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RESUMO

O aumento e a recorrência das inundações ainda é um desafio a ser superado, principalmente

em áreas densamente urbanizadas. Em um quadro de urbanização crescente, constata-se a

obsolescência dos sistemas tradicionais de drenagem, levando a inundações cada vez mais

frequentes, causando diversas mortes e impactando as condições de vida e bem-estar de milhões de

pessoas. Sendo assim, com o aumento dos estudos sobre drenagem urbana, percebeu-se a

necessidade de modificar as formas de atuação e implementar novas abordagens. Neste contexto, o

principal objetivo desta pesquisa é estudar projetos urbanos referenciais que incorporam boas

soluções urbanísticas e paisagísticas, com enfoque para o uso de dispositivos mitigatórios em

drenagem urbana das águas pluviais e fluviais. Como resultado, destaca-se a necessidade de

incorporação de medidas integradas e sustentáveis no combate às enchentes desde o processo de

concepção de projetos urbanos.

INTRODUÇÃO

A partir da segunda metade do século XX, constatou-se o desenfreado crescimento

populacional e a intensificação da concentração populacional em áreas urbanas. Em 1900,

aproximadamente 13% da população mundial residia em áreas urbanas (TUCCI, 2008), atualmente,

essa proporção chega a 55% e, estima-se que aumente para 70% até 2050 (ONU, 2019). O Brasil,

assim como os demais países da América Latina, protagonizou uma efervescente urbanização a partir

da década de 1940, com o “boom” da economia industrial, a qual pode ser constatada principalmente

nas metrópoles e em suas regiões metropolitanas. Este desenvolvimento urbano levou a um cenário

de urbanização espontânea, grande concentração populacional em pequenas áreas e aumento das

periferias (TUCCI, 2008). Sendo assim, as cidades brasileiras cresceram sem atender às demandas de

um ambiente equilibrado e com qualidade de vida (BORBA, 2014). O intenso processo de urbanização

atrelado à aplicação de soluções ineficazes em drenagem implicou em consequências econômicas,
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sociais e ambientais. Ademais, levou ao surgimento de problemas de infraestrutura, tais como: falta de

saneamento básico digno, canalização dos rios, impermeabilização do solo, poluição e assoreamento

dos cursos d’água, proliferação de animais vetores de doenças, enchentes, inundações, deslizamentos

de encostas de morros, entre outros. Em um quadro de urbanização crescente, constata-se a

obsolescência dos sistemas de drenagem, os quais levam a inundações cada vez mais frequentes,

causando mortes e impactando as condições de vida e bem-estar de milhões de pessoas, com perdas

materiais, trânsito, contaminação e proliferação de doenças (BAPTISTA et al., 2011).

As enchentes atingem cerca de 250 milhões de pessoas por ano no mundo e são atualmente o

desastre natural mais generalizado e crescente no meio urbano (ONU, 2013), afetando diversos

países, como: Índia, Nepal, Canadá, China, Brasil, Colômbia e muitos países da Europa. Quanto ao

Brasil, cerca de 2.276 cidades foram atingidas por inundações graduais, enxurradas bruscas e/ou

deslizamentos de encostas, deixando 1.406.713 pessoas desabrigadas ou desalojadas, e ainda, 48%

das prefeituras não possuem instrumentos para enfrentar essas ocorrências (IBGE, 2013).

No atual cenário brasileiro, constata-se que a questão da drenagem urbana se tornou

demasiadamente complexa, envolvendo tanto questões sanitárias quanto aspectos políticos, sociais,

ambientais, paisagísticos e técnicos (BAPTISTA et al., 2011). Portanto, é necessário atualizar o

sistema convencional de drenagem urbana, alterar o atual padrão de urbanização e entender as

infraestruturas em drenagem urbana como espaço público, estabelecendo assim, uma abordagem

integrada e sustentável do manejo da água em meio urbano (BORBA, 2014).

METODOLOGIA

Quanto à metodologia do trabalho, inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica,

compreendendo os principais conceitos acerca do assunto, levantando um breve histórico da

drenagem urbana e buscando compreender as principais medidas, técnicas e soluções existentes e

quais seus impactos. Com essas informações selecionadas e sintetizadas, foi possível estabelecer

parâmetros de quais projetos poderiam ser referenciais para este estudo. Sendo assim, optou-se por

escolher projetos que apresentassem diferentes propostas de intervenção e em diferentes escalas

como praças, parques, parques lineares e até mesmo um bairro. Em seguida, foi realizada uma

ficha-modelo para auxiliar na compreensão dos projetos, a qual estabeleceu questões que deveriam

ser respondidas para caracterizar e estudar os projetos, como por exemplo: local, ano, partido,

soluções adotadas, soluções e técnicas de drenagem adotadas, público-alvo, pós-ocupação e relação

com o entorno. Como resultado, foi elaborada uma análise comparativa dos projetos selecionados,

sintetizando cada um dos projetos, expondo quais são seus elementos chaves, as soluções estruturais

e estruturantes e seus pontos negativos, o qual se encontra, em anexo, na última página.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os projetos referenciais foram escolhidos por conta de sua grande importância para as cidades

em que se situam, trazendo melhorias na qualidade de vida da população e do ambiente urbano,
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sendo eles: o Grand Parc des Docks de Saint-Ouen na França, o Qunli National Urban Wetland na

China; o Parque Linear das Corujas em São Paulo, a Praça Benthmplein na Holanda, o Eco Bairro

Rieselfeld na Alemanha e o Parque Orla do Piratininga no Rio de Janeiro. Em cada um dos projetos

buscou-se compreender a solução adotada para uma certa problemática, as quais são explicitadas

brevemente a seguir, e em seguida, complementadas com a análise comparativa.

Com o Grand Parc des Docks de Saint-Ouen é possível compreender como a drenagem urbana

foi elemento chave na transformação urbana de um bairro, a partir do planejamento do espaço ao

redor de um parque central, o qual utiliza técnicas de drenagem urbana sustentável, como bacias de

detenção, biovaletas, reuso da água, hortas urbanas.

Já o Qunli National Urban Wetland ilustra uma situação em que a instalação de um grande

parque alagadiço (wetlands) foi uma alternativa para controlar as enchentes urbanas, além de

salvaguardar um ecossistema pantanoso se sua extinção, e conectá-lo com a cidade que estava se

desenvolvendo rapidamente, garantindo não só a sobrevivência do manancial, mas também criando

um espaço recreativo para a população.

Em seguida, a Praça Benthmplein traz uma referência quanto à transformação de um espaço

ocioso em uma praça urbana acolhedora, com atrativos paisagísticos e elementos de drenagem

urbana sustentável. O partido norteador do projeto foi de implantar três bacias de detenção

interligadas, capazes de abrigar as águas pluviais nos dias chuvosos e de receberem atividades de

estar e lazer durante a seca.

Com o Eco Bairro Rieselfeld, é possível compreender a concepção de um bairro sustentável a

partir de medidas que atrelam o planejamento do espaço com soluções em drenagem urbana, as quais

auxiliam tanto na questão do gerenciamento das águas urbanas, como também na criação de um

ambiente ecológico, sustentável e acolhedor com os moradores e com a natureza. Dentre as soluções

adotadas no local, pode-se destacar suas áreas de reserva ecológica, seu vasto cinturão verde, a

presença de jardins, biovaletas e lagoas de retenção e detenção para armazenamento e reuso das

águas pluviais.

Por fim, os dois projetos brasileiros fornecem um panorama nacional, sendo o Parque das

Corujas um exemplo de solução de reabilitação das margens de um trecho do Córrego das Corujas e

qualificação de uma gleba remanescente entre os fundos de lotes da quadra. O Parque Orla do

Piratininga, uma referência quanto à uma solução corretiva para os diversos problemas urbanos e

ambientais do local, a partir da revitalização da orla da Lagoa de Piratininga, através de soluções

baseadas na natureza, buscando restaurar a biodiversidade através do paisagismo ecológico,

recuperar a qualidade ambiental de suas águas e oferecer equipamentos públicos para a população.

CONCLUSÕES

Após a análise dos projetos selecionados, foi possível concluir que as abordagens integradas e

sustentáveis em drenagem urbana têm grande potencial para desempenhar papel relevante na

qualificação do espaço urbano e contribuir em diversas escalas, tanto para a reestruturação ambiental
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quanto para a mitigação das enchentes, para a implementação de espaços públicos de lazer,

contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades bem como para a recuperação e

preservação do meio ambiente, além de serem imprescindíveis para redução da poluição difusa, para

a manutenção das condições sanitárias e para o bom funcionamento da infraestrutura convencional de

drenagem urbana.

Embora os projetos selecionados sejam bastante diferentes, principalmente por ser adaptarem

a cidades com realidades distintas e peculiaridades ambientais, sociais, históricas, culturais e

econômicas, todos possuem boas soluções, capazes de auxiliar na problemática das enchentes e

qualificar os espaços públicos. Estas soluções quando tomadas como princípio norteador são capazes

de alterar o espaço degradado, prover novas formas e funções a ele, restaurar seu ecossistema e

remediar suas áreas adjacentes. Com estas propostas, a paisagem local se reconfigura, tornando o

espaço mais agradável, atrativo, seguro, arejado e harmonioso, proporcionando novas interações da

população com o espaço e abrindo novas possibilidades de uso. Desse modo, além das alterações na

paisagem, a relação com o meio urbano também se altera, passando a ter novos espaços de lazer

convívio, fundamentais em uma cidade. 

Diversos municípios brasileiros já buscam soluções alternativas e sustentáveis, porém, ainda

são ações fragmentadas, pontuais e desconectadas entre si. Em geral, são políticas de governo, o que

implica em projetos isolados, sem continuidade a cada mudança de gestão e sem o engajamento e

participação popular. Estes desafios que margeiam as questões em drenagem urbana são complexos

e tendem a se agravar. Portanto, precisamos adotar uma visão sistêmica integrada de longo prazo,

com planejamento e desenho urbano que priorizem soluções em drenagem que sejam integradas com

a paisagem, a natureza e o contexto social. As cidades que construímos hoje precisam valorizar as

águas e a biodiversidade. A cidade é natureza!
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Parque linear 
das corujas

área | 0,1 hA
capacidade 
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- alargamento e renaturalização 
do curso do córrego;

- reforço da calha do córrego 
com estrutura em gabião, a qual 
reduz a velocidade de 
escoamento do córrego;

medidas corretivas

soluções estruturantes
- integração do projeto com a 
gestão municipal a partir da 
inclusão de um trecho do 
córrego no programa Córrego 
Limpo, da Sabesp;

elementos chaves

- qualificação de vazio urbano 
em espaço residual no meio de 
quarteirão;

- ampliou conectividade com o 
entorno e espaços de estar para 
a população;

- aumentou as áreas vegetadas 
do local, contribuiu para a 
eliminação de pontos de 
lançamento de esgoto 
clandestino e resgatou
espécies de pequeno porte ao 
curso d’água.

pontos negativos
- possui espaço pequeno e 
diversas condicionantes, mas 
poderia ter contemplado outras 
soluções, como a filtração e o 
reuso das águas pluviais;

- as propostas elaboradas para 
este trecho poderiam ser 
ampliadas para as demais áreas 
do córrego das corujas. 

Grand Parc 
des Docs

área | 12 hA
capacidade
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- grande lagoa pluvial que 
armazena as águas da chuva;
- grandes áreas vegetadas;
- filtragem e reuso de parte da 
água armazenada;
- barreiras que reduzem a 
velocidade de escoamento das 
águas.

Qunli National 
Urban Wetland

Parque da Orla 
do Piratininga

medidas mitigadoras

soluções estruturantes
- projetos de educação 
ambiental a partir da estufa 
pedagógica;

- espaços de cultivo com hortas 
compartilhadas;

- gestão, planejamento e 
monitoramento do território;

elementos chaves

- reconfiguração urbana e 
ambiental de uma região a partir 
de um parque central para 
armazenamento das águas da 
chuva;

- integração dos espaços para 
armazenamento de água pluvial e 
dos programas propostos;

- recuperação do ambiente 
degradado pela atividade 
industrial.

pontos negativos
- falta de integração com as ruas 
do entorno, em especial com a 
via que separa o parque do Rio 
Sena;

- gramado muito extenso, 
acarretando em espaços sem 
arborização e manutenção 
constante;

área | 30 hA
capacidade 
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- jardins filtrantes(wetlands);

- rede de canais que recolhem 
as águas pluviais e depositam 
nas lagoas;

medidas corretivas

soluções estruturantes
- integração do projeto com 
planejamento, monitoramento 
do território e gestão integrada 
do espaço;

- atividades educacionais;

elementos chaves

- uso das técnicas de drenagem 
sustentável para transformar um 
manancial condenado à 
extinção;

- preservação da 
permeabilidade local e 
construção de infraestrutura 
verde em drenagem sustentável, 
imitando padrões da natureza.

pontos negativos
- o parque ocupa o espaço de 
um grande quarteirão, sendo 
assim ele poderia ser mais 
permeável, promovendo a 
travessia de pedestres por sua 
região central;

Eco Bairro 
Rieselfeld

área | 700 hA
capacidade  
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- biovaletas;
- jardins de chuva para as 
residências;
- bacias de retenção;
- bacias de retenção;
- cisternas;
- pavimentação permeável;

medidas mitigadoras

soluções estruturantes
- planejamento, monitoramento 
e gestão integrados;

- rede de áreas de conservação 
divididos em corredores verdes 
e áreas agrícolas;

- atividades educacionais;

- diretrizes para a ocupação dos 
lotes;

elementos chaves

- criação de um bairro a partir de 
conceitos em urbanismo 
sustentável, adotando técnicas 
de drenagem que imitam a 
situação natural ou que 
minimizem o impacto das 
chuvas no meio urbano;

- adoção de técnicas diferentes 
e em escalas diferentes, as 
quais se conectam e 
complementam;

- preservação da biodiversidade 
e permeabilidade do local, 
arborização, integração da vida 
urbana com a natureza.

pontos negativos
- quanto ao bairro não foram 
encontrados pontos negativos, 
visto que o mesmo abrange 
diversas soluções essenciais 
para áreas urbanizadas, no 
entanto, muitas vezes o custo 
de vida nestes locais é 
demasiadamente caro, 
inviabilizando a solução para 
bairros populares.

Praça 
Benthemplein

área | 0,78 hA
capacidade 
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- três bacias de detenção;
- conjunto de valas e canaletas 
metálicas que conduzem as 
águas para as bacias;
- reuso da água para irrigação;
- armazenamento e tratamento 
da água antes de despejá-la no 
curso d’água.

medidas mitigadoras

soluções estruturantes
- participação popular no 
processo de concepção do 
espaço;

- planejamento integrado com os 
princípios de mitigação de 
impactos urbanos e resiliência; 

- uso para atividades 
educacionais;

elementos chaves

- qualificação de região central 
de quarteirão à partir da 
implementação de soluções em 
drenagem urbana;

- diferentes funcionalidades para 
as bacias propostas, criando 
espaços adequados para seus 
diferentes usuários.

pontos negativos
- apresenta poucas áreas 
permeáveis e vegetadas; a 
materialidade está toda no 
concreto e metal, que são pouco 
ecológicos. O projeto poderia ter 
proposto lagoas pluviais ao 
invés de bacias impermeáveis. 
Além de elevados custos com 
limpeza e manutenção 
periódica.

área | 68,5 hA
capacidade 
integração 
permeabilidade
manutenção
melhoria socioambiental

soluções estruturais
- bacias de sedimentação;
- jardins filtrantes (wetlands);
- jardins de chuva;
- ilhas filtrantes;
- biovaletas;
- vertedouros.

medidas corretivas

soluções estruturantes
- recomposição vegetal;

- gestão e planejamento 
integrados do local;

- participação popular na 
tomada de decisões;

- atividades educacionais.

elementos chaves

- revitalização da orla da lagoa 
piratininga a partir de princípios 
de urbanismo, paisagismo e 
drenagem sustentável;

- restauração da biodiversidade, 
recuperar a qualidade ambiental 
de suas águas, restabelecer o 
equilíbrio do sistema lagunar, 
priorizar e aproximar o usuário 
do meio natural.

pontos negativos
- custos elevados com as obras 
e manutenções necessárias;

- grande parte da orla (cerca de 
75%) não será contemplada 
com o projeto.

Análise comparativa dos projetos selecionados
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