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Com a constante evolução natural,

chegamos ao estado atual, quando

esta evolução começa a assumir uma acele -

ração fora do padrão com relação ao co -

nhecimento e tecnologia. Passa a ser cada

vez mais necessário e urgente que esta

evolução seja acompanhada de uma Hu-

manização, de uma nova consciência da

humanidade com relação ao planeta. Mas,

aparentemente, vemos sinais neste sen-

tido, embora ainda débeis. 

Temos uma só Terra, com recursos natu-

rais limitados e uma biosfera sensível e de-

gradável. Para que possamos continuar a

usá-la ao longo da história futura, temos que

a tratar adequadamente e dentro de limites.

Os problemas concernentes às inter-re-

lações da humanidade com a natureza e a

utilização dos recursos naturais são cada

vez mais urgentes. Isto é compreensível.

Na medida em que se desenvolvem a pro-

dução e se extraem mais recursos natu-

rais, aumenta o custo destas matérias

primas obtidas e cresce a quantidade de

refugos que se lança no meio ambiente.

Por outro lado, não seria admissível

buscar a solução do esgotamento dos re-

cursos naturais e da degradação do meio

com a estagnação do crescimento ou do

desenvolvimento tecnológico. Temos que

usar da força criadora da raça humana e

buscar novas soluções, pois a tendência ao

desenvolvimento é inata e se constitui uma

verdadeira vaga incontrolável.

A saída é o uso de novas formas de e -

nergia e o conhecimento das camadas in-

teriores do planeta, ainda praticamente

desconhecida, com estudos limitados a 10

quilômetros de profundidade, bem como

uma extrema racionalização de todas as

etapas da produção - desde a extração até

a elaboração e obtenção do produto termi-

nado, e as etapas do consumo - tornando

possível a utilização realmente econômica

de qualquer recurso natural, e desta

forma alargar o máximo possível os prazos

de existências dos recur-

sos disponíveis.
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Este é o sexto e último artigo de uma
série de textos dedicados à demon-
stração da importância das medi-

das ditas não estruturais no combate às
enchentes urbanas. Esses textos estão
concebidos para, o mais didaticamente
quanto o espaço permite, demonstrar a
imperiosa necessidade da adoção de
uma nova cultura técnica para a gestão
dos problemas urbanos e orientar ações
que podem perfeitamente ser ado-
tadas pela sociedade e pelas adminis-
trações públicas e privadas desde já,
por sua simples deli beração, sem nen-
hu ma necessidade burocrática que as
desestimule a tanto.

Com os cinco primeiros artigos trata-
mos dos bosques florestados, da se -
 rapilheira, das calçadas e valetas
drenantes, dos reservatórios domésti-
cos e empresariais de águas de chuva,
do binômio maldito erosão/assorea-
mento e dos pátios, estacionamentos e
pavimentos drenantes; hoje trataremos
da expansão das cidades. Com esse ar-
tigo procuraremos mostrar que dados
os altíssimos custos ambientais, sociais
e econômicos do espraiamento geográ-
fico de nossas médias e grandes
cidades e metrópoles, impõe-se a ne-
cessidade de superarmos velhos pre-
conceitos culturais que têm dificultado
uma avaliação tecnicamente imparcial
e equilibrada da alternativa de maior
adensamento urbano.

Mas antes vamos recuperar o que,
no primeiro artigo, já foi esclarecido
sobre as principais causas das
enchentes urbanas. E vamos todos tam-
bém saber que as medidas não estrutu-

rais são aquelas que, inteligentemente,
atacam diretamente as causas das
enchentes e não somente suas conse-
quências.

Sobre as principais causas de nos-
sas enchentes urbanas não há hoje
mais a menor dúvida sobre quais sejam:
a impermeabilização generalizada da
cidade, o excesso de canalização de cur-
sos d’água e a redução da capacidade
de vazão de nossas drenagens pelo volu-
moso assoreamento provocado pelos
milhões de metros cúbicos de sedimen-
tos que anualmente provém dos inten-
sos processos erosivos que ocorrem nas
frentes periféricas de expansão urbana.

Esse quadro determina o que
podemos chamar a equação das
enchentes urbanas: “Volumes crescen-
temente maiores de água, em tempos
sucessivamente menores, sendo es-
coados para drenagens naturais e cons -
truídas progressivamente incapazes de
lhes dar vazão”.

Continua na página 3. u
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Em paralelo ao uso racional são de

extrema importância o controle e

a quantificação da contaminação da

produção. Estes dados, sistematiza-

dos, servem para elaborar estudos a -

cerca da magnitude do dano social e

econômico causado pelos distintos

tipos de bens de consumo. Quanto ao

dano social devem ser controlados os

que afetam a saúde da população,

com incremento das enfermidades e

dos tumores malignos, sujeitos à in-

fluência de substâncias cancerígenas. 

Pode-se estabelecer o dano so-

cial que resulta da má produção, do

mau uso do solo e da contaminação

por substâncias nocivas, infringidos

à agricultura, à silvicultura e à

pesca, com a redução da atividade

extrativista, redução da biodiversi-

dade, dos cardumes, aumento da de-

sertificação e da erosão, e

acréscimo do custo da produção da

água potável, sem deixar de lado os

gastos relativos à mobilidade da po -

pulação, com os gastos com pre-

venção, tratamento e medicação, e

internações hospitalares.  O dano so-

cial engloba também a degradação

da paisagem, redução das áreas de

lazer e superpopulação dos centros

urbanos.

Estes fatos devem suscitar um

lento e progressivo estado de cons -

ciência. Da consciência de grupo ét-

nico e classe social, devemos passar

para a consciência mais global de

espécie humana. Uma grande família

de representantes da biodiversidade,

onde cada um deve se perguntar

sobre qual é a sua função, tomar

consciência e se posicionar humana-

mente dentro das diferenças étni-

cas, culturais e religiosas, para

ultrapassar essa etapa, direcio-

nando a um futuro consistente e sus-

tentável. Ou controlamos nossas

ações de atividades destrutivas do

meio-terra ou viveremos extrema es-

cassez futura.

Enéas Cardoso de Almeida Filho
Presidente

Humanização da Terra
Uma Nova Visão

Como ocorre anualmente, a
ABENC-BA reúne seus associa-

dos para um momento de reencon-
tro e confraternização entre os
mesmos e para homenagear en-
genheiros civis que se destacaram
ao longo do exercício
da profissão.
Neste ano, o encon-
tro se dará na Chur-
rascaria Sal e Brasa,
às 12h30 do dia
03/12/2011.
O almoço será sem
custo para os asso-
ciados e convida-
dos, exceto bebidas
de qualquer na-
tureza.

Confraternização de final
de ano da Abenc-BA
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Para se ter uma idéia da dimensão
desse problema da impermeabi-
lização considere-se que o Coefi-

ciente de Escoamento - índice que
mostra a relação entre o volume da
chuva que escoa superficialmente e o
volume que infiltra no terreno - na
cidade de São Paulo está em torno de
80%; ou seja, 80% do volume de uma
chuva escoa superficialmente compro-
metendo rapidamente o sistema de
drenagem. Em uma floresta, ou um
bosque florestado urbano, acontece exa -
tamente o contrário durante um tem-
poral, o Coeficiente de Escoamento fica
em torno de 20%, ou seja, cerca de
80% do volume das chuvas é retido.

E para se ter idéia do perverso
efeito do binômio erosão/assorea-
mento saiba-se que é responsável por
reduções de até 80% da capacidade
de vazão das drenagens urbanas.

Diante de um cenário assim colo-
cado, qual seria a providência mais in-
teligente e imediata para combater as
enchentes (e que estranhamente as
administrações públicas, todas muito
simpáticas às grandes obras e aos
seus impactos político-eleitorais, não
adotam)? Claro, sem dúvida, concen-
trar todos os esforços em reverter a
impermeabilização das cidades
fazendo com que a região urbanizada
recupere ao menos boa parte de sua
capacidade original de reter as águas
de chuva, seja por infiltração, seja por
acumulação. Concomitantemente,

promover um in-
tenso combate téc-
nico à erosão
provocada por
obras pontuais ou
generalizadas de
terraplenagem, re-
duzindo com isso o
fantástico grau de
assoreamento do
sistema de
drenagem. Ou
seja, fazer a lição
de casa, parar de
errar. Parece fácil,
mas não é. Essa
mudança de atitude
exigirá uma ver-
dadeira revolução
cultural na forma
como todos, espe-
cialmente nossa en-
genharia e nosso
urbanismo, até hoje
têm visto suas relações com a cidade.

Tomada a decisão dessa mudança
cultural, haverá à mão, inteiramente
já desenvolvido, um verdadeiro arse-
nal de expedientes e dispositivos téc-
nicos para que esse esforço de
redução do escoamento superficial
das águas de chuva seja coroado de
sucesso: calçadas e sarjetas
drenantes, pátios e estacionamentos
drenantes, valetas, trincheiras e
poços drenantes, reservatórios para
acumulação e infiltração de águas de

chuva em prédios, em-
preendimentos comer-
ciais, industriais,
esportivos, de lazer,
multiplicação dos
bosques florestados,
ocupando com eles
todos os espaços
públicos e privados
livres da cidade.

Mas além desse
conjunto de medidas
diretamente associ-
adas ao objetivo
comum de reter ao
máximo as águas de
chuva, seja por infil-
tração, seja por acu-
mulação temporária,
cumpre decidir mais
a b r a n g e n t e m e n t e
sobre a forma de

crescimento das cidades, pois que as
opções para tanto adotadas têm di-
reta relação com as condições gerais
da drenagem urbana.

Diferentemente do mundo desen-
volvido, onde prevalecem cidades de
crescimento nulo ou extremamente
baixo, o que circunscreve e facilita
tremendamente sua administração,
nós temos o encargo adicional de ad-
ministrar a cidade e seu crescimento.
Ou seja, cabe-nos, adicionalmente, o
ônus do crescimento. 

E é no crescimento das cidades
onde, desafortunadamente, mais
drasticamente se observam as
danosas conseqüências da ausência
de uma regulação técnica mais efe-
tiva do uso do solo. A forma quase
espontânea que tem caracterizado a
expansão de nossas cidades tem por
décadas sustentado a tendência ao

Enchentes: é preciso adensar as cidades

Na verdade, a área total já intensamente modificada pela ur-
banização, seja com urbanização consolidada, seja em adi-
antado processo de consolidação, já é bem maior do que a
mancha urbana normalmente considerada. Sua extensão total
já atinge a ordem de 3.000 Km2. Impõe-se como nunca  a ne-
cessidade de superarmos velhos preconceitos culturais que
têm dificultado uma avaliação tecnicamente isenta e equili-
brada da alternativa de maior adensamento urbano

A menos das cores amarelas, que representam sedimentos
quaternários e terciários, todas as outras cores indicam terrenos
cristalinos com solos de alta suscetibilidade à erosão e
topografia progressivamente mais acidentada. A linha cheia
mostra o avanço da urbanização sobre esses terrenos geologi-
camente mais vulneráveis.

Continuação da Matéria de Capa
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espraiamento horizontal, o
crescimento a partir de suas
fronteiras rurais periféricas.
Os últimos censos demográfi-
cos mostram que se nas
áreas mais centrais e bairros
mais consolidados de nossos
grandes centros urbanos a
população inclina-se se esta-
bilizar, nas zonas periféricas
de expansão observa-se
crescimento populacional
que chega a a taxas de até
10% ao ano.

Estudos recentes levados a
efeito pela FAU-USP mostram
que entre 1986 e 2008 a área
urbanizada da RMSP passou
de 1.473,70 km² para
1.766,50 km², o que significou
um incremento de 292,80
km². Por direta decorrência foram to-
talmente subtraídos, especialmente
nas faixas periféricas de expansão,
113 km2 de áreas vegetadas.

Na verdade, a área total já inten-
samente modificada pela urbaniza-
ção, seja com urbanização
con solidada, seja em processo de
consolidação, já é bem maior do que
a mancha urbana normalmente con-
siderada. Tendo como base o ano de
2010 sua extensão total já atinge a
ordem de 3.000 km2, o que do ponto
de vista ambiental e hidrológico tem
enorme significado. 

Do ponto de vista ambiental,
seguidas áreas verdes vão dando
lugar à ocupação urbana, mananciais
de água vão sendo severamente com-
prometidos, áreas de risco e proces-
sos erosivos vão se instalando,
alterações climáticas locais ganham
expressiva e preocupante dimensão.
Do ponto de vista hidrológico o espra-

iamento horizontal tem resultado em
uma sobrecarga considerável para o
sistema de drenagem urbana, na me-
dida que, com a ocupação urbana,
seguidas novas áreas passam a gerar
incrementos de águas superficiais de
escoamento. Do ponto de vista logís-
tico o fenômeno implica em enormes
dificuldades para o deslocamento de
pessoas e mercadorias, com direta
repercussão na qualidade do ar.

Importante considerar que em ter-
mos comparativos com o mundo desen-
volvido, nossas grandes cida des e
metrópoles são muito pouco adensadas. 

O fato é que, do ponto de vista da
drenagem urbana, o espraiamento geo -
gráfico da cidade trás consigo a exten-
são da área impermeabilizada e pouco
afeita à retenção de águas de chuva,
além de potencializar os pro blemas
decorrentes da compro metedora com-
binação ero são/as soreamento. Con-
siderado esse fato, não há dúvida da
inteira conveniência de um esforço de

planejamento urbano
voltado a um maior
adensamento popula-
cional, seja pela má -
xima verticalização de
bairros que se
mostrem para tanto
adequados, seja pela
plena ocupação de es-
paços vazios ainda exis -
tentes na região de
urbanização já consoli-
dada ou parcialmente
consolidada. Uma

política de incentivos e

restrições certamente trará a
eficácia necessária a um obje-
tivo dessa natureza, e, na me-
dida da inversão da atual
tendência ao espraiamento geo -
gráfico, tornará mais factível a
complexa e difícil missão de
bem gerir as águas superficiais
de nossas cidades.

Considere-se, entretanto,
que uma política de adensa-
mento urbano, seja por ocu-
pação de espaços vazios, seja
por verticalização de setores
urbanos apropriados, não
deve sacrificar a qualidade
ambiental da cidade, para o
que será essencial a preser-
vação e multiplicação de es-
paços públicos verdes para

lazer e convívio dos cidadãos e a im-
plantação dos mais diversos disposi-
tivos para a retenção de águas de
chuva, seja por infiltração, seja por
acumulação. Ou seja, o adensamento
desejado deve ser devidamente
planejado, de forma a incorporar os
atributos próprios da sustentabilidade
ambiental. 

Por outro lado, o principal vetor do
crescimento urbano por espraiamento
geográfico está na busca de moradias
pela população de baixa renda com-
patíveis com seu precário orçamento
familiar. Ou seja, a reversão dessa
tendência exige a disponibilização de
unidades habitacionais no interior de
áreas já urbanizadas para essa popu-
lação na mesma faixa orçamentária
que ela hoje só encontra nas fron-
teiras urbano/rurais.

Fazer esse casamento entre a ini -
 bição do espraiamento geográfico e
o adensamento urbano com quali-
dade ambiental, ou seja, combinar
sustentavelmente uma maior densi-
dade populacional com uma baixa
ocupação predial do espaço, é o de-
safio que se coloca à ousadia e à
criatividade de nossos arquitetos,
urbanistas e planejadores públicos
e privados.

O espraiamento geográfico da Região Metropolitana de São
Paulo a Sul sobre topografias progressivamente mais aciden-
tadas. Aumento da área impermeabilizada, comprometimento
de mananciais, multiplicação de áreas de risco e de processos
erosivos.     Foto ARSantos

Espraiamento geográfico da RMSP a Norte sobre a Serra da
Cantareira e morraria associada

Continuação da Matéria de Capa

Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos
santosalvaro@uol.com.br

Consultor em Geologia de Engenharia,
Geotecnia e Meio Ambiente

Membro do Conselho de Desenvolvimento
das Cidades da Fecomércio
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Após discussão do tema geral
“Meio Ambiente Sustentável –
Prevenção e Minimização de

Catástrofes” e de outros assuntos de
interesse da classe, os participantes
do 17º Congresso Brasileiro de En-
genheiros Civis (17º CBENC), pro-
movido pela Diretoria Nacional da
Associação Brasileira de Engenheiros
Civis (ABENC) e organizado por seu
Departamento de Pernambuco
(ABENC/PE), na cidade do Recife, Es-
tado de Pernambuco, de 16 a 19 de
outubro de 2011, decidem:

a) EM RELAÇÃO AO MEIO
AMBIENTE SUSTENTÁVEL

1. Enfatizar a importância e a necessidade
dos compromissos com a sustentabili-
dade nos processos de desenvolvimento
locais, regionais e nacional.

2. Recomendar observância dos con-
ceitos de sustentabilidade nos em-
preendimentos de Engenharia Civil,
independentemente do seu porte. 

3. Recomendar ações e estudos no
sentido de aperfeiçoamento dos
critérios de avaliação e dos indi-
cadores de sustentabilidade.

4. Defender maiores investimentos em
pesquisa e desenvolvimento com o ob-
jetivo da inovação tecnológica para o
setor da construção civil.

5. Apoiar iniciativas que busquem ino-
vações e desenvolvimento tecnológico
que favoreçam o uso racional da água,
do solo e da energia.

6. Recomendar esforços no sentido de
redução dos custos de construção,
uso e manutenção das edificações
mediante soluções alternativas, como
aplicação de novos materiais, abaste -
cimento com aproveitamento de água
da chuva, suprimento de energia com
eficiência e uso de energia solar.

7. Destacar a importância de aprimora-
mento dos processos construtivos com
vistas a diminuir os impactos ambien-
tais das obras de Engenharia Civil.

8. Recomendar soluções apropriadas
para destino dos Resíduos de Cons -
trução e Demolição (RCD), visando
minimizar os impactos na natureza.

9. Apoiar iniciativas voltadas ao
aproveitamento e reciclagem dos Resí-
duos de Construção e Demolição (RCD).

10. Estimular desenvolvimento tec-
nológico com foco na redução dos im-
pactos ambientais ao longo de todo o
ciclo de vida dos produtos da cons -
trução civil.

11. Recomendar ampliação da edu-
cação ambiental, a partir do ensino
fundamental, com ênfase para a res -
ponsabilidade da sociedade em re-
lação ao uso e consumo dos bens
naturais.

b) EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E
MINIMIZAÇÃO DE CATÁSTROFES

12. Alertar autoridades de municípios
que possuam áreas de risco de
catástrofes sobre a responsabilidade
de evitar ocorrências e a necessidade
de medidas preventivas, no sentido de
resguardar vidas humanas e os
patrimônios público e privado.

13. Contribuir para fortalecimento das
Defesas Civis estaduais e municipais.

14. Enfatizar a importância do papel
do Engenheiro Civil na avaliação, ins -
peção e liberação de áreas de risco,
bem como na recuperação de áreas
degradadas e na reconstrução emer-
gencial, como, por exemplo, no resta-
belecimento provisório das
condições de circulação e dos
serviços públicos essenciais.

15. Defender maior participação dos
Engenheiros Civis nos órgãos públicos
encarregados de prevenir e atender
catástrofes, por disporem dos recursos
técnicos necessários tanto para pre-
venção como para atendimento emer-
gencial, orientando intervenções nas
áreas atingidas e minimizando riscos.

16. Recomendar obras de infraestru-
tura para evitar e controlar enchentes,
em especial nas áreas urbanas.

17. Difundir informações sobre pre-
venção e redução de catástrofes para
que a população tenha consciência
das situações de risco e de seus
efeitos nefastos.

18. Defender a criação de redes de

alerta, com orientação aos ocupantes
de áreas de risco quanto a possíveis
ocorrências, e a adoção de medidas
para transferência definitiva dessas
populações para outros locais ou a rea -
lização de obras para evitar ou reduzir
os riscos.

19. Sugerir reestruturação do Conselho
Nacional de Defesa ou Proteção Civil
com vistas a seu efetivo funcionamento.

c) EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO PROFIS-
SIONAL E SUA REGULAMENTAÇÃO

20. Alertar para a necessidade de
completa revisão da Resolução nº
1.010, de 2005, do Confea, em função
da saída dos Arquitetos do Sistema
Confea/Crea, buscando fortalecimento
e valorização das atribuições dos En-
genheiros Civis

21. Reivindicar ao Confea que todas as
disposições para aplicação da Re -
solução nº 1.010, de 2005, antes de
serem implantadas passem por
análise das entidades de classe re -
gistradas no Colégio de Entidades Na-
cionais (CDEN), com o propósito de
reduzir riscos de inadequações ou im-
propriedades.

22. Retomar estudos sobre possível
criação da Ordem Brasileira de Enge -
nheiros Civis (OBENC), de acordo com
novo cenário que se descortina com o
surgimento dos Conselhos de Arquite-
tura e Urbanismo.

d) EM RELAÇÃO ÀS OBRAS PARA A
COPA DO MUNDO DE 2014

23. Protestar contra regime diferenci-
ado para contratação de obras consi -
deradas de interesse para a Copa do
Mundo de 2014, por representar
desnecessária exceção.

e) EM RELAÇÃO AOS PRÓXIMOS
CONGRESSOS

24. Indicar a cidade de Salvador para
sede do 18º Congresso Brasileiro de
Engenheiros Civis (18º CBENC), a ser
organizado pela ABENC/BA, em
2012, e Brasília para sede do 19º
CBENC, sob organização da
ABENC/DF, em 2013.

17º CBENC - CARTA DO RECIFE
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18º CBENC será na Bahia
Foi decidido, após disputada votação
com a proposta da mesa da Plenária
do 17º CBENC, que indicou Brasília
para o próximo evento, que o 18º
Congresso Brasileiro de Engenheiros
Civis será realizado em Salvador e or-
ganizado pela ABENC-BA.
Pela magnitude e importância desse
evento por conta do momento que
passa a engenharia civil, a ABENC-BA
tem certeza que contará com o apoio
dos profissionais para a realização de

um grande congresso gerador de pro-
postas efetivas que venham ao en-
contro de seus interesses.
Desde já, os que quiserem colaborar
com participação pessoal ou suges -
tões de assuntos ou temas para o
congresso já podem manter contato
com a ABENC-BA.

Valor da ART limitado por lei

Foi sancionada em 28 de outubro de
2011 a Lei Nº 12.514, que trata, den-
tre outras questões, das con-

tribuições devidas aos conselhos
profissionais em geral. Na nova lei,
nenhuma ART poderá ter valor supe-
rior a R$150,00.
É, inegavelmente, uma vitória dos
profissionais e empresas que são
obrigados a registrar diversas ART.
Falta agora se discutir outras questões
como o destino dos recursos prove-
nientes da ART, como, por exemplo,
em maiores aplicações nas entidades
representativas de profissionais res -
ponsáveis pelos recolhimentos.

NOTAS

6

O
Portal do Engenheiro Civil, a

página oficial na internet da

ABENC-BA, segue se ex-

pandindo em número de usuários e

área de abrangência. Visite-o em

www.abenc-ba.org.br.

Solicite nossos boletins eletrôni-

cos enviando mensagem para por-

tal@abenc-ba.org.br. Ponha esse

endereço na sua lista de contatos

para não ser confundido com spam.

No artigo intitulado SONDAGENS DE

SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT,

publicado no número 12 deste Jornal, na

15ª e 16ª linhas do item 3.3., onde consta

“ -19/15; 16/15; 15/12 (soma dos nume

radores igual a 50...) deve-se ler:

- 19/15; 16/15; 15/12 (soma dos nu-

meradores igual a 50... de acordo com a

NB-6484:2001, mas esses dados não são

fornecidos. No perfil consta apenas 35;

31/27)"

Esta correção também foi efetua da no

texto que está publicado no Portal do En-

genheiro Civil (www.abenc-ba.org.br) no

item de menu vertical Artigos de Colabo-

radores/Técnicos.

O Portal do
Engenheiro Civil

Errata


