principalmente pela deposição no corpo d´agua do material
particulado carreado pelas chuvas captadas em toda a bacia, conduzida ao rio pelas vias e galerias
pluviais, mas também pelo material presente nos inúmeros pontos de desague de esgoto presentes
ao longo do rio, comentado adiante.

Foto – Acúmulo de resíduos na esquina da Avenida José Américo de Almeida (Beira Rio) com rua de entrada
da comunidade Padre Hildon Bandeira (Foto do autor)

O efeito é agravado pela dificuldade em promover ações de dragagem do material assoreado,
normalmente realizada pela Defesa Civil com o suporte de uma escavadeira hidráulica tipo “PC”, a
qual, em função da baixa capacidade de carga do solo do entorno do rio não consegue avançar com
o trabalho, salvo por trechos mais firmes próximos à vias de acesso principais. À parte desses pontos,
a dragagem simplesmente não ocorre, e precisaria de um equipamento montado sobre estrutura
flutuante apoiado por um barco para recebimento do material dragado – o que recomendo seja feito
tão breve quanto possível para viabilizar a melhoria do fluxo hidráulico e da capacidade de
acolhimento de maiores vazões nestes trechos.
Cabe notar que a chamada poluição difusa, ou seja, aquela de difícil identificação de origem
por ser carreada pela chuva possui é formada basicamente por sedimentos (suspensos ou
dissolvidos), nutrientes, bactérias, metais pesados, hidrocarbonetos, óleos e graxas e pesticidas. O
tratamento destes poluentes será discutido mais adiante.
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Imagem – Fontes de poluição difusa (Fonte: Tucci 2005)

Por fim, vale mencionar o crescimento descontrolado de plantas aquáticas, principalmente
aguapés, que cobrem a maior parte da lâmina d´água do rio. Note-se no entanto, que este
crescimento é apenas um reflexo da disponibilidade de nutrientes, advindos tanto dos despejos de
esgoto (ver a seguir), como também de criações pontuais de animais em áreas de várzea, quanto das
inúmeras fontes de poluição difusa despejadas ao longo do corpo d´agua. À medida em que as
plantas morrem, o material orgânico se acumula em forma de lodo sobre o leito de rio e fortalece o
processo de assoreamento.
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Foto
– Cobertura da lâmina d´agua do rio por aguapés (Foto do autor)

Esgoto
Os despejos de esgoto no rio acontecem de forma distribuída ao longo da bacia, com
contribuições pontuais na proximidade e no interior do Complexo.
Pouco antes da saída do Jardim Botânico, próximo à passagem do rio sob a ponte da Avenida
Dom Pedro II, notou-se a existência de um significativo desague de esgoto (aparentemente
residencial) na chegada da galeria pluvial. Segundo moradores da comunidade São Rafael, o fluxo de
esgoto é proveniente das três torres de edifícios residenciais construídos próximas à entrada do
Jardim Botânico, e foi notado pela primeira vez quando da inauguração das torres, quando houve a
maior mortandade de peixes que eles já puderam presenciar no rio. A julgar pelo porte das torres, é
possível estimar que a contribuição de esgoto deste ponto isolado corresponda a cerca de metade
da contribuição das famílias a serem reassentadas no processo de implantação do Complexo,
merecendo desta forma especial atenção.
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Foto – Vista dos edifícios indicados por morador
da comunidade São Rafael como origem do
esgoto desaguado no rio (Foto do autor)

Foto – Vista da galeria pluvial com forte presença
de esgoto desaguando próximo à ponte da
Avenida Dom Pedro II (Foto do autor)

Além deste, foram identificados uma série de pontos de desague de esgoto, ora através de
tubulações ilegalmente conectadas à galeria pluvial, ora por tubulações conectadas às estações
elevatórias da CAGEPA instaladas na comunidade, que, quer por manobra de válvulas, ou
entupimento, são destinadas ao rio Jaguaribe. Assim, ainda que uma parcela do esgoto destinado ao
rio seja gerado nas comunidades objeto do projeto, uma parcela significativa é proveniente de
instalações da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), e portanto, deve ser objeto de
diálogo para compatibilização com o projeto do CBR.
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Foto – Ponto de desague de esgoto sobre massa de concreto, aparentemente advindo de estação elevatório
da CAGEPA, na comunidade Padre Hildon Bandeira (foto do autor)

Recomendações Técnicas
Conforme identificado no diagnóstico, são três as principais questões que impactam
negativamente a saúde do rio Jaguaribe, e que tem relação direta com o projeto do parque linear: a
alta taxa de escoamento superficial, o assoreamento, e o despejo de esgoto. Enquanto o projeto do
parque linear pode, e deve, incorporar medidas técnicas para lidar com os aspectos relacionados ao
assoreamento e ao desague de esgoto, as ações relacionadas à redução da taxa de escoamento
superficial estão ligadas ao uso e ocupação do solo, fora, portanto, do escopo do projeto do parque
linear, mas amplamente possíveis de serem incorporados nas duas outras intervenções propostas
para o CBR (construção dos conjuntos habitacionais e urbanização de moradias próximas à várzea do
rio). Assim, os projetos de ambas tem ainda o potencial de sinalizar às partes interessadas as medidas
a serem incorporadas para ação num primeiro momento na microbacia do CBR, e num segundo, na
bacia do rio, e quiçá, em toda a cidade.

Manejo de água de chuva
CBR – Conjuntos Habitacionais
Deve considerar o princípio da invariância hidráulica, valorizando a retenção da água de chuva
através da utilização de uma série de elementos combinados que ofereçam capacidade de retenção
equivalente à chamada situação de pré-desenvolvimento. Os elementos podem ser diretamente
integrados às novas edificações, como telhados verdes com ou sem piso elevado, canteiros drenantes
e cisternas, enquanto a área externa pode contar com espelhos d´agua, jardins de chuva, pavimentos
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permeáveis e infiltradores. Afim de reduzir a manutenção, recomenda-se a utilização de pavimentos
com juntas drenantes, ou, de pavimentação permeável contínua em concreto, dispensando, sempre
que possível, a utilização de pavimentos porosos em blocos ou placas, mais custosos e de
manutenção mais difícil. A utilização de cisternas para captação de água de chuva oferece o benefício
adicional de oferecer à edificação uma fonte de água não-potável para atendimento não-potável,
reduzindo por um lado a despesa dos moradores, em um sistema de custo relativamente baixo, e por
outro contribuindo de forma positiva com a premissa de retenção.

Imagem – (Fonte: Rain Gardens, Nigel Dunnett, 2007)

Imagem – Elementos integrantes de um sistema de drenagem sustentável (Fonte: Internet)

Deve-se ainda privilegiar o plantio de árvores, de porte apropriado ao empreendimento, que
ofereçam sombreamento às edificações e aos trechos pavimentados, de forma a reduzir a incidência
solar direta sobre o solo, sobre pavimentos, e mesmo sobre as edificações. Além de oferecer um
melhor conforto térmico, a redução da temperatura do solo favorece a infiltração de água, enquanto
a própria estrutura das árvores colabora no aumento do tempo de concentração, que em outras
palavras aumenta o tempo de percurso da água de escoamento até o trecho mais baixo da
microbacia, colaborando dessa forma na redução à contribuição as enchentes. Superfícies rugosas
(inclusive pavimentos) também contribuem ao aumento do tempo de concentração.
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CBR – Urbanização das Comunidades
Em vista das menores áreas livres disponíveis, a capacidade de retenção de água de chuva nos lotes
deve ser bastante limitada. Neste sentido, pode-se recorrer à intervenções de pequeno porte que
também beneficiem as moradias, como minicisternas e canteiros drenantes. Diante da proximidade
da área de várzea, que deve configurar a presença do lençol freático próximo à superfície, elementos
que privilegiam a infiltração devem ser considerados com cautela, ainda mais diante da limitação de
espaço entre as edificações.

Foto – Minicisterna de água de chuva (Fonte: www.sempresustentavel.com.br)

Vale neste caso a mesma recomendação feita para o plantio de árvores e de escolha de
pavimentos rugosos mencionados para os conjuntos habitacionais.
Por fim, por estarem próximos à área do parque linear, o sistema de drenagem instalado por
ocasião do processo de urbanização deve necessariamente ser acolhido nas estruturas de prétratamento e tratamento de poluição difusa, conforme mencionado adiante nas recomendações
para o parque linear.
CBR – Parque Linear
Sendo o parque linear o último ponto de contato dos fluxos de água vindo dos trechos mais
elevados da microbacia, deve conter estruturas responsáveis por salvaguardar o corpo do rio dos
impactos relativos às grandes vazões de água geradas pela ocorrência de chuvas sobre áreas com
altas taxas de escoamento superficial, da entrada de poluentes difusos ou localizados, e de resíduos
sólidos de diversos tipos.
A utilização de elementos da chamada infraestrutura verde, ou seja, a infraestrutura criada
através de projetos técnicos, mas que recorre à capacidade dos ambientes naturais de prover
serviços ecossistêmicos importantes como a purificação da água, atenuação das cheias, a melhoria
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do microclima, a purificação do ar, etc, oferece a capacidade de mitigar o impacto causado pela
utilização da chamada infraestrutura cinza, com lotes e vias impermeabilizados, geradores de calor,
poluentes, etc.
A escolha de tecnologias deve ser precedida por um amplo e detalhado mapeamento de das
ligações de galerias pluviais, bem como das ligações de esgoto, ou das galeriais pluviais que
eventualmente tenham ligações irregulares de esgoto, marcadas tipicamente pelo fluxo de água com
mal cheiro e presença de resíduos mesmo em tempo seco. Como mencionado anteriormente nas
recomendações técnicas, o despejo irregular de esgoto deve ser idealmente eliminado, mas a
existência de algumas ligações ilegais possivelmente permanecerão, de forma que há aí a
necessidade de recorrer no projeto à elementos que ofereçam a capacidade de minimizar a entrada
de resíduos, e também de purificar a água antes que esta alcance o rio.
A qualidade da água de escoamento varia ao longo de um mesmo evento. No início de uma
chuva qualquer ocorre a lavagem das superfícies, promovendo aí o arraste de poluentes diversos
para os pontos mais baixos da paisagem, num efeito conhecido como first flush (primeira lavagem).
À medida em que passa o primeiro momento há uma tendência de melhora na qualidade do
escoamento, em função da “lavagem” da superfície de captação, como pode ser visto na imagem a
seguir em que amostras foram retiradas ao longo de um evento de chuva em que nota-se uma
intensificação na cor da primeira à quarta amostra, correspondentes à presença de poluentes
diversos advindos de seu arraste, e uma gradual redução da quinta amostra em diante, denotando
uma menor presença de poluentes.

Amostra inicial

Amostra final

Foto – Amostragem de água de chuva coletada a partir de telhado (Foto – Tucci, 2001)

Cientes desse efeito, deve ser prevista a instalação de dispositivos que desviem este primeiro
fluxo (first flush) para áreas onde possa ocorrer a purificação da água coletada, e o desvio do fluxo
seguinte à áreas de retenção complementar e posterior desague no corpo d´agua, como pode ser
visto no desenho esquemático a seguir:

(16 / 21)

contato@fluxus.eco.br
fone/fax: +55 (11) 3042-8138

CSDU - Centro Studi Idraulica Urbana, Milão, 1997

Neste é incorporado um sistema de distribuição de vazão, em que a vazão de base (ou vazão
de tempo seco), é destinada a tratamento, enquanto a vazão superior a esta é destinada a retenção
complementar, antes de desague no corpo d´agua. Não havendo espaço útil para o armazenamento
complementar de vazões superiores a TR 2 anos, deve ser idealmente prevista a implantação de
unidade de tratamento complementar para lidar com as vazões produzidas em 90% das ocorrências
de precipitações cujo índice seja superior a 2mm. Uma avaliação preliminar da série histórica
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registrada na estação 0734006 (localizada na coordenada -07° 06’ 00” e -34° 52’ 00”), indica que o
índice pluviométrico utilizável para este objetivo está ao redor de 42mm. Este índice deve ser
refinado por estudos mais aprofundados, e deve ser compatibilizado com a área disponível para este
fim, de forma a averiguar a capacidade de tratamento associada à tecnologia mais apropriada para
cada caso.
O tratamento dos volumes captados é constituído por duas etapas principais, um prétratamento, no qual são retidos sólidos flutuantes, sólidos grosseiros, e sólidos sedimentáveis,
geralmente com granulometria superior a 60µm, e o tratamento propriamente dito, que pode
constar de três tipos básicos, infiltração, filtração, ou detenção. Por força da situação, em que a
locação das unidades de tratamento estaria possivelmente na várzea do rio, não é recomendada a
utilização de unidades de infiltração, haja visto a probabilidade de contaminação do lençol freático.
Enquanto as unidades de filtração são mais recomendadas para pequenos volumes e vazões de água,
o que deve corresponder a descargas pontuais de água, enquanto as unidades de detenção, formadas
por wetlands, ou wetlands de detenção estendida devem perfazer a maior parte das unidades de
tratamento.
Um outro aspecto relevante para o estudo de propostas que promovam a redução das
enchentes diz respeito também ao trajeto do rio, formado basicamente por longas linhas retilíneas.
Não foi possível avaliar se este trajeto é o trajeto original do rio, se foi formado a partir da alteração
da ocupação da bacia, ou mesmo se é fruto de intervenção humana; seja como for, a disponibilidade
de áreas na várzea oferece a possibilidade de aumentar o comprimento do trajeto do rio, e por
conseguinte o volume armazenável em seu leito, em função da remodelagem de seu curso para um
com maior presença de meandros. A introdução de meandros também ofereceria uma redução na
velocidade de escoamento do rio, reduzindo a possibilidade de enchentes.

Foto – Linearidade do trajeto do Rio Jaguaribe, visto da comunidade São Rafael (foto do autor)
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Imagem – Hidrogramas de cheias em rios com meandros e em rios retificados
(Fonte: Renaturalização de rios e córregos no município de São Paulo - disponível em
http://www.redalyc.org/pdf/810/81011705016.pdf)

CBR – Ações na Microbacia
Se por um lado entendemos o contexto de desenvolvimento de projetos para o CBR, em que as
intervenções propostas serão concretizadas em poucos anos, também consideramos a importância
de oferecer partidos para a criação de uma nova dinâmica da água na microbacia do CBR que
colabore com o sucesso do projeto no longo prazo. A implantação de medidas em toda a microbacia
é parcialmente facilitada por se tratar de uma área relativamente pequena, e, sendo encarada como
um piloto, pode oferecer a experiência necessária para que esta visão integrada, mais moderna, e
compatível com o objeto do projeto, possa ser posteriormente ampliada para toda a cidade,
oferecendo uma perspectiva de melhor qualidade do ambiente construído, de qualidade de vida dos
moradores, e de fortalecido interesse turístico, não só pela melhoria na qualidade dos rios e de
balneabilidade da orla, mas também por se tratar de iniciativa inédita em um município brasileiro.
Tendo como objeto a resolução das duas questões emblemáticas relacionadas ao manejo de água
de chuva identificadas na visita técnica, sugerimos o encaminhamento para adoção das seguintes
medidas:
 A utilização de espaços livres e de baixa ocupação disponíveis na malha urbana, como
rotatórias, alças de acesso a viadutos, canteiros centrais de avenidas, e outros, para a
retenção e tratamento da água de chuva de escoamento das vias;
 Elaboração de plano de manejo sustentável de águas pluviais que envolva um estudo
específico sobre o impacto das medidas de controle na fonte, associadas à elementos de
infraestrutura verde, a fim de fortalecer o processo de reformulação da dinâmica da água na
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cidade, gerando justificativas quantitativas e qualitativas a respeito do impacto positivo
alcançado por sua implantação;
Elaboração de dispositivo legal que favoreça a adoção de elementos de drenagem sustentável
em novas construções. O dimensionamento e especificação dessas medidas podem ser
estabelecidos a partir de um manual municipal de drenagem, produzido em conjunto, ou a
partir do plano de manejo sustentável de águas pluviais (na escala da macrodrenagem), que
ofereça partidos de projeto aos projetistas, construtores, e empreendedores, ao mesmo
tempo em que estabelece um padrão claro para a fiscalização por parte do corpo técnico da
prefeitura.
Elaboração de dispositivo legal que restrinja a de perda de solo em obras de qualquer porte;

Como ponto de partida, e de compromisso do governo municipal com a causa, sugere-se a
reforma de edifícios públicos instalados dentro da microbacia do CBR, preferencialmente nas escolas,
que exemplifiquem as medidas a serem adotadas em larga escala neste trecho do projeto, reforçando
neste sentido o compromisso do governo com a causa, estimulando a geração de um movimento em
prol da reformulação da dinâmica da água na cidade.
Águas Servidas (Esgoto)
Por ser de atribuição efetiva da CAGEPA, e tendo em vista os inúmeros despejos irregulares
de esgoto no rio, a discussão sobre a necessidade de reformulação profunda da maneira na qual está
baseada a destinação do esgoto na microbacia exige a construção de um diálogo e colaboração
profunda entre o governo municipal e o governo estadual no sentido de discutir a agilidade no
processo de tomada de decisões que venham eliminar, ou reduzir a níveis muito baixos o despejo de
esgoto no rio, face ao prazo para desenvolvimento e implantação dos projetos do CBR. Basicamente
a resolução desta questão pode residir numa, ou na combinação de algumas das medidas listadas a
seguir:






Tratamento do esgoto na fonte geradora: instalação de sistema de tratamento no lote.
Viabilidade sujeita a avaliação, com mais facilidade para empreendimentos de grande
porte já existentes, ou para futuras construções de qualquer porte;
Tratamento do esgoto em ETE´s existentes: Exige a ligação das edificações com ligação
irregular de esgoto nas galerias pluviais à interceptores da CAGEPA com destinação
efetiva para estações de tratamento com capacidade operacional ociosa, ou em fase de
ampliação, capazes de receber as novas contribuições;
Tratamento do esgoto em nova estação local: promover ou apoiar a construção de
estação (ou estações) de tratamento de esgoto local, de preferência apoiada(s) em
princípios do saneamento ecológico (ETE´s sustentáveis), na qual o esgoto é transformado
em recursos de valor, com o potencial de recuperação de nutrientes, de energia, e de água
para reuso visando a utilização no entorno - com o retorno ao rio de eventuais excedentes
em qualidade compatível com o desenvolvimento da vida aquática no rio, não o
considerando como diluidor de esgoto. Assim, estas estações devem produzir água com
índices de qualidade definidos, não sujeitos aos índices relativos de redução de carga
orgânica típica de estações de tratamento de esgoto em nível secundário;
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Tratamento conjunto da poluição difusa em sistemas integrados ao projeto do parque
linear: em função da carga de poluentes despejados por meio das galerias pluviais que,
apesar dos esforços conjuntos da CAGEPA e prefeitura, ainda podem contar com ligações
clandestinas de esgoto, pode-se recorrer à incorporação de elementos dedicados à
redução da poluição difusa, como wetlands associados à bacias de detenção estendidas
para realizar o tratamento de esgoto no corpo do parque linear, antes do desague no rio.

Participação Comunitária
Um destaque especial ao assunto das tecnologias de tratamento de esgoto a serem aplicados na
urbanização das comunidades foi a identificação e solicitação de incorporação, por moradores da São
Rafael, do uso do biodigestor como tecnologia social apropriada para o tratamento de esgoto visando
a produção de biogás para o consumo nos fogões e/ou fornos na padaria comunitária. A título de
informação, ao ser acolhido em um biodigestor, o esgoto produzido diariamente por uma família de
4 pessoas é capaz de gerar entre 40 a 60 minutos de biogás por dia, trazendo uma autonomia parcial
para sua demanda de gás de cozinha, enquanto oferece água de melhor qualidade para a próxima
etapa do processo de tratamento. Esta identificação reforça a importância de dialogar com as
comunidades atingidas de forma que sejam protagonistas no processo de desenvolvimento de cada
um dos projetos constituintes do CBR, e fortaleçam, através de novos vínculos, não só o processo de
elaboração, mas também a aceitação, o acolhimento, e o pertencimento ao projeto. Vale lembrar
que, conforme mostra a experiência de projetos similares em outros lugares do Brasil, a participação
popular é determinante na longevidade dos projetos implantados.
Além dos moradores, o processo deve envolver atores locais como associações de bairro, escolas,
universidades, empreendimentos de grande porte, e outros, convidando-os a participar não só de
um projeto pontual, mas de um movimento de restauração permanente e crescente através de
atividades lúdicas e educativas, como gincanas, concursos, eventos esportivos, pesquisas aplicadas e
outros.
Sem mais para o momento, coloco-me ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Guilherme Neves Castagna
Eng. Civil
CREA/SP 5061044569
Fluxus Consultoria Ambiental Ltda
CREA 0000826882
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