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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Os  Planos  Municipais  de  Saneamento  correspondem  ao  instrumento  de

planejamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

O  Saneamento  representa  um  conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e

instalações operacionais que visam atender às necessidades coletivas de abastecimento

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem

e manejo de águas pluviais, representando ações fundamentais para a proteção da saúde

humana e do meio ambiente.  Assim, torna-se fundamental  o planejamento das ações

visando a universalização da cobertura dos serviços. 

O sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas compreende o

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.

O Município de Caxias  do Sul,  ao longo dos anos,  sofreu uma acelerada

urbanização  e  desenvolvimento  econômico,  promovendo  um  crescimento  por  vezes

desordenado na cidade acarretando, deste modo, consequências sociais e ambientais.

Esta  realidade  é  compartilhada  por  inúmeras  cidades  brasileiras  onde  a

velocidade de urbanização não foi acompanhada pelo planejamento e infraestrutura por

parte do poder público.

Até o ano de 2002, a legislação do Município previa a destinação final do

esgoto produzido nas edificações junto às redes pluviais, após o tratamento preliminar

com fossa séptica e filtro anaeróbio, conhecido como sistema do tipo misto.

A  partir  deste  ano,  com a  elaboração  do  Plano  Diretor  de  Esgotamento

Sanitário pelo Samae, e início da implantação dos sistemas parcialmente unitário e do

tipo separador absoluto,  pode-se reduzir a parcela do efluente junto as redes pluviais

existentes, propiciando uma melhora na durabilidade do sistema de drenagem, reduzindo

a necessidade de manutenção e promovendo um efetivo tratamento do esgoto produzido

no Município.

Apesar desta medida, necessita-se a ampliação destes sistemas para toda

malha de drenagem existente.
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A partir do levantamento do grande número de ocorrências de manutenção

nas redes pluviais em decorrência de ligações domiciliares mal executadas, em dezembro

de  2016  o  Samae  passou  a  ser  o  órgão  receptor  das  autorizações  de  ligações

domiciliares, como já ocorre com o esgoto cloacal e água potável.

  No ano de 2016,  iniciamos o lançamento de toda a malha de drenagem

existente junto ao Sistema de Informações Geográficas do Município. Esta medida visa

além da transparência nas informações, o controle por parte da Secretaria de Obras das

edificações implantadas em lotes que possuem redes públicas em seu interior. 

Porém, a malha inserida não contempla a totalidade do Município bem como

possui equívocos de lançamento em relação ao existente.

Observa-se também a necessidade de aplicação de mecanismos de controle

de cheias e alagamentos que ocorrem periodicamente no Município de Caxias do Sul. Esta

necessidade  decorre,  inegavelmente,  da  impermeabilização  das  bacias  hidrográficas

resultantes  de  edificações,  pavimentações  e  demais  impermeabilizações,  que  causam

impactos diretos no sistema drenante.

O Relatório ao Projeto de Plano Diretor de Drenagem Urbana, elaborado pelo

IPH-UFRGS, indicou como uma das soluções adequadas ao controle de cheias na área

urbana de Caxias do Sul, a construção de reservatórios de detenção de águas pluviais.

Os Reservatórios de Detenção são dispositivos capazes de reter e acumular

o máximo possível os excedentes hídricos, possibilitando assim, o retardamento do pico

das enchentes, para as chuvas de curta duração e maior intensidade.

Este sistema já vem sendo implantado com êxito em diversos Municípios do

Brasil, inclusive em Caxias do Sul, onde, dos 12 reservatórios inicialmente indicados pelo

Relatório, já possuímos quatro unidades em operação. Porém, os quatros reservatórios

implantados não contemplam o volume de reservação indicado pelo Relatório, pois foram

concebidos com limitação de recursos orçamentários.

Dentro desta concepção, a Lei do parcelamento nº 6.710/2007 promoveu a

inclusão da obrigatoriedade da implantação de tanques de detenção em parcelamentos

novos, como uma medida mitigadora do impacto futuro da urbanização.

 No  final  do  ano  de  2016,  com  a  Lei  Complementar  nº  513/2016

regulamentada pelo Decreto nº 18.529/2016 implantamos a obrigatoriedade dos tanques

individuais  junto  aos lotes já urbanizados,  visando a redução do impacto  das  futuras

edificações junto a malha de drenagem existente.
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Ante o exposto, entendemos a clara necessidade de identificar, qualificar e

quantificar as diversas realidades do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais

do Município. Este levantamento pretende não somente caracterizar a situação da atual

infraestrutura  de  drenagem  e  o  sistema  de  planejamento  e  gestão  existente,  como

também produzir  informações  e  análise  acerca  dos  impactos  da  urbanização  sobre  o

sistema de drenagem do Município - impermeabilização demandando aumento do volume

e da velocidade de escoamento das águas, erosão, eventos de enchentes, lançamento

clandestino de esgotos e lixo, áreas de risco, produção de sedimentos, entre outros. 

O Plano  de Metas  foi  estruturado  de modo a caracterizar,  num primeiro

momento,  a  situação  atual  e  numa  segunda  etapa  assumindo  uma  configuração

prospectiva.  O Plano é embasado nos cenários e nos objetivos estabelecidos para cada

um deles,  prevendo ações de curto,  médio e longo prazo,  prevendo abordar  também

questões de natureza complementar, identificadas a partir dos diagnósticos, tais como:

jurídicos-legais, administrativas, institucionais e de modelo de gestão.

       Caxias do Sul, 16 de outubro de 2017.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMOSP
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