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O processo de urbanização…



O que é?

Competência 

e 

Necessidade? 

Quem autoriza?





Resumo Histórico da Drenagem

No século dezenove – Principio Higienista

A partir de 1940 Melhoria do fluxo

A partir de 1960 Planejamento da ocupação das 

planícies de inundação

A partir de 1970 Medidas compensatórias

A partir de 1980 “Soluções desejáveis são 

aquelas que atuam sobre as 

causas.”

A partir de 1990 Drenagem urbana sustentável



A partir de 1960: Planejamento da ocupação das planícies de inundação.

A partir de 1940: Melhoria do fluxo



A partir de 1970: Medidas compensatórias

Bacia de Detenção

Bacia de Retenção





Associação da melhor técnica construtiva e da Infraestrutura de segurança à 

Drenagem (formação da Bacia de Detenção) – controle no LOTE.

Infraestrutura de Segurança:

-Vigamento dos muros e cercas que limitam o lote, confinam

conjuntamente com as calçadas e vigamento das paredes as

Áreas Permeáveis do Lote (Taxa Permeabilidade), formação

da Bacia de Detenção no LOTE (Controle na fonte).

Melhor Técnica Construtiva:

-Cota/nÍvel do Piso (CP) maior que a da Calçada (CC),

que por sua vez é maior do que a dos Portãos de

Entrada (CPE_vertedouro) e maior que a Cota das

Áreas Permeáveis (CAP).

Matematicamente: CP> CC > CPE (vertedouro) > CAP

-Condição de validade: Lote Exportador



Poço de Infiltração



Sistema de Drenagem Urbana Sustentável:

- ao controlar a vazão de saída do lote e otimizar a infra-

estrutura existente (melhor técnica construtiva + 

segurança/muros) com o objetivo de  formar a bacia de detenção 

nas áreas permeáveis do lote;

- minimizamos as enchentes;

- minimizamos o assoreamento dos cursos de água;

- melhoramos a qualidade da água nos cursos naturais;

- forte poder pedagógico –Educação Ambiental – cidadania hidrica;





A Drenagem Urbana Sustentável e a 

estética da cidade.



Seja você a mudança que espera ver no 

mundo. Mahatma Gandhi

Muito Obrigado!

adilson.gorniack@joinville.sc.gov.br

adilsonsustentabilidade@gmail.com
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