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Necessidade objetiva da drenagem urbana

• Conforto (pedestres, 

motoristas, moradores);

• Prevenção de danos 

materiais e ambientais; 

• Segurança pessoal.



É bom distinguir as...

Enchentes Causadas Pela Urbanização

alagamentos “intra-muros” em áreas urbanas com 

causas antrópicas

das

Enchentes Ribeirinhas 

zonas de inundação de rios em áreas urbanas e rurais 

com causas naturais e/ou antrópicas
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Enchentes Ribeirinhas



Enchentes Causadas Pela Urbanização



Enchentes Causadas Pela Urbanização

Alagamentos acontecem por insuficiência do 

sistema de drenagem urbana/manejo de 

águas pluviais

“Insuficiência” tem um valor tolerado em 

função de riscos admitidos nos projetos

Fora disso a insuficiência decorre de erros de 

projeto, operação e manutenção 



Drenagem Urbana Sustentável

Só tem efetivo sentido num contexto de 

desenvolvimento urbano sustentável

Urbanização não pode ser sinônimo de 

impacto ambiental deletério

Compatibilizando-se a urbanização com o 

meio-ambiente a drenagem urbana vem junto

Trama Verde-Azul como abordagem



Embate entre urbanização e ambiente natural

Ausência de um “entrelaçamento” harmonioso

Item Urbanização Ambiente Natural Impacto “histórico”

Função do Meio 

Físico

Usa o meio físico 

para nele produzir 

lotes

Usa o meio físico para 

nele acomodar os 

ciclos naturais

Produção de lotes altera e 

descontinua espacialmente os 

ciclos naturais

Elementos 

Dinâmicos 

Prioritários

Pessoas, veículos, 

energia, água 

potável, esgotos

Água , flora e fauna Circulação de pessoas, 

veículos, água potável e 

esgotos em vias/redes 

prevalece sobre os do ambiente 

natural

Infraestrutura 

necessária

Ruas, solo 

terraplenado, dutos, 

transporte

Rios, solo natural Infraestrutura urbana sobrepõe-

se, modificando a natural



Urbanização e ambiente natural com TVA

Com “entrelaçamento” (trama)

Item Urbanização Ambiente Natural Impacto “histórico” Trama verde azul

Função do Meio 

Físico

Usa o meio físico 

para nele produzir 

lotes

Usa o meio físico para 

nele acomodar os 

ciclos naturais

Produção de lotes altera e 

descontinua espacialmente os 

ciclos naturais

Recria conexões entre espaços 

naturais e construídos e dos 

ciclos naturais

Elementos 

Dinâmicos 

Prioritários

Pessoas, veículos, 

energia, água 

potável, esgotos

Água , flora e fauna Circulação de pessoas, veículos, 

água potável e esgotos em 

vias/redes prevalece sobre os 

do ambiente natural

Circulação de pessoas, veículos, 

água potável e esgotos em 

vias/redes convive com os do 

ambiente natural

Infraestrutura 

necessária

Ruas, solo 

terraplenado, dutos, 

transporte

Rios, solo natural Infraestrutura urbana sobrepõe-

se, modificando a natural

Infraestrutura urbana integra-se 

com a natural, com benefícios 

mútuos



Pascal Mittermayer da Nature Conservancy

• Muitas pessoas veem ainda a urbanização como uma força destrutiva 

que aparta e extingue a natureza.

• Enquanto a natureza precisa das cidades porque elas representam 

uma forma eficiente de uso de recursos para as pessoas viverem, as 

cidades também necessitam agudamente da natureza. Ela nos ajuda 
a entender como as cidades podem servir como corredores de vida 

natural. 

• Também nos explica o papel que a natureza tem na proteção dos 

mananciais hídricos urbanos.

• Um dos maiores desafios que  a natureza e as cidades enfrentam é a  
expansão urbana causada por falta de planejamento. A expansão 

tornam as cidades menos eficientes e destrói valiosas terras naturais.

• Cidades em crescimento ameaçam de 10 a 15 % das populações de 

vertebrados. O mapeamento dos caminhos das migrações animais 

ajudam em como repensar corredores-parque para melhor preservar 
habitats naturais. 

https://global.nature.org/content/the-power-of-nature-in-cities



Drenagem Urbana : fases clássicas 

Abordagem higienista 1850-1990 (Brasil)

Em abandono nas grandes cidades; afastamento rápido 

das águas pluviais (insustentável a medida que vai 

transferindo alagamentos para jusante); basicamente 

só usa tubos, sarjetas, dragagens;

Abordagem ambientalista >1990 (Brasil) 

Drenagem urbana com sentido de manejo pluvial 

quantitativo e qualitativo; amplia o leque de obras 

alternativas que retem ou atrasam a água e exige 

planejamento integrado   



Arnold CL, Gibbons CJ. 1996. 

Impervious surface coverage: 
the emergence of a key 
environmental indicator. Am. 

Planners Assoc. J. 62:243–58

Para onde leva a obsoleta abordagem higienista ?



Impacto da urbanização com drenagem higienista



Efeito da Urbanização - Porto Alegre
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Impacto da urbanização com drenagem higienista



Fletcher  et al. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of 

terminology surrounding urban drainage Urban Water Journal, 2015 Vol. 12, No. 7, 525–542, 

http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314, figura adaptada por JACOB, Ana Caroline 

Pitzer. BMP, LID, SUDS, WSUD e infraestrutura verde – práticas que revolucionam a 

drenagem urbana. www.aquafluxus.com.br

EXIGÊNCIA CRESCENTE DA DRENAGEM URBANA (ou 

como a drenagem urbana foi passando de higienista a 

ambientalista)

http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314


“Low Impact Development” (LID) : ideia anos 70, mas desenvolvida nos anos 80 e 90 e

consolidada nos anos 00 e 10; inclusa em leis dos EUA , Canadá e Nova Zelândia (LIUDD, “Low
Impact Urban Design and Development); Manter ou restabelecer o balanço hidrológico de pré-
ocupação através de soluções locais/pontuais integradas numapaisagem funcional hidrológica.

“Best Management Practices” (BMP) : termo antigo da agricultura (EUA) para elenco de práticas

estruturais e não estruturais úteis à área; conceito adaptado na drenagem urbana nos anos 80/90
(Canadá e EUA); Estabelecer repertório de práticas estruturais e não estruturais com objetivo
precípuode controle dapoluição pluvial;

“Water Sensitive Urban Design” (WSUD) : abordagem de planejamento urbano surgida na

Austrália nos anos 90, onde a drenagem urbana é uma área; Minimizar os impactos hidrológicos da
urbanização no ambiente; com a drenagem urbana se preocupando com controle de cheias,
manejo fluvial/pluvial e da qualidadeda água;

“Sustainable Urban Drainage Systems” (SUDS) : ideia consolidada em 2000 (GB) reunindo uma

gama de tecnologias e técnicas de drenagem mais sustentáveis; Estabelecer uma sequência de
práticase tecnologias para agir juntas buscandosoluções maissustentáveis que as convencionais;

Tendência atual: INCLUSÃO NAFILOSOFIA DA TRAMA VERDE-AZUL (BLUE-GREENGRID)

Fletcher  et al. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology 

surrounding urban drainage Urban Water Journal, 2015 Vol. 12, No. 7, 525–542, 

http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314

EVOLUÇÃO DE IDÉIAS DA DRENAGEM URBANA PÓS-HIGIENISTA



Morales-Torres et al., Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integrated

urban stormwater management, Environmental Modelling & Software 84 (2016) 518e528

SUDS



Outro exemplo SUDS (Brasil)

http://kawek.net/flaviaaeu-161911



Morales-Torres et al., Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integrated

urban stormwater management, Environmental Modelling & Software 84 (2016) 518e528

SUDS



Morales-Torres et al., Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integrated

urban stormwater management, Environmental Modelling & Software 84 (2016) 518e528

SUDS



• Trama verde-azul (“Blue-green grid”) reúne abordagens integradas

mais naturais para solução de problemas urbanos e climáticos;

• Os componentes principais são : manejo pluvial (drenagem urbana),

adaptação climática, menor estresse térmico, mais biodiversidade,

• segurança alimentar, melhor qualidade do ar, produção energética
sustentável, água e solos despoluídos, qualidade de vida,

mobilidade, recreação, sombra e abrigo/habitação nas cidades e

arredores;

• Meta : arranjos sócio-econômicos e ambientais adequados.

• Segundo www.urbangreenbluegrids.com (Holanda), os temas
pertinentes são: Água, calor, biodiversidade, agricultura urbana,

qualidade do ar, energia, importância sócio-econômica, processos de

“fazer acontecer”.

• “Blue-green grid” muitas vezes referida como “Green Infrastructure”)

DIFÍCIL HAVER DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL SOZINHA!

TRAMA VERDE-AZUL

http://www.urbangreenbluegrids.com/


DRENAGEM URBANA NA INFRAESTRUTURA  VERDE

Fletcher  et al. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of 

terminology surrounding urban drainage Urban Water Journal, 2015 Vol. 12, No. 7, 525–

542, http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314, figura adaptada por JACOB, Ana 

Caroline Pitzer. BMP, LID, SUDS, WSUD e infraestrutura verde – práticas que 

revolucionam a drenagem urbana. www.aquafluxus.com.br

http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314


Tornar a água visível : drenagem feita pela superfície (sobre o “chão”);

Infiltrar e reter temporariamente;

Tratar águas servidas descentralizadamente;

Reuso de águas servidas tratadas;

Uso de água da chuva;
Medidas estruturais e não estruturais para lidar com grandes eventos 

(obras, zoneamentos, alertas, prevenção de desastres, socorro,...);

Ações contra secas;

ÁGUA

CALOR

Redução de calor com vegetação;

Redução de calor com água;

Uso de materiais “frios”;

Criação de áreas sombreadas.

http://www.urbangreenbluegrids.com



DRENAGEM A CÉU ABERTO

Stahre, P. (2006). 

Sustainability in 

urban storm 

drainage: Planning

and examples. 
Stockholm, 

Sweden: Svenskt 

Vatten.



ALEMANHA



ALEMANHA



ALEMANHA



ROTTERDAM





Pobreza de nutrientes propicia diversidade de espécies;

Plantas nativas domesticadas atraem animais para a cidade;

Restos verdes tornam-se adubos promovendo saúde das plantas e 

baixo custo de manutenção;

Menos cuidados resultam em maior diversidade de espécies;
Manejo pluvial ajustado para uso de plantas e animais;

BIODIVERSIDADE

AGRICULTURA URBANA

Produção de alimentos;

Plantas ornamentais, flores;

Visitação;

Contato com a terra;

Socialização;

http://www.urbangreenbluegrids.com



http://www.urbangreenbluegrids.com/biodiversity/

BIODIVERSIDADE



Medidas de combate na origem (veículos, etc.);

Árvores ajudam mas não resolvem totalmente;

Parques tem melhor qualidade do ar;

Túnel verde em vias com tráfego pesado pode ser pior;

Vegetação e água resfriam e aumentam capacidade purificadora das 
plantas e mitigam ilha de calor, evitando smog e facilitam trocas com ar 

mais limpo dos arredores;

Vegetação estrategicamente plantada e grandes espaços verdes 

estimulam a ventilação do ar urbano;

QUALIDADE DO AR

ENERGIA

Redução da demanda (medidas e educação);

Reutilização de calor;

Utilização de fontes renováveis;

Uso eficiente da energia com qualquer origem;

http://www.urbangreenbluegrids.com



FACHADA VERDE



HOLANDA



Influência positiva da vegetação na saúde;

Importância da natureza para descanso e exercícios;

Trocas sociais em áreas verdes (adultos e crianças);

Percepção de qualidade de vida e segurança;

Valor econômico (imóveis, turismo, business);
Conexão entre áreas urbanas e rurais;

Compreensão da adaptação climática;

Efeito de ambiente com calor reduzido;

Conscientização da biodiversidade;

Compreensão de agricultura urbana;
Busca de melhor qualidade do ar;

Consciência sobre energia de biomassa e água

IMPORTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA

http://www.urbangreenbluegrids.com



CO-BENEFÍCIOS TVA

Mitigating and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green 

urban infrastructure, Demuzere et al., Journal of Environmental Management 146 (2014) pg 107-
115

(1) Other green urban infrastructure can refer to: 
rain gardens (flooding, peak flows and droughts 
and water quality), allotment gardens (health and 

restorative benefits, social and individual coping 
capacities and education), bioswales and 

wetlands (water quality). 



PROCESSOS DE “FAZER ACONTECER”

Novas áreas (tudo novo de início) ≠ reforma/revitalização (passo a passo); 

Projetos baseados em planejamento espacial para serem efetivos;

Visão de longo prazo incorporando ideia da trama verde-azul;

Avaliação do potencial de medidas e factibilidade técnica e financeira;

Grupos de trabalho com em disciplinas e escalas diferentes;
Usar modelos matemáticos para avaliação integrada da trama verde-azul;

Bônus fiscal como instrumento para adesão de cidadãos;

Inventariar, manter e proteger e conectar áreas verdes;

Limites para edificações e urbanização e promoção de áreas verdes 

(telhados verdes, estacionamento subterrâneo, fachadas verdes...);
Sensibilização pública e comunicação (centros de informação).

Problemas :

•Desconsiderar demandas específicas da população ou fazer isso tarde demais;
•Motivação administrativa insuficiente para desenvolvimento sustentável. Conflitos de interesses 
frequentemente fazem as partes voltarem para papéis e visões setoriais;

•Estruturas de cooperação sem suficiente bom funcionamento para realizar grandes ambições;.
•Quadro legal e regulatório que complica o trabalho de planejamento e implantação;

•Sem uma estratégia e visão claras torna-se difícil distinguir problemas principais de secundários;
•Dificuldade de calcular o valor marginal e sinergia de medidas sustentáveis integradas;
•Planejar medidas sem considerar operação e manutenção conduzem a soluções impraticáveis.

http://www.urbangreenbluegrids.com



A TRAMA VERDE-AZUL É DE AMPLA ESCALA ESPACIAL,

MULTIDISCIPINAR, MAS NAS MENORES ESCALAS USA CONCEITOS

E SOLUÇÕES PARTICULARES DAS DIVERSAS DISCIPLINAS, COMO

BMP, LID, SUDS E WSUDS NO CASO DA ÁGUA

• Lema dos que trabalham no planejamento urbano : pensar globalmente e

agir localmente. Ter a importante tarefa de descobrir formas atraentes de

integrar medidas diversas nas cidades, e assumir papéis diretivos em sua

implementação.

• Há crescente interesse em uma arquitetura e planejamento urbano

sustentável. Telhados e fachadas verdes estão na moda. A água da chuva

vê-se cada vez mais escoando controladamente sobre o solo. Há um

movimento impulsionando a agricultura urbana e áreas residenciais

neutras em energia.

• Isto mostra que já há base para um novo planejamento verde-azul. O que

ainda falta é ter um panorama das possibilidades com uma avaliação

crítica e construtiva de todas as medidas que assegure não sejam

contraproducentes.

TRAMA VERDE-AZUL NÃO SAI DO ZERO



A Trama Verde-Azul na RMBH

AMPLA ESCALA



A Trama Verde-Azul na RMBH

AMPLA ESCALA



LONDRES



Plano Verde de Nova Iorque



Plano Verde de Nova Iorque



Tree pits e trincheiras de infiltração

Plano Verde de Nova Iorque



SINGAPURA (RENATURALIZAÇÃO)

H.S. Lim a,⇑, X.X. Lu Sustainable urban 

stormwater management in the tropics: An 

evaluation of Singapore’s ABC Waters Program

, Journal of Hydrology 538 (2016) 842–862



H.S. Lim a,⇑, X.X. Lu Sustainable urban stormwater management in the tropics: An evaluation of 

Singapore’s ABC Waters Program, , Journal of Hydrology 538 (2016) 842–862

SINGAPURA (LID)



Parques lineares, urbanismo integrado (França)



SINGAPURA



SINGAPURA



SINGAPURA



PARIS NORTE



PARIS NORTE



PARIS NORTE



PORTO ALEGRE



PORTO ALEGRE



ILLINOIS



PORTLAND



Repertório BMP, LID, ...

Bacia de detenção (bacia “seca”);

Bacia subterrânea;

Bacia de retenção (“laguinho”);

Bacia de infiltração;

Trincheira de infiltração;
Poço de infiltração;

Pavimento permeável;

Biorretenção;

Filtros orgânicos e de areia;

Banhado pluvial;
Vala gramada ou vala de infiltração;

Faixa gramada;

Microrreservatório;

Telhado reservatório;

Telhado verde;
Condutos de armazenamento;

Barril (cisterna)

Parques lineares (zonas ripárias)



Trincheira de Infiltração



60

Trincheira de Infiltração



Trincheira de Infiltração (IPH)



Bacia de detenção em Bobigny (França)



Bacia de detenção em Porto Alegre/RS



Bacia de detenção em Porto Alegre/RS



Vala vegetada





PORTLAND
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Pavimento Permeável



Pavimento Permeável
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Poço de Infiltração
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Poço de Infiltração



Vala de infiltração
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Telhado reservatório



Telhado Verde : experimento no IPH e EUA



Telhado Verde



Telhado Verde



Escada Drenante

ARQ. JOÃO FILGUEIRAS LIMA - LELÉ



Escada Drenante (problemas)

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/9186/1/Lucio_Mangieri_2012.pdf



Banhado Pluvial (banhado construído)



PROJETO MÃE D´ÁGUA (IPH/UFRGS)



PROJETO MÃE D´ÁGUA (IPH/UFRGS)



Bacia de retenção em Porto Alegre/RS



Grande bacia de detenção/infiltração em Porto 

Alegre/RS



Bacia de Detenção/Infiltração



Faixa gramada



Vala vegetada



Remodelação de rua com biorretenções 

(projeto premiado nos EUA)



Jardim de chuva



Jardim de chuva



Telhado (Jardim suspenso) Verde
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Bacia de Detenção



Pavimento Permeável em Rua
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Pavimento Permeável em Rua



Condomínio Iguatemi 
Corporate

Reservatório sob 
jardim (V = 47 m3)

Reservatório Enterrado



Condomínio Vivendas 
do Norte

Reservatório sob 
cancha de bocha   

(V = 70 m3)

Reservatório em cancha de bocha



Barril de Chuva



Captação de cisterna



Vala qualificadora

Dennis Avenue
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Micro reservatório em lote
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Micro reservatório em lote (IPH)



Vala de infiltração
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Medida de Controle: Trincheira de infiltração sob calçada 

permeável  (Portland_EUA) 



Calçada verde 
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Calçada verde 
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Calçada verde 
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Bio-vala 



Áreas vegetadas de alta infiltração



Seattle (EUA) : obras de artistas



EUA : Portland e Seattle 



Reabilitação das margens do rio Sena (França)



Curitiba



SINGAPURA



PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE LIDs



MODELAGEM DE LIDs NO SWMM5



MODELAGEM DE LIDs NO SWMM5



O que é importante agora é proporcionar a arquitetos, planejadores urbanos, gestores de recursos

hídricos, ecologistas urbanos e quem mais envolvido no desenho das cidades um melhor entendimento

dos efeitos, possibilidades, e inter-relações entre as várias medidas de trama verde-azul , para assegurar

que essas tramas se integrem nos desenhos urbanos de uma maneira que seja ao mesmo tempo bonitas

esteticamente e aceitáveis aos cidadãos. (?ATRIBUIÇÕES?)

A capacidade de armazenamento e purificação dos telhados verdes, “wetlands”, águas superficiais com

margens verdes, e áreas verdes urbanas em geral, ajudam a melhorar o sistema das águas urbanas tanto

em qualidade como em quantidade. Mais águas e verde nas áreas urbanas ajudam a incrementar a

biodiversidade nas cidades e capturar material particulado; áreas verdes e superfícies de água tem

menores temperaturas reduzindo riscos de calor excessivo.

Havendo mais áreas verdes há aumento substancial do efeito esponja nas cidades. Quanto maior a proporção

de áreas verdes mais forte é a capacidade de armazenamento : grupos de árvores e arbustos armazenam mais

que gramados. Quanto maior a área foliar significa que mais água evapora em parques arborizados e maior

será o efeito de frescor comparado à grama.

Estudos já mostraram a efetividade de mais verde e mais água em áreas urbanas em termos de beleza,

biodiversidade, amenização de estresse por calor, retenção de água e melhora da qualidade da água.

Desenvolvimento verde-azul propicia biomassa para produção de energia e oportuniza produção de

alimentos no interior das cidades. Recém se começou a identificar e embasar estas possibilidades : a natureza

integral e sinergia das medidas possíveis e seus efeitos mal começaram a ser estudados.

Aqui temos uma missão para projetistas e outros envolvidos no planejamento. Eles precisam envolver a

população já no processo de desenho para aumentar a aceitação de medidas como praças de água e

wetlands urbanas. Outro fator é que áreas verdes e espelhos de água tem um papel importante e determinante

como atrativo e como tal influencia seu valor econômico.

DESAFIO DA TRAMA VERDE-AZUL



• DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL MAIS EFICIENTE 

NUMA TRAMA VERDE-AZUL;

• CARÊNCIAS SÓCIO-ECONÔMICAS TORNAM O DESAFIO 

MAIOR; inovação, conexão, ousadia

• GRANDE ÓBICE É O ARCAICO ARRANJO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL E A PRAGA DO MENOR 

PREÇO (= mais do mesmo; não internaliza ganhos 

ambientais, freio à inovação) ;

• COM ESGOTO E LIXO NÃO RESOLVIDOS : NÃO DÁ!

• MEDIDAS DE DRENAGEM URBANA/MANEJO PLUVIAL JÁ 

SÃO DOMINADAS E PODEM SER IMPLANTADAS; 

eficiência maior sob TVA ou Plano Diretor Ambiental de 

fato;

• EFEITO DOMINÓ POSITIVO COM APOIO DA POPULAÇÃO;

• DRENAGEM SUSTENTÁVEL e TVA NÃO DEVEM SER 

BANDEIRAS IDEOLÓGICAS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


