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RESUMO 
A ausência de um plano de drenagem urbana de águas pluviais causa 
sérios problemas para a população e para o ambiente. O presente 
trabalho teve como objetivo geral apresentar os instrumentos de 
políticas públicas na gestão das águas pluviais da cidade de Floriano-PI. 
A pesquisa possui caráter exploratório e uma abordagem qualitativa, 
desenvolvida na cidade de Floriano-PI, na qual foram realizadas visitas à 
secretária de infraestrutura, visita in loco, análise do plano direto e 
registros fotográficos. Foi constatado que a cidade de Floriano não 
possui um plano de drenagem específico e o único documento que 
menciona o manejo das águas pluviais é o plano diretor. Em relação aos 
alagamentos, foram mapeados oito bairros que possuem pontos de 
fragilidades em relação as inundações. Haja vista os efeitos da 
urbanização, é preciso equacionar os efeitos desses impactos, 
melhorando a qualidade de vida da sociedade 
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Alagamentos. 
 

ABSTRACT 
The absence of an urban rainwater drainage plan causes serious 
problems to the population and the environment. The present work had 
as general objective to present the instruments of public policies in the 
management of rainwater in the city of Floriano, Piauí. The research has 
an exploratory character and a qualitative approach, and it was 
developed in the city of Floriano, in which visits were made to the 
infrastructure secretary, as well as analysis of the direct plan and 
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photographic records. It was found that the city of Floriano does not 
have a specific drainage plan and the only document that mentions the 
management of rainwater is the master plan. In relation to flooding, 
eight neighborhoods that have weak points for flooding were mapped. 
Considering the effects of urbanization, it is necessary to consider the 
effects of these impacts to improve society’s quality of life. 

 
Keywords: Rainwater. Master plan. Drainage plan. Flooding. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo da criação das cidades ocorre desde a pré-história. Conforme Sposito (2008), 

sob a perspectiva estrutural, as cidades sempre foram ligadas ao campo, pois precisavam deste 

para sua sobrevivência. Com o processo de desenvolvimento urbano, que ganhou força em 

meados do século XVIII, o campo começou a ser dependente das cidades, já que são nelas que 

acontecem as conexões econômico-sociais, responsáveis por estruturar o espaço e transformar 

a paisagem urbana.  

Nesse sentido, a ocupação das cidades aconteceu de forma desordenada, ocasionando 

várias modificações na paisagem natural, podendo gerar diversos impactos ambientais por 

meios de queimadas, desmatamentos e ocupações (muitas vezes irregulares). O aumento da 

população, o aparecimento das cidades e o processo de urbanização, através do qual adveio a 

sociedade, são fatores que acentuaram a deterioração das áreas verdes (TONELLA, 2013).  

Entre os impactos derivados da urbanização, se destacam aqueles relacionados aos 

corpos hídricos, por sua vinculação histórica com os assentamentos humanos. As cidades, 

desde sua origem, mantiveram intensa relação com os rios, muitas delas se localizando às 

margens desses cursos d’água e sendo aí o lugar de seu primeiro crescimento (MUNFORD, 

1998). Assim, o crescimento das cidades e suas repercussões impactaram negativamente 

grande parte dos chamados rios urbanos, o que se torna mais recentemente objeto de 

preocupação por parte do poder público.  

Outra questão a ser enfrentada pelo poder público, refere-se à gestão das águas pluviais 

nas cidades, desafiando a gestão pública a solucionar os problemas ambientais decorrentes do 

modo como aconteceu o processo de urbanização nas diversas escalas, afetando muitas vezes 

o bem-estar e a qualidade de vida da população (SILVA et. al., 2020).  

Nesse cenário, as políticas públicas são decisivas não apenas para possibilitar práticas 

efetivas sobre a gestão das águas urbanas, mas também para assegurar à população direitos, 
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como saúde, educação, emprego, lazer, moradia, entre outros. É sabido que é necessário 

enfraquecer as desigualdades sociais e regionais, com prioridade para as aquisições de 

investimentos públicos no planejamento das cidades, principalmente em locais de baixa renda 

onde as dificuldades urbanas são mais agravantes (FRANÇA; COSTA; FONSECA, 2019). 

A atual visão que passa a ser ponto de interesse refere-se aos impactos ocasionados 

pelo crescimento populacional de forma desordenada, podendo causar sérios riscos a 

população das cidades, como enchentes, contaminação das águas e desmoronamentos, 

sobretudo pela falta de políticas públicas eficientes no processo de planejamento urbano para 

a resolução desses problemas. Logo, surge a seguinte problemática: quais os instrumentos de 

planejamento e políticas públicas usados para equacionar as inundações causadas pelas chuvas 

no perímetro urbano da cidade de Floriano-PI? 

Sob este panorama, o presente trabalho almeja apresentar os instrumentos de 

planejamento e as políticas públicas na gestão das águas pluviais relacionados ao planejamento 

urbano da cidade de Floriano-PI. De modo específico, busca-se: i) identificar os documentos 

que estabelecem o manejo de águas urbanas no município; ii) mapear os bairros atingidos com 

os alagamentos das águas pluviais; iii) refletir sobre a eficiência das ações públicas dedicadas 

ao manejo das águas urbanas em Floriano e suas repercussões. 

A pesquisa possui caráter exploratório e abordagem qualitativa. O campo de estudo foi 

a cidade de Floriano-PI, que fica a 247 km da capital do Piauí, Teresina. A pesquisa foi realizada 

entre os meses de fevereiro e abril de 2022, por meio de visitas à secretaria de infraestrutura 

do município com o objetivo de coletar informações sobre o manejo das águas pluviais. Diante 

das informações encontradas delimitou-se as principais áreas de interesse para o 

desenvolvimento do estudo. Os fatores levados em consideração foram: os instrumentos de 

drenagem existentes no município e os principais pontos de alagamentos do perímetro urbano.   

Em relação a coleta de dados, foram realizadas pesquisas bibliográficas para dar 

embasamento e sustentação teórica ao estudo, bem como visitas à secretaria de infraestrutura 

do município, onde foi elaborado um roteiro de entrevista com os principais pontos e aplicado 

ao secretário municipal. Acresce-se ainda visitas in loco, análise do plano diretor, registros 

fotográficos e identificação de imagens em sites e portais da internet sobre as inundações e 

enchentes causadas pelas chuvas na cidade de Floriano-PI. A pesquisa foi realizada com a 
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finalidade de apresentar o comportamento do poder público elucidando as políticas públicas 

para solucionar problemas de ordem social ocasionados pelas águas urbanas pluviais.  

Vemos a necessidade e importância de se estudar essas características de Floriano 

relacionadas ao processo de urbanização e a gestão das águas pluviais. O interesse pela 

temática provém, especialmente, da abordagem de um campo novo de discussão, de ampla 

relevância para a pesquisa, observação e proposições a serem debatidas na área de 

planejamento urbano, associando perspectivas da realidade urbana que possam direcionar 

novas vertentes de estudo para o futuro do espaço urbano. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O estudo das políticas públicas referente ao planejamento urbano e sua implementação 

no Brasil, bem como a verificação das deficiências dos seus efeitos, demonstram a necessidade 

de se reavaliar o ciclo das políticas públicas na forma do Estado Democrático de Direito. Isso se 

evidencia com a concretização das próprias intenções do modelo de Estado, tal qual, podem 

ser evidenciadas na busca pelo bem-estar social e pela dignidade humana em todos os 

contextos da sociedade, até mesmo na esfera da urbanização (FRANÇA; COSTA; FONSECA, 

2019). 

Ressalta-se que Políticas Públicas apresentam a compreensão holística da gestão pública 

sobre problemas sociais setoriais. Melhor dizendo, o Estado é reconhecido como o local de 

autoridade, debate e resolução dos problemas viventes em uma determinada sociedade e a 

política pública é responsável pela assimilação, idealização e solução destas dificuldades por 

meio de uma ação estratégica que submerja sociedade e Estado (BENEDITO; MENEZES, 2013). 

O processo do desenvolvimento urbano tem sido pauta de importantes debates no meio 

do poder público, empresarial e acadêmico, pois cabe à gestão pública elaborar um 

planejamento direcionado à implantação de políticas públicas que promovam ações eficazes na 

melhoria da qualidade de vida da população de uma cidade e busquem minimizar os impactos 

negativos da atividade humana sobre o meio ambiente, visando garantir a sustentabilidade no 

meio urbano (SILVA; CÂNDIDO, 2020).  
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Com isso, observa-se que a implementação de políticas de desenvolvimento urbano 

depende dos recursos públicos e das políticas públicas estruturadas ao longo do tempo através 

da criação de planos participativos voltados para a proteção, valorização e uso adequado do 

meio ambiente, das amenidades e da paisagem urbana, cabendo aos agentes públicos a 

responsabilidade social pelas práticas antiecológicas (TONELLA, 2013).  

No que se refere aos impactos da urbanização, Tucci (2005) afirma que o 

desenvolvimento territorial urbano cresceu na segunda metade do século XX, abalando o 

ecossistema terrestre, aquático e a própria sociedade por meio das inundações, enchentes – 

problemas que se tornaram estruturais, além de doenças e prejuízo à qualidade de vida das 

pessoas. Este processo acontece em decorrência da deficiência de gestão do espaço urbano 

que provocam consequências diretas sobre a infraestrutura das cidades. Um dos fatores que 

contribui para o crescimento do espaço urbano deriva da migração campo-cidade, as quais, 

muitas vezes, devido às suas fragilidades sociais, não possuem condições de moradia em 

lugares apropriados. 

Para lidar com esses problemas de ordem social causados pelo crescimento 

desordenado das cidades, foi criada a agenda urbana que, segundo Zazyki, Marin e Moura 

(2020), é um instrumento cuja finalidade reside em aplicar e refletir sobre uma nova visão do 

processo de urbanização como fator indispensável para o desenvolvimento e condição para a 

prosperidade e o crescimento. É devido a esse novo olhar que a urbanização e o 

desenvolvimento das cidades estão ligados inseparavelmente, promovendo políticas públicas 

para a estruturação dos municípios e o combate dos problemas sociais como a habitação para 

a população mais pobre.  

 

2.2 GESTÃO E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

“As águas urbanas contemplam o sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários, a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas, a gestão dos sólidos totais, tendo 

como metas a saúde e conservação ambiental” (TUCCI, 2005, p. 100). 

As águas pluviais e o desenvolvimento urbano dividem fortemente laços históricos 

entrelaçados, devido a necessidade do planejamento da paisagem urbana levando em 

consideração as chuvas. Nesse contexto, as cidades necessitam de fontes de águas seguras para 
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sua expansão e sobrevivência, porém o processo de urbanização, ao logo do tempo, modificou 

os ciclos hídricos. No decorrer da última década, surgiu o interesse crescente em ações 

inovadoras de gestão das águas, envolvendo recursos hídricos para minimizar os impactos das 

águas tanto no desenvolvimento urbano como também no meio ambiente (HENÁNDEZ; 

MOROTE, 2019).  

Na estrutura convencional de gestão de águas pluviais, o fornecimento de água, o 

esgotamento sanitário e a drenagem urbana são, gerencialmente, três sistemas distintos. Nesse 

sentido, os papéis e competências sobre o gerenciamento da água nos municípios estão 

estruturados por diferentes esferas de governo e das partes envolvidas, como o poder público 

através das autoridades, empresas fornecedoras, órgãos reguladores, aparelhamentos de 

bacias hidrográficas e políticas de desenvolvimento urbano sustentável (OECD, 2016). 

Nesse sentido, Tucci (2008) expressa a importância do manejo das águas urbanas, assim 

como também os desafios das cidades em gerenciar os impactos causados pela falta de 

planejamento às águas pluviais, como a proliferação de doenças, principalmente pelas 

condições sanitárias que podem causar sérios danos a sociedade.  

Isto posto, Oral et. al. (2021) afirmam que as cidades precisam desenvolver planos de 

gestão de águas das chuvas para a prevenção de inundações, alinhados às questões urbanas, 

no intuito de resolver esses problemas através de inovações sustentáveis, já que água é 

fundamental para a vida humana e necessita ter seu sistema gerenciado em todos seus 

aspectos de uso.  

A gestão pública deve desenvolver planos para evitar que os impactos da urbanização 

fomentem inúmeros problemas, proporcionando à sociedade segurança e qualidade de vida no 

espaço urbano. Dessa forma, Tucci (2005) afirma que as cidades devem elaborar um plano 

diretor de drenagem, cuja maior finalidade é criar os instrumentos de gestão para 

infraestrutura do espaço urbano, concernente com o escoamento das águas das chuvas, dos 

rios e córregos em meios urbanos. 

A Lei federal 11445/2007 – sobre diretrizes nacionais para o saneamento básico define 

em seu Art. 3° que as políticas públicas de drenagem e gestão das águas pluviais urbanas 

envolvem um conjunto de atividades, infraestruturas e mecanismos funcionais do 

planejamento de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para 
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o enfraquecimento de escoamentos de cheias, procedimentos e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas consideradas urbanas (BRASIL, 2007).  

Christofidis, Assumpção e Kligerman (2019) afirmam que o gerenciamento da drenagem 

urbana, também conhecido como controle das águas pluviais urbanas, possui três dimensões 

que avaliam a percepção social sobre as águas das chuvas: a primeira, definida como processo 

de drenagem urbana tradicional; a segunda, designada drenagem urbana sustentável e, por 

fim, a terceira, que concebe um avanço a uma nova visão denominada como sugestão de 

Soluções baseadas na Natureza (SbN) para o manejo das águas.  

No atual cenário de planejamento de drenagem urbana, evidencia-se um cuidado com 

a conservação e manutenção dos ambientes urbanos saudáveis. A auto sustentabilidade dos 

espaços das cidades definem os processos de drenagem como parte fundamental da 

organização dos meios urbanos restaurando os cursos de água e os conservando. A 

competência dos sistemas de drenagem para funcionar corretamente é um relevante indicador 

de planejamento do município (SILVA et. al., 2020). 

Tucci (2015) afirma que, hoje em dia no Brasil, o plano sistemático de drenagem das 

cidades é classificado como macrodrenagem e microdrenagem, ressaltando planos estruturais 

e competentes não estruturais que possibilitam seu uso para o manejo das águas das chuvas. 

Entende-se por microdrenagem o sistema de drenagem que retira e afasta as águas urbanas 

pluviais das cidades, através de instrumentos hidráulicos como boca de lobo, rede de conduto 

e galerias, vias de escoamento, poços de visita, drenos e sarjetas. Já a macrodrenagem é a 

dimensão do sistema que recebe a água coletada pela microdrenagem, buscando diminuir 

eventos mais críticos para impedir enchentes e inundações no meio urbano.   

 

3 A GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM FLORIANO: LIMITES E IMPACTOS 

 

A cidade de Floriano é a quinta cidade mais populosa do estado do Piauí, com população 

de 60.111 habitantes segundo a estimativa do IBGE (2020). Quanto aos bairros da cidade, de 

acordo com os dados coletados na secretaria de infraestrutura, foi constatado que não 

possuem instrumentos de drenagem urbana, pois o plano diretor do município passou a ser 

normatizado somente no ano de 2007.  
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No referido plano, em seu artigo 74, é mencionada a criação de uma bacia de retenção 

de águas pluviais provenientes da zona ZPPC (Zona de Proteção do Patrimônio Cultural) que 

corresponde às intermediações do centro da cidade que possui áreas residenciais, comerciais e 

de serviços. Segundo informações colhidas, o centro é o local que possui mais infraestruturas 

relacionadas a drenagem, onde podemos encontrar bocas de lobo e bueiros para o manejo das 

águas urbanas. Ainda no inciso III do artigo 74, o plano diretor afirma que uma das finalidades 

da criação desse programa é a proteção do Rio Parnaíba através de suas margens, leito e águas. 

Já no inciso IV, é relatado que outra finalidade consiste na melhoria das condições de 

salubridade das áreas sujeitas a alagamentos (FLORIANO, 2007).  

Segundo o secretário de infraestrutura, as águas das chuvas que são precipitadas na 

maior parte do perímetro urbano do município acabam sendo escoadas de modo natural, pela 

forma da gravidade, ou seja, quando acumuladas em um ponto mais alto, descem naturalmente 

para os pontos mais baixos até chegar ao corpo receptor, o Rio Parnaíba, escoando 

principalmente pelos córregos naturais. Desse modo, o gestor afirma a necessidade de 

desenvolver políticas públicas de drenagem urbana que possam contemplar os problemas 

causados pelas águas, principalmente nos bairros mais afetados da cidade (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa dos bairros mais afetados com alagamentos devido às águas pluviais no município de Floriano, 

Piauí, Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Elaboração Própria (2022) 
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A figura 1 apresenta o mapeamento dos bairros mais fragilizados em relação as águas 

das chuvas e as consequências da falta de um sistema de drenagem eficiente, provocando 

problemas urbanos como: água empoçada, dificuldades no trânsito, transtornos na mobilidade, 

prejuízos na pavimentação das avenidas e dependendo do nível das chuvas, alagamentos nas 

casas de moradores causando problemas de ordem social.  

A declividade em muitos pontos do perímetro urbano é outra dificuldade enfrentada 

pela cidade de Floriano. Percebe-se que é no centro do município que se encontra praticamente 

todos os pontos de drenagem. Entretanto, nota-se resíduos sólidos no sistema de drenagem, 

dificultando o escoamento das águas em tempos chuvosos, tornando o sistema de 

microdraenagem, que já é limitado, insuficiente. Nesse sentido, toda água que escoa para o 

centro urbano de Floriano demora para esvaziar, trazendo transtorno para os lojistas e 

população geral. 

De acordo com as imagens da Figura 2, nota-se que o sistema de drenagem é 

insatisfatório para atender a demanda do centro, como também dos bairros na temporada de 

chuvas mais intensas entre os meses de dezembro a março, ainda que nos bairros a drenagem 

aconteça de forma espontânea, escoando naturalmente, o que torna o processo demorado e 

as ruas intrafegáveis durante esse período, gerando transtornos para os moradores. Importante 

ressaltar a existência de um riacho urbano no bairro Meladão (Figura 2) que transborda com o 

acumulo das águas pluviais. 

 
Figura 2 – Alagamento nos bairros Centro (à esquerda) e Meladão (à direita) 

     

Fonte: G1 (2022); Cidade Verde (2020). 
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O secretário de infraestrutura afirma que tem consciência dos problemas que as chuvas 

vêm causando na cidade de Floriano, tendo em vista que na cidade são observados vários 

pontos de alagamento em seu centro, como também em alguns bairros que são mais atingidos 

pela falta de manejo adequado das águas urbanas. Ele também relata a importância de estudar 

em caráter de urgência um plano de drenagem juntamente com a defesa civil e secretaria de 

obras do município, em busca de minimizar esses problemas que são recorrentes na cidade, 

através de políticas públicas de urbanização mais efetivas. 

Conforme as imagens da Figura 3, observa-se que os bairros sofrem com as grandes 

chuvas, colocando a população em risco, até mesmo, de perder bens materiais. À direita, 

observa-se que no bairro São Cristóvão, apesar de terem sido construídas galerias para 

escoamento das águas pluviais, o funcionamento delas não é eficaz diante de fortes chuvas. 

Segundo o secretário de infraestrutura de Floriano, o bairro São Cristóvão é um dos pontos mais 

críticos da cidade em relação as inundações causadas pelas chuvas.   

 

Figura 3 – Alagamento nos bairros Pedro Simplício (superior) e São Cristóvão (inferior) 

 
 

 
Fonte: Portal 45 Graus (2017); Cidade Verde (2020). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na cidade de Floriano, como em vários municípios brasileiros, a realidade do 

planejamento urbano, sobretudo no que diz respeito à drenagem das chuvas, é insuficiente. Os 

resultados que encontramos apontam problemas em muitos bairros, como também no centro 

urbano da cidade. Mesmo diante dessa realidade o município não possui nenhum instrumento 

de planejamento dedicado à gestão das águas pluviais. Diante disso, é fundamental que a 

gestão pública municipal reconheça a importância de desenvolver e implantar políticas públicas 

de planejamento urbano associada a drenagem das águas pluviais.  

Nesse sentido, observamos os efeitos da urbanização na cidade que foi objeto de 

estudo, o crescimento desordenado, os problemas estruturais recorrentes e as inundações que 

se tornaram comuns em períodos chuvosos, acarretam uma grande proporção de escoamento 

no frágil sistema de drenagem do município.  

Em grande parte da cidade o sistema de drenagem é inexistente, alguns desses 

instrumentos só podem ser encontrados no centro do município, porém, ainda assim, 

insuficientes para o volume de água, ocasionando impactos de ordem social e ambiental, como 

perdas materiais, destruição na pavimentação, poluição difusa, entre outros problemas que 

prejudicam a população.  

É importante ressaltar que a cidade possui cerca de oito bairros que são mais afetados 

pelas inundações. A desatualização do plano diretor traz inúmeros problemas, uma vez que a 

cidade de Floriano continua em crescimento constante, por ser um importante município da 

região sul do Piauí, tendo sido criados outros bairros e conjuntos habitacionais que não estão 

contemplados no plano diretor vigente. 

Faz-se necessário desenvolver um conjunto de políticas públicas de urbanização para 

equacionar os impactos sociais causados por estes problemas frente as medidas que deverão 

ser estudadas e implantadas. Diante do exposto, entende-se que a população deve ser inserida 

nesses debates juntamente com o poder público, pois são partes interessadas nessas políticas, 

visando a melhoria da qualidade de vida e a preservação do ambiente. 
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