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RESUMO 

 

A ocupação urbana pode ocorrer por meio de loteamentos que, de acordo com as 
necessidades, passaram a ser pautados em legislações, tanto em âmbito Federal, 
Estadual como Municipal. Este processo de urbanização provocou impactos 
ambientais, que geraram a necessidade de estudos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável, de forma a minimizar os problemas ocasionados. 
Entre estes problemas, a impermeabilização do solo passou a ser um fator relevante 
em pesquisas referentes à drenagem urbana, de modo que esta possa ser mais 
eficiente e menos geradora de conflitos entre o homem e o meio, buscando assim, 
premissas sustentáveis. Para tanto, o objetivo desse estudo é definir técnicas de 
drenagem urbana baseada em conceitos de Desenvolvimento de Baixo Impacto 
(Low Impact Development – LID) e propor alterações na legislação municipal que 
contemplem esta abordagem. Para isso, primeiramente foi realizada uma análise 
crítica da legislação municipal de Maringá no que tange à drenagem urbana e ao 
uso e ocupação do solo. Na sequencia, foi sugerido um modelo de loteamento com 
inserção de técnicas LID. Para tanto, foi escolhido um loteamento recém aprovado 
pela administração pública e nele foram aplicadas técnicas compensatórias com 
controle na fonte. Analisou-se o sistema de drenagem urbana do loteamento 
modelo, concluindo que há a possibilidade da inserção destes recursos, de forma 
que possam vir a beneficiar os novos empreendimentos em relação à drenagem 
urbana e melhorando o aspecto visual e estético do meio urbano, ao mesmo tempo 
em que minimiza os prejuízos ao ambiente e sobrecarga a jusante do loteamento. 
Na análise da legislação municipal notou-se que, atualmente, não há recursos que 
incentivem a prática de alternativas LID nos projetos de drenagem urbana em novos 
loteamentos. Portanto, foi proposta uma minuta de lei, considerando alterações e 
medidas específicas a serem tomadas em relação à inserção de técnicas LID nos 
projetos de novas áreas.  
 
Palavras-chave: drenagem urbana; novos empreendimentos; leis específicas de 
drenagem urbana. 
  



ABSTRACT 

 

The urban settlement can occur through allotments, according to the needs, have 
been guided by laws, both federal, state and municipal. This urbanization process 
caused environmental impacts, generating the need for studies related to sustainable 
development, in order to minimize the problems caused. Among these problems, soil 
sealing has become a relevant factor in research related to urban drainage, so that it 
can be more efficient and less generating conflict between man and the environment, 
thus seeking, sustainable premises. Therefore, the objective of this study is to define 
urban drainage techniques based on Low Impact Development concepts (Low 
Impact Development - LID) and propose changes in local laws that address this 
approach. For this, we first performed a critical analysis of municipal legislation of 
Maringa in relation to urban drainage and land use and occupation. In the sequence, 
it was suggested a model of blending with insertion LID techniques. Thus, a new 
subdivision approved by the government and it were applied compensatory 
techniques with control at source was chosen. Analyzed the urban drainage system 
subdivision model, concluding that there is the possibility of including these 
resources in ways that may benefit from the new developments in relation to urban 
drainage and improving the visual and aesthetic appearance of the urban 
environment at the same while minimizing the damage to the environment and 
overload downstream of allotment. In the analysis of municipal legislation was noted 
that currently there are no resources to encourage the practice of LID alternatives in 
urban drainage projects in new housing developments. Therefore, it proposed a draft 
law considering specific changes and measures to be taken for the insertion LID 
techniques in new areas projects. 
 
Keywords: urban drainage; new ventures; specific laws urban drainage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde os primórdios, o homem se aglomera em torno de uma sociedade e 

em busca de proteção e melhores condições de vida. Porém, mesmo depois de 

milhões de anos, a busca por melhores condições de vida continua, com um 

agravante de que o aumento populacional e o uso insensato dos recursos naturais 

geraram impactos ambientais de tal modo que, alguns talvez sejam irreversíveis. 

 Sendo assim, nos dias atuais, uma das maiores dificuldades do homem, é a 

busca pelo equilíbrio harmonioso com o meio em que vive. Traduzindo em palavras 

mais contemporâneas, hoje a busca ou o desafio do homem está pautado na 

sustentabilidade. 

 Os assentamentos humanos continuam acontecendo. Atualmente com 

respaldos legais até mesmo para readequação de loteamentos clandestinos, mas 

ainda pouco se tem feito para contribuir para minimizar os impactos causados pelo 

mesmo. Além disto, a expansão urbana traz consigo o aumento de áreas 

impermeáveis, dificultando a drenagem natural das águas precipitadas. Nota-se que 

o sistema de drenagem urbana convencional não tem sido um eficiente para 

extravasar as águas superficiais. Sendo assim, se faz necessário a busca pela 

sustentabilidade aplicada ao meio urbano e, em especial, que atenda aos quesitos 

de drenagem urbana. 

 O Ministério das Cidades tem incentivado métodos sustentáveis e, em nível 

mundial, percebem-se vários recursos desenvolvidos com esta finalidade. Recursos 

estes que visam a edificação, outros que buscam o urbanismo sustentável e aqueles 

focados em sistemas de drenagem, como no caso do LID - Low-Impact 

Development, Desenvolvimento de Baixo Impacto.   

 O LID é um sistema de controle na fonte, por lote ou loteamento, que tem 

por finalidade aproximar o sistema de drenagem urbana, àquele ocorrido pelo 

sistema natural, tendo como foco, a detenção e retenção, com incentivo às praticas 

de reuso e infiltração. O LID apresenta bons resultados de cunho financeiro e 

ambiental para novos empreendimentos (SOUZA, 2005; POLETO, 2011).   

 No meio urbano são aplicados propostas que atendam aos quesitos de 

drenagem urbana do tipo LID, ou seja, com princípios de sustentabilidade. Estes 

recursos podem servir como aparatos para a política pública, de forma a favorecer 
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diretrizes para normas ou regulamentos que cobrem ou exijam o uso de tais 

princípios. 

 Desta forma, questiona-se: como a implantação de diretrizes de 

Desenvolvimento de Baixo Impacto (Low Impact Development – LID) podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de novos loteamentos? É possível 

contemplá-las na legislação municipal? 

 Por meio dos estudos elaborados, acredita-se que a inserção de diretrizes 

LID em sistemas de drenagem, comparando com a drenagem urbana convencional, 

trará resultados significantes de forma que possam contribuir para a gestão 

municipal direcionar novos projetos e mesmo determinar normas e regras a serem 

seguidas. 

 Maringá, mesmo sendo uma cidade nova e considerada planejada, já vem 

sofrendo com transtornos de alagamentos, assoreamentos, erosão e uma série de 

prejuízos para áreas de fundos de vale e para os habitantes locais. Desta forma, a 

aplicação de conceitos LID em um loteamento, busca demonstrar a eficiência das 

técnicas e a necessidade de serem implantadas nas novas áreas desde a 

concepção de projeto.  

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo geral: 

 Realizar uma análise crítica da legislação municipal atual concernente à 

drenagem urbana e aplicar diretrizes LID em um novo loteamento. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 Identificar e descrever técnicas direcionadas para uma drenagem urbana de 

baixo impacto. 

 Apresentar um modelo de loteamento com sugestões de técnicas LID. 

 Propor uma minuta de lei municipal com abordagem em conceitos LID 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

 Esse trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro trata da introdução 

com a problemática, hipótese, justificativa, objetivos e etapas do estudo. 

 No segundo capítulo é apresentado o parcelamento do solo urbano por meio 

de loteamento focando conceitos e legislação pertinente. A sustentabilidade no meio 

urbano abrange o urbanismo sustentável e trata também, da drenagem urbana 

sustentável, abrangendo o Desenvolvimento de Baixo Impacto - Low Impact 

Development /LID, e alguns critérios que podem ser adotados. 

 Na sequencia, o quarto capítulo aborda os materiais e métodos definindo o 

tipo de pesquisa e o método utilizado, bem como apresenta a cidade de Maringá e o 

Loteamento que se insere no município, o qual é o objeto de estudo. São 

explanados alguns quesitos sobre a legislação e sobre os problemas de drenagem 

urbana enfrentados na atualidade no referido município.  

 Os resultados e discussões são apresentados no capítulo 5, com análise da 

inserção de técnicas LID, análise crítica da legislação e diretrizes para legislação 

correlata com a apresentação de uma minuta de lei. Por fim, no capítulo 6 são 

apresentadas as conclusões e as recomendações para novos estudos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 Nesta etapa do trabalho serão apresentados relatos sobre o loteamento, 

como forma de parcelamento do solo urbano e um pouco da legislação pertinente. 

Na sequencia, a sustentabilidade no meio urbano abrange o urbanismo sustentável 

e em seguida, a drenagem urbana e a sustentabilidade. 

2.1 PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LOTEAMENTO 

 A cidade se expande à medida que aumenta o número de habitantes. E uma 

forma de ocorrência dessa expansão é por meio de novos loteamentos, ou 

parcelamento do solo urbano. 

2.1.1 Um breve relato 

 Desde os primórdios a civilização humana se concentra em grupos o que 

deu origem, ao longo dos tempos, às cidades com a finalidade de subsídio, proteção 

e abrigo.  

 Para Houaiss & Villar (2001), cidade expressa um substantivo que vem a 

significar “aglomeração humana de certa importância, localizada numa área 

geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à 

moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não 

relacionadas com a exploração direta do solo”. Sendo assim, independente de suas 

particularidades características ou dimensionais, expressa uma relação social no 

âmbito homem e o meio.   

 Historicamente, a organização do espaço brasileiro em cidades acontece 

desde a época colonial, cujo enfoque urbanístico determinava construções e ruas 

alinhadas e retas (BARREIROS e ABIKO, 1998).  

 O crescente processo de urbanização requer a adoção de ações mitigadoras 

que resguardem a qualidade de vida e bem estar das pessoas, considerando 

principalmente, a concentração populacional. Este fator é notório ao verificar que, no 

início do século passado, a grande maioria da população brasileira deixou os 
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campos e passou a se alojar nas urbes, em busca de melhores condições de vida, 

devido ao desenvolvimento das cidades e à mecanização das lavouras. Fator 

conhecido como êxodo rural (SOUZA, 2010).   

 O aumento demográfico nas cidades brasileiras trouxe, como maior 

consequência, a grande expansão das áreas urbanas. Fator pautado em dados que 

ressaltam que, entre as décadas de 60 e 90, a população brasileira mais que 

dobrou, passando de 70 a quase 147 milhões de pessoas. A população urbana em 

1996, passou a ser de 78,36%. Fatores estes que se traduzem em aumento da área 

urbanizada, não se restringindo apenas com relação à expansão horizontal e 

vertical, mas também com o aumento do número de municípios, para atender a 

necessidade da população em espaço urbano para sua moradia e atividades 

econômicas (BARREIROS e ABIKO, 1998; SOUZA (2010). 

 A concentração populacional nas cidades relata Souza (2010), acontece 

também em nível mundial, apresentando uma taxa média de aproximadamente 70% 

de ocupação nas cidades. 

 O próprio processo de urbanização se torna o responsável pelos impactos 

em âmbito social, ambiental e mesmo de salubridade, provocando questionamentos 

e discussões quanto à organização de espaços da urbe que possam manter e 

atender sua função social com condições saudáveis para os munícipes 

(GUARNIERI, 2013). 

 O crescimento demográfico passa a trazer discussões acerca de problemas 

urbanos, sendo preconizado por meio dos Congressos Internacionais de Arquitetura 

Moderna (CIAM), ocorrido na Europa entre as décadas de 30 e 50. Em 1933, 

publicou-se a Carta de Atenas "um conjunto de novas diretrizes ordenadoras para o 

planejamento das novas cidades", enumerando quatro funções do urbanismo para a 

saúde humana: habitar, trabalhar, recrear e circular. (GUARNIERI, 2013) 

 Outro documento com foco urbanístico para atender principalmente a 

América Latina, é a Carta dos Andes. Ela foi gerada a partir do Seminário de 

Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano do Centro Interamericano de 

Vivenda e Planejamento, ocorrido em outubro de 1958 na cidade boliviana de 

Bogotá. O documento foca no bem estar público e se refere às questões 

norteadoras de planejamento territorial como quesitos relacionados aos serviços 

básicos de água potável, esgoto e luz elétrica, bem como a deficiência em outros 
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serviços como transporte público e centros de saúde. Cita também, problemas 

administrativos e aumento crítico da necessidade de habitação (GUARNIERI, 2013).   

 Críticas e protestos enfatizando a qualidade de vida urbana surgem por volta 

da década de 60 devido às produções do poder público e privado, com relação aos 

impactos do empreendimento sobre o meio ambiente e sobre a vida das 

comunidades e mesmo a qualidade dos espaços urbanos. A partir da década de 70, 

estudos deixaram de centrar no aspecto natural e passaram a visualizar o impacto 

dos padrões de consumo no meio ambiente. No final da década de 80, com a 

Assembléia Nacional Constituinte no Brasil, começa a se pensar e ordenar o espaço 

urbano e a urbanização com mais seriedade e participação populacional, iniciando 

na década de 90, uma profunda discussão sobre os efeitos da urbanização no meio 

ambiente (SOUZA, 2010; GUARNIERI, 2013).  

 Denota-se, portanto, que o crescimento e inchaço das urbes são precedidos 

por uma série de preocupações e estudos em âmbito nacional e internacional, com 

foco em propiciar o bem estar e a saúde coletivos e do meio.  

2.1.2 Loteamento e seus diferentes aspectos  

 O processo de crescimento e expansão das cidades demanda da 

necessidade de reorganização e planejamento de forma que possa haver meios de 

acolher os residentes e atender sua função social. 

 Assim sendo, entende-se que o processo de urbanização "é a mudança 

social em grande escala", com transformações significativas e irreversíveis atingindo 

todo seu âmbito social. (BARREIROS e ABIKO, 1998) 

 Agache (1930) complementa salientando que o urbanismo além de ser uma 

ciência, também é uma arte e uma filosofia de vida, pois envolve uma série de 

preceitos para melhor uso e ocupação dos espaços, enfatizando sua funcionalidade, 

quesitos estéticos e recursos financeiros entre outros. Para isto, o urbanismo exige a 

participação e conscientização por parte administrativa e governamental.  

 O urbanismo tem por finalidade visualizar e organizar o espaço como um 

todo, de acordo com suas funções e ao mesmo tempo, hierarquizando e 

correlacionando-as entre si, de forma que o desempenho seja como um todo, 
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focando principalmente no bem estar do cidadão. A organização destes espaços é 

precedida de um planejamento, visto que o planejar consiste em conhecer as 

constantes situações e mudanças locais para que se possa orientar e difundir 

objetivos norteadores a fim de serem revertidos em benefícios sociais por meio da 

Administração Pública (LAMPARELLI, 1995). 

 A cidade cresce de forma vertical com a implantação de edifícios e grandes 

construções, e também de forma horizontal. O crescimento da cidade em sua 

horizontalidade é caracterizado pela expansão de sua extensão, e isto ocorre por 

meio de incorporação de novas áreas de uso não urbano que passam para áreas 

urbanizadas. Eventualmente, este feito vem acontecendo na forma de parcelamento 

do solo urbano podendo ser sob o conceito de loteamentos, desmembramentos, 

condomínios por unidades autônomas ou chácaras de recreio (RIGATTI, 2002).  

 Barreiros e Abiko (1998) complementam que, no Brasil, essas novas áreas 

são frutos do processo de urbanização provenientes do parcelamento do solo na 

forma de loteamento, podendo ser regular ou irregular - clandestino. Porém, esta 

expansão geográfica deve acontecer de maneira adequada e organizada, de modo a 

propiciar condições para as atividades que ali serão desenvolvidas e ainda, integrar-

se à estrutura existente. Para tanto, é necessário seguir normas técnicas e jurídicas.  

 Prosseguem os autores frisado que o parcelamento do solo urbano divide-se 

em dois aspectos, sendo eles: o físico, que nada mais é do que a divisão geodésica 

de um terreno ou área pré-determinada; e o jurídico que resulta a divisão da 

propriedade no sentido de formação de direitos autônomos e individuais de cada 

unidade do todo que foi dividido. 

 O parcelamento do solo é reconhecido como sendo um ordenamento do 

território e da expansão urbana, por meio de uma atividade urbanística. A área 

parcelada perde sua individualidade e transforma-se em ruas e lotes independentes, 

voltados para edificações residenciais, de comércio, lazer, equipamentos urbanos 

(redes de água, esgoto, drenagem, etc.) e comunitários (educação, cultura, lazer, 

etc.) entre outros. O loteamento passa a integrar a paisagem da cidade em sua 

expansão, e dá àquele solo, uma qualificação urbana, como um novo bairro. "O 

loteamento é um patrimônio da coletividade". (FREITAS, 2015) 

 A Lei nº 6766/79 (BRASIL, 1979), em seu artigo 2º, § 1º define loteamento 

como: 
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[...] a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes 
(BRASIL, 1979). 

 

 Na Tabela 1 observam-se algumas definições recorrentes em legislações e 

frequentes na literatura, visto que se faz importante pontuá-las. Nota-se que a forma 

de parcelamento do solo pode ocorrer em diferentes sentidos, mesmo que todos 

incluam o fracionamento da área. O que altera é a maneira como é concebida e a 

legislação que a orienta com suas diretrizes e meios para organização dos mesmos. 

Podem ser loteamentos, desmembramentos, condomínios abertos e fechados entre 

outros. 

 O parcelamento urbano, além de trazer vantagens pela própria divisão e 

aproveitamento do espaço, até então subaproveitado ou com baixa densidade 

demográfica, também traz problemas com relação à infraestrutura de serviços 

(BARREIROS E ABIKO, 1998).  

 Nota-se, no entanto, que este novo espaço urbanizado acaba afetando a 

cidade por sobrecarregar seus equipamentos urbanos, a malha viária, todo sistema 

de infraestrutura e os demais serviços públicos da urbe. Desta forma o novo bairro 

passa a integrar uma unidade urbanística do todo que é a cidade, sendo um núcleo 

de interesse comum (BARROSO, 1993). 

 

Tabela 1: Definição de termos apresentados em Legislações 

 
TERMO 

 
DEFINIÇÃO 

 

 
COMENTÁRIO 

 
 
 
 

Conjuntos 
Residenciais 

"constituem-se de uma ou mais 
edificações, isoladas ou agrupadas, 

vertical ou horizontalmente, 
ocupando um ou mais lotes, 

dispondo obrigatoriamente de 
espaços e instalações de utilização 
comum, caracterizados como Bens 
em Condomínio do Conjunto" (Lei 

do Município de São Paulo Nº 
7.805/72) 

 
 
 

A partir da averbação da construção, as 
áreas de terreno reservadas para uso 

coletivo passam a constituir em bens do 
condomínio 

 
 
 
 

Loteamentos 

"divisão de gleba em lotes 
destinados à edificação, com 

aberturas de novas vias públicas 
ou logradouros públicos, ou com 
prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias públicas ou 

Parcelas de terreno reservadas para uso 
coletivo são transferidas para domínio 

público, por ocasião do registro do 
parcelamento em Cartório. "As vias do 
loteamento deverão articular-se com as 
vias adjacentes oficiais, existentes ou 
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logradouros públicos existentes! 
(Lei Federal Nº 6.766/79, Art. 22) 

projetadas" (Lei Federal Nº 6.766/79, inciso 
IV do Art. 4º) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Loteamentos 
Fechados 

 
 
 
 
 

"caracteriza-se pela outorga de 
concessão de direito real de uso 
para as vias de circulação e para 

1/3 das reservas destinadas a 
áreas verdes" (Loteamento L4, Lei 

do Município de São Paulo Nº 
9.413/81, Art. 22) 

 
Parcelas de terreno reservadas para uso 
coletivo são encerradas atrás de muros 

e/ou grades para uso exclusivo dos 
moradores locais. A "concessão de direito 
real de uso" é outorgada a uma sociedade 

civil formada pelos proprietários, que 
assumem todos os encargos relativos à 
manutenção e conservação dos bens 

públicos objeto da concessão. 
Tem um único ponto de ligação com o 

sistema viário adjacente, de forma 
semelhante às antigas vilas, conjunto de 

casas no interior da quadra com um único 
ponto de acesso à rua oficial. 

 
 

Condomínios 
Urbanísticos 

"divisão de imóvel em unidades 
autônomas destinadas à 

edificação, às quais correspondem 
frações ideais das áreas de uso 

comum dos condôminos" (Projeto 
de Lei Nº 3.057/00, Art. 3º) 

É admitida a abertura de vias de domínio 
privado e vedada a de logradouros 

públicos internamente ao perímetro do 
condomínio". (Projeto de Lei 

Nº 3.057/00, Art. 3º) 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de NEGREIROS (2009) 

 

 

 Freitas (2015) menciona que "a implantação de um loteamento tem direta 

influência no meio ambiente urbano ou construído", podendo gerar efeitos sobre a 

população, principalmente por inobservâncias à normas urbanísticas. O novo 

loteamento terá parte de sua área destinada às áreas públicas divididas em áreas 

verdes, de lazer, praças e institucionais. Tais espaços passam para domínio público 

quando o projeto de loteamento é registrado, sendo que estes bens passam a ser de 

uso comum do povo e possui "natureza jurídica, vocação urbanística e proteção 

legal".  

 Continua o autor afirmando a necessidade de três etapas distintas para a 

implantação de um loteamento de forma lícita, divididas: na forma administrativa, 

que implica na aprovação e licença pelos órgãos públicos; a civil e registrária, 

"caracterizada pelo ingresso do projeto de loteamento e do contrato padrão no ofício 

predial" e a urbanística, abrangendo a fase de execução das obras de infraestrutura. 

Em suma, a elaboração de um loteamento procede a partir de diretrizes urbanísticas 

pré-determinadas pelo município, seguida da definição do projeto com memorial 

descritivo.  
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 Após aprovação dos órgãos públicos, ocorre o registro do loteamento por 

meio de um processo burocrático com uma grande demanda de documentos que 

comprovem a regularidade e idoneidade do loteador proprietário. Na sequência, a 

execução das obras promove a fragmentação e demarcação do solo em partes 

menores - os lotes, por meio de serviços de terraplanagem, aberturas de ruas, 

demarcação com piquetes, cortes e aterros quando necessários. E ainda, a 

implantação da infraestrutura básica necessária, como o sistema de drenagem de 

águas pluviais, rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, 

rede de energia elétrica, pavimentação asfáltica, entre outros. O sistema de 

infraestrutura, incluindo as ruas, é doado ao município juntamente com parte da 

gleba que irá abrigar espaços livres, áreas verdes e de lazer, e prédios institucionais, 

ou seja, prédios públicos para atender a comunidade, como supracitado. (FREITAS, 

2015) 

 Rigatti (2002) relata que, ao mesmo tempo em que há uma série de 

exigências específicas para o parcelamento do solo, pouco é feito ou analisado com 

relação ao impacto que ele pode causar, tanto em relação ao funcionamento da 

cidade como em relação aos aspectos ambientais, econômicos e sociais:  

 

Implantação dos parcelamentos em desacordo com os projetos 

aprovados; não implantação de uma série de itens exigidos, 

principalmente no que tange à infraestrutura urbana; 

desconsideração das áreas públicas necessárias; custos de 

infraestrutura; implantação de parcelamentos em áreas inadequadas; 

localização dos parcelamentos de forma descontínua ou com pouca 

relação com o tecido urbano existente geram, na maior parte das 

vezes, uma reação por parte dos adquirentes de lotes que passam a 

reivindicar melhorias diretamente ao poder público (RIGATTI, 2002). 

 

 Prossegue o autor mencionando que é muito grande a responsabilidade 

municipal principalmente no que se refere aos aspectos ambientais, de infraestrutura 

e ao conjunto da cidade. 

 Percebe-se que, quando não há um planejamento prévio ou mesmo 

preocupação "com o meio físico urbano", as glebas são retalhadas aleatoriamente 

sem normas e acompanhamento de profissionais capacitados, podendo ocorrer 

movimentos de terra irregulares ou sem necessidade, comprometendo a cobertura 

vegetal e favorecendo a degradação do solo, bem como o prejuízo de cursos d'água. 
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Ruas sem infraestrutura, desprovidas de drenagem de águas pluviais, geram o 

acúmulo de água no solo ou mesmo podem provocar inundações em áreas com 

declividade excessiva; áreas irregulares e de risco são suscetíveis a 

escorregamentos e deslizamentos; áreas de proteção ambiental ocupadas de forma 

irregular comprometem os mananciais, desmatamento de vegetação ciliar, entre 

outros. Este tipo de ocupação do solo de forma desordenada por meio de 

loteamentos clandestinos gera uma série de prejuízos devido à inobservância de 

normas urbanísticas e ambientais, comprometendo o ambiente, a população e a 

urbe como um todo (FREITAS, 2015). 

 Mascaró (2005) alerta que os assentamentos humanos em áreas urbanas, 

além de alterarem, agridem o ecossistema natural do terreno onde será implantado, 

em maior ou menor grau de acordo com o destino e uso do espaço, bem como a 

necessidade ou não de movimentação de terras entre outros. O novo espaço criado 

poderá ser "agradável ou não, estável ou instável, econômico ou antieconômico, 

dependendo, em grande parte, do critério em que o urbanista o trata". Normalmente 

as áreas que sofrem menos alterações e que causam a sensação de que se 

desenvolveram espontaneamente, junto com a natureza, são os sistemas mais 

agradáveis, mais econômicos e mais estáveis no decorrer do tempo, ecologicamente 

falando. 

 Quando o parcelamento do solo é feito de maneira planejada com efetiva 

participação na realização de projetos e quando há interação coerente com o meio 

ambiente, relativo aos corpos d'água, vegetação e geomorfologia do terreno entre 

outros, tendem a desempenhar fundamental e importante papel no desenho da urbe 

e no processo de desenvolvimento urbano (BARREIROS e ABIKO, 1998). 

 O parcelamento do solo, por ser um meio de expansão urbana, causa 

significativos impactos ao meio ambiente. Este processo se estendeu a partir da 

década de 50 com o acelerado crescimento na implantação de novos loteamentos. 

O projeto de parcelamento modifica o meio, a medida que muda as características 

naturais da área, dividindo-a em lotes, ruas, edificações e equipamentos urbanos. 

Com isto, ocorre o desmatamento e a impermeabilização do solo, alteração na 

topografia e na drenagem natural, entre outros. Com a intenção de maximizar o 

negócio imobiliário e possibilitar a implementação de novas áreas, a legislação foi, 

durante muito tempo, permissiva em vários quesitos (ROCHA, 2012). 
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 Complementando esta problemática, tem também a questão das ocupações 

irregulares ou clandestinas, que ocorrem por irregularidades físicas ou urbanísticas, 

em áreas inapropriadas. "Os loteamentos irregulares são parcelamentos do solo 

urbano que obtiveram aprovação do Poder Público municipal, mas que não foram 

executados conforme o ato administrativo da aprovação". E os loteamentos 

clandestinos são aqueles que surgiram sem nenhuma aprovação, diante da própria 

inércia da Administração Pública em fiscalizar ou mesmo regularizar. Ambos acabam 

sendo isentos de infraestrutura adequada ou de nenhuma, assim como não 

possuem áreas públicas e fundamentação jurídica para o registro do loteamento e 

da propriedade do lote (SAULE JR. e BRUNO, 2008). 

2.1.3 Loteamento sob a ótica da legislação 

 Para Saadi (s/d), "as aglomerações urbanas representam corpos complexos 

em processo de expansão espacial permanente". Nos países do Terceiro Mundo, 

assim como no Brasil, a aceleração descontrolada desta expansão, faz com que 

haja uma inadequada adaptação da urbanização ao relevo existente. Este fator 

associado com a inobservância de dados impostos pela própria natureza acaba por 

gerar um alto preço pago pela população e administração municipal, pois além de 

gerar desastres ecológicos, implica muitas vezes em perdas de vidas humanas e 

patrimoniais.  

As raras lições aprendidas com as desagradáveis consequências 
dessas catástrofes, num contexto recente de conscientização 
ecológica, permitiram a emergência progressiva de uma cultura do 
planejamento urbano, que inclui maior respeito para com a 
geodinâmica da superfície terrestre. (SAADI, s/d). 

 
 Prossegue o autor salientando que a cultura de se planejar, ainda está 

sendo construída, pautada inclusive, em normas e legislações ambientais e mesmo 

no Plano Diretor Municipal. 

 O parcelamento do solo, ao se tratar de ordenamento da cidade sob a ótica 

de urbanização, principalmente para a organização de novas áreas, é fator de maior 

relevância com relação aos aspectos técnicos e jurídicos. Como o loteamento 

proporciona a organização dos espaços das cidades, torna-se um instrumento 

norteador para o município exigir "uma distribuição adequada dos lotes, 
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equipamentos e vias públicas, bem como suas respectivas dimensões, taxas de 

ocupação, áreas para recreação e outros usos comunitários e infraestrutura 

mínima". Fatores estes, que são regulamentados por legislações específicas, tanto 

no âmbito nacional com a Constituição Federal, como no Estadual e Municipal. Tais 

legislações buscam disciplinar loteadores e gestores, em especial os municípios, na 

ânsia de prevenir problemas urbanísticos futuros, e ainda, manter a boa qualidade 

dos novos espaços públicos e privados (BARREIROS e ABIKO, 1998). 

 
Os documentos norteadores foram importantes por estabelecerem 
princípios para o desenvolvimento de espaços urbanos saudáveis, 
apesar de não terem caráter legal. Os marcos jurídicos definem 
princípios e normas que concorrem para a ordenação do espaço 
urbano visando à qualidade dos espaços urbanos (GUARNIERI, 
2013). 
 

 Prossegue o autor citando tais documentos norteadores como sendo: a 

Carta de Atenas de 1933, "que define um procedimento metodológico de 

planejamento urbano"; a Carta dos Andes de 1958, "que estabelece um 

planejamento urbano baseado na planificação estratégica", possibilitando benefícios 

ao homem em suas necessidades básicas e seu bem estar. Complementa que, o 

marco jurídico do Planejamento Urbano está pautado na Lei Federal nº 6766 de 

1979 ao estabelecer parâmetros para o parcelamento do solo, e a Constituição 

Federal de 1988 ao tratar da Política Urbana em seus artigos 182 e 183. A partir 

deste último, origina-se o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 2001, 

incumbindo aos municípios o cumprimento de sua função social por meio dos Planos 

Diretores.   

 "A regulamentação técnica e jurídica do parcelamento do solo se faz através 

de legislação urbanística", destacando principalmente, a Lei Federal 6.766/79, como 

supracitado. No que tange expansão urbana, esta Lei é o grande parâmetro 

urbanístico após 1980 por direcionar novos olhares sobre as legislações estaduais e 

municipais, salientando que, "as leis municipais não podem se opor às leis estaduais 

e federais, respeitadas as respectivas competências definidas pela Constituição 

Federal". (BARREIROS e ABIKO, 1998) 

 Continuam os autores frisando que,  

O parcelamento do solo conta com legislação específica para sua 
regulamentação, sendo que, a partir de dezembro de 1979, pela 
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primeira vez em sua história, o Brasil passou a contar com uma 
legislação de parcelamento do solo urbano que incorporou em seu 
texto alguns requisitos urbanísticos objetivando o melhor 
ordenamento das novas áreas urbanas dos municípios brasileiro. 
 

 Guarnieri (2013) complementa dizendo que esta Lei "dispõe sobre o 

parcelamento urbano, seus procedimentos e responsabilidades", de modo que, 

mesmo os loteamentos informais possam ser "regularizados de forma sustentável".  

 Anterior à Lei 6766/79 havia o Decreto-Lei 58 de 1937 que vigorou por mais 

de 50 anos, inclusive em grandes períodos de expansão urbana. Tal documento não 

era provido de caráter urbanístico que pudesse auxiliar a administração pública na 

implementação de novas áreas urbanas. (BARREIROS e ABIKO, 1998) 

 Saule Jr. e Bruno (2008) relatam que o Decreto-Lei 58/37 dispunha de 

quesitos referentes às regras contratuais sobre a compra de terrenos. Com isto, o 

foco principal era proteger os compradores de lotes e não a preocupação 

urbanística. Para tanto, o loteador deveria apresentar o modelo de contrato de 

compra e venda para o Cartório de Registro de Imóveis, podendo na sequencia 

comercializar os lotes. Portanto, vislumbrando reverter à degradação de áreas 

urbanas, instituiu-se a Lei Federal nº 6.766/79.  

 Seguindo estas premissas, a Lei Federal 6.766/79 trouxe inovação para o 

segmento, estabelecendo planejamento e ordenação do espaço urbano. 

Determinam diretrizes para áreas públicas e área mínima de lotes entre outros, de 

modo a manter "as condições de salubridade para a implantação de novos 

loteamentos". Desta forma, a Lei passa a contemplar, em nível Federal, regras civis, 

penais, administrativas e urbanísticas (BARREIROS e ABIKO, 1998).   

 
[...] foi instituída a Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, contendo como normas gerais 
definições sobre Modalidades de parcelamento (loteamento ou 
desmembramento), lote e infraestrutura básica de parcelamento, 
áreas passíveis de parcelamento para fins urbanos (SAULE JR. e 
BRUNO, 2008). 

 

 "Trata-se de uma norma de caráter público", expressando relações civis do 

loteamento urbano, definindo premissas para gerir o parcelamento do solo sob a 

ótica da administração pública por meio de diretrizes determinadas pela mesma 

(SAULE JR. e BRUNO, 2008).  
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 A Lei 6.766/79 é clara ao determinar que "o parcelamento do solo urbano 

poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 

disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais". Esclarece 

também que, o parcelamento será admitido em zonas urbanas ou de expansão 

urbana, de acordo com leis municipais (BRASIL, 1979).  

A Lei Federal n.º 6.766/79, em seu artigo 2º, afirma que o 
parcelamento do solo pode ocorrer de duas formas, através do 
loteamento e do desmembramento:  
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, 
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes.  
§ 2º- considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes (Brasil, 1979). 
 

 Para tanto, esta Lei foi criada objetivando o ordenamento municipal em nível 

nacional, de forma a proteger os adquirentes de terrenos urbanos, de maneira a 

informá-los sobre o assunto, estabelecendo regras e diretrizes, e dando respaldo 

acerca dos direitos e garantias dos compradores ou novos proprietários 

(GUARNIERI, 2013). 

 E ainda, a gestão municipal passou a ter autonomia na organização espacial 

da urbe de acordo com suas particularidades locais e exigências do 

desenvolvimento municipal (BARREIROS e ABIKO, 1998).  

 "Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o 

previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais" (BRASIL, 1979). Desta forma, 

com suas exigências urbanísticas, a Lei 6.766/79 objetiva que a gestão pública 

busque o ordenamento urbanístico em âmbito nacional, devido às "enormes 

desigualdades regionais existentes no Brasil", proporcionando condições mínimas 

para a ocupação de espaços urbanos (BARREIROS e ABIKO, 1998). 

 Mais tarde, em 1988 em âmbito nacional, é promulgada a Constituição 

Federal que vem tratar da política urbana em seu capítulo segundo:  
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder 
público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 2012). 
 
 

 A partir da promulgação da Constituição Federal, o município passou a 

compor a federação com atribuições política, financeira e econômica, se reafirmando 

como entidade. Os seus artigos 182 e 183 exprimem o desenvolvimento da urbe em 

âmbito municipal, primando à organização das funções sociais e "estabelecendo a 

qualidade de vida e o bem-estar de seus habitantes" (GUARNIERI, 2013). 

 Seguindo estas premissas, os Art. 182 e 183 da Constituição Federal, deram 

origem à Lei 10.257 em 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Esta por sua 

vez, reforça o "planejamento territorial urbano e a política fundiária dos municípios, 

evitando a ocupação irregular de imóveis ociosos nos grandes centros, com a 

participação da sociedade civil". Oportuniza desta forma, que espaços urbanos 

sejam construídos integrados ao meio de implantação, de modo que haja respeito à 

identidade e diversidade cultural de cada município brasileiro. Por fim, objetiva exigir 

da cidade de forma jurídica, o cumprimento de sua função social. (GUARNIERI, 

2013). 

 Complementa Souza (2010) que o Estatuto da Cidade estabelece "diretrizes 

gerais da política urbana, representando um passo importante e até mesmo histórico 

em matéria urbanística". Possui um rol de instrumentos jurídicos para se fazerem 

cumprir as diretrizes da Constituição Federal. É um avanço na urbanização, visando 

um desenvolvimento ordenado das urbes, com promoção ao bem estar da 

população com melhores qualidades de vida e, com observâncias da proteção 

ambiental. 

 O Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001 determina em seu Capítulo I, 

Diretrizes Gerais, Parágrafo único, o seguinte:  

Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental 
(BRASIL, 2001).  

 Prossegue o documento, no Artigo 2º, pautando que, "a política urbana tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
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propriedade urbana." E ainda, garantindo o direito à cidade, garante também, “o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer” (GUARNIERI, 2013). 

 
O Estatuto da Cidade é a lei federal de desenvolvimento urbano que 
dispõe sobre os princípios e as diretrizes fundamentais da política de 
desenvolvimento urbano. Com base na competência concorrente da 
União em legislar sobre direito urbanístico, as diretrizes previstas no 
Artigo 2° do Estatuto da Cidade se configuram como as normas 
gerais de direito urbanístico. Considerando que as normas de 
parcelamento do solo urbano fazem parte das normas do regime do 
direito urbanístico, estas normas devem observar as diretrizes da 
política de desenvolvimento urbano prevista no Estatuto da Cidade 
(SAULE JR. e BRUNO, 2008).  

 
 Dois anos depois de estabelecido o Estatuto da Cidade, foi criado o 

Ministério das Cidades - em 2003, "com o principal objetivo de articular as políticas 

públicas do Estado para os municípios". O Ministério das Cidades, oportunizando o 

direito à cidade e reforçado pelo Estatuto da Cidade, propicia a concretização de 

ações e projetos de desenvolvimento das urbes. Assim sendo, é notória a função 

deste órgão público em favorecer o desenvolvimento das cidades brasileiras, bem 

como, controlar e fiscalizar tal crescimento, por meio de políticas urbanas que visam 

o cumprimento da função social do solo urbano. Fatores estes, consolidados pelo 

Estatuto da Cidade "que passa a contar com um lócus institucional e os instrumentos 

necessários à consolidação de um projeto de desenvolvimento coerente para as 

cidades brasileiras" (GUARNIERI, 2013).  

 Complementa o autor, mencionando que a política pública de 

desenvolvimento das urbes, está em acordo entre o Ministério das Cidades, Estados 

e Municípios, com abrangência dos poderes legislativos e judiciários, e ainda, 

promovendo a participação da sociedade civil. Tais fatores proporcionam ações e 

investimentos que venham a reduzir as desigualdades sociais e normatizar a 

sustentabilidade ambiental nos municípios brasileiros, "principalmente, para as áreas 

de moradia, saneamento, mobilidade e acessibilidade, levando em consideração o 

uso e a ocupação do solo".  

 As legislações supracitadas, em âmbito federal, são parâmetros norteadores 

para se estabelecerem legislações e diretrizes em nível municipal, de forma a 

atender as necessidades regionais e locais. 
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 O Estatuto da Cidade, em seu Capítulo II, Art. 4º, em nível de planejamento 

municipal, institui o Plano Diretor Municipal para regulamentar e se fazer cumprir o 

estabelecido no próprio Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).  

 Guarnieri (2013) complementa salientando que o Estatuto da Cidade, "reúne 

instrumentos urbanísticos que podem garantir a efetividade ao Plano Diretor, 

responsável pelo estabelecimento da política urbana no âmbito municipal e no 

desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana".  

 Tanto o Estatuto da Cidade, quanto a Constituição Federal, servem de base 

e regulamentam a implantação do Plano Diretor, como sendo "o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e expansão urbana". É pontuada a necessidade 

deste instrumento para municípios com mais de 20 mil habitantes, sitos em regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas e ainda, em áreas de interesse turístico. 

Este por sua vez, estabelece objetivo e prazos a serem atingidos, define atividades a 

serem executadas e fixa diretrizes específicas para o desenvolvimento urbano 

municipal (SOUZA, 2010).   

 O Plano Diretor é desenvolvido a partir da realidade local, baseado em 

diagnóstico físico, social, econômico, político e administrativo do município e da 

região em que se insere. O Plano possui uma série de propostas para 

desenvolvimentos futuros visando questões socioeconômicas, organização e uso 

dos espaços e solo urbano, infraestrutura e demais elementos estruturais da urbe. 

Estes devem ser aprovados por legislação municipal e definidos para curto, médio e 

longo prazo (VILLAÇA, 1999). 

 Faz-se necessário exprimir que, a legislação pontua o Plano Diretor para 

municípios com mais de 20 mil habitantes, porém, este fator não é sinônimo de que 

cidades de menor porte devam crescer de forma desordenada e sem planejamento. 

A gestão pública deve preocupar-se com o planejamento urbano, visto que a cidade 

pode passar a ser de porte médio a grande em um curto espaço de tempo (SOUZA, 

2010). 

 O Estatuto da Cidade deixa claro que nem todos os municípios são 

obrigados a constituir um Plano Diretor, porém o Ministério da Cidade sugere que o 

façam. Isto por entender que o Plano Direto é uma ferramenta de fundamental 

importância para o desenvolvimento municipal e que, por meio dele, a cidade 

cumpra satisfatoriamente, seu papel social. De qualquer forma, é desejável que 
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todos os municípios tenham conhecimento da realidade que os cercam, de modo 

que possam programar ações que reduzam as desigualdades, "a prevenir a 

degradação ambiental, a melhorar a qualidade de vida e a buscar o pleno 

desenvolvimento sustentável de suas potencialidades". Com o Plano Diretor 

elaborado e aprovado, tornará mais acessível atingir os instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2004). 

 A elaboração de um planejamento territorial define a melhor maneira de se 

usar e ocupar a área do município ou da região em que ele se insere. Com isto, 

pode-se prever a localização de atividades específicas e os vários tipos de uso do 

espaço urbano, tanto para o presente quanto para o futuro. Garante-se, no entanto, 

condições para financiar o desenvolvimento municipal e utilizá-los de maneira 

democrática e sustentável: 

 
O objetivo fundamental do Plano Diretor é estabelecer como a 
propriedade cumprirá sua função social, de forma a garantir o acesso 
a terra urbanizada e regularizada, reconhecer a todos os cidadãos o 
direito à moradia e aos serviços urbanos. Nesta perspectiva, o Plano 
Diretor, deixa de ser um mero instrumento de controle do uso do solo 
para se tornar um instrumento que introduz o desenvolvimento 
sustentável das cidades brasileiras (BRASIL, 2004). 

 

 Prossegue ainda relatando que, o Plano Diretor deve indicar os objetivos a 

serem alcançados, bem como as estratégias, meios e instrumentos para atingi-los. A 

sua elaboração deve contar com a efetiva participação da população, de forma que 

seja conduzido pelo poder Executivo e articulado pelo poder Legislativo juntamente 

com a sociedade civil. Potencialidades físico-ambientais devem ser identificadas, 

assim como áreas de conservação ambiental, mapeamento de áreas de risco para 

ocupação urbana, e formas de uso e ocupação do solo já existentes, podendo ser 

formais e informais, regulares ou não entre outros. Desta maneira, o Plano Diretor irá 

regulamentar o desenvolvimento urbano e controlar o uso e ocupação do solo. 

 Villaça (1999) complementa salientando que, o Plano Diretor "é o 

instrumento básico do ordenamento territorial urbano e a concretização da função 

social da propriedade em termos de parcelamento do solo e edificações". 

 É de competência do município, por meio do Plano Diretor, aprovar o 

parcelamento do solo urbano e dispor dos critérios, instrumentos e procedimentos 

necessários para possibilitar a regularização dos loteamentos que estão irregulares:   
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A competência exclusiva do Município não se refere apenas à edição 
de normas para aprovação do loteamento urbano, mas também às 
regras para regularizá-lo, porque se trata de um assunto de 
predominante interesse local. A aprovação, a disciplina e a 
regularização do parcelamento do solo urbano são de competência 
municipal, sendo inválida qualquer exigência feita por parte de outros 
entes políticos, inclusive com relação às regras condicionadoras do 
registro imobiliário criadas pelos órgãos do Judiciário, responsáveis 
pelas corregedorias dos cartórios; estes devem promover o 
necessário para que as normas que editam, a respeito da 
regularização de loteamentos, não interfiram na autonomia do 
Município (SAULE JR. e BRUNO, 2008).  
 

 Prossegue o autor mencionando que, de acordo com a Constituição Federal, 

compete ao município, estabelecer normas e procedimentos para parcelar o solo 

urbano e legislar sobre ele, de forma que haja ordenamento territorial. Salienta 

ainda, que o loteamento poderá ser alocado em áreas dentro da zona urbana, zona 

de expansão urbana ou mesmo em área rural, desde que definidos no Plano Diretor 

ou em lei específica. A infraestrutura básica também deve ser definida: iluminação 

pública, pavimentação, rede de abastecimento de água potável, rede de esgoto 

sanitário e galeria pluvial.  

 Em combinação com o Plano Diretor, há leis específicas para Parcelamento 

do Solo e para Uso e Ocupação do Solo Urbano, de competência municipal. 

 A Lei de Parcelamento do Solo, em sua redação, estabelece diretrizes para 

a divisão das glebas, tanto de loteamentos como de desmembramentos. Deve 

conter normas de ordem pública e interesse social direcionando o fracionamento do 

lote e seu uso em prol de bem coletivo, "da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental, de modo que sejam respeitados os princípios da 

função social da propriedade e os das funções sociais da cidade". É um instrumento 

urbanístico que propõe a organização e expansão urbana, direciona e cobra a 

distribuição adequada dos lotes, equipamentos, vias públicas, áreas comunitárias, 

infraestrutura, áreas verdes e área mínima dos lotes, determina áreas onde é 

permitido lotear, define áreas de preservação agrícola e de proteção do meio 

ambiente entre outros índices urbanísticos (BARREIROS e ABIKO, 1998; ROCHA, 

2012; SAULE JR. e BRUNO, 2008).  

 A lei de uso e ocupação do solo disciplina o uso e ocupação do território do 

município, distribuindo de forma espacial, as atividades econômicas e sociais da 

população entre outras, por meio do zoneamento municipal (ROCHA, 2012). 
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 No quadro das Legislações, é importante ressaltar que outras leis 

complementam o desenvolvimento do parcelamento do solo de forma adequada, 

incluindo o meio ambiente. Assim, pode-se citar o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente  - CONAMA, com várias normas e resoluções que regulamentam o uso do 

solo e preservação ambiental. Como exemplo, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 

e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, necessários para determinados tipos de 

empreendimentos para obtenção do licenciamento ambiental (ROCHA, 2012).  

2.2  SUSTENTABILIDADE EM MEIO URBANO 

 Nos dias atuais, o peso da inconstância da convivência concomitante do 

homem ao meio, vem demonstrado desequilíbrio e impactos ambientais refletidos 

nos próprios seres ali instalados. Nota-se, no entanto, que a ação antrópica degrada 

o meio. 

 Entende-se, portanto, como impacto ambiental, o "desequilíbrio provocado 

pelo choque da relação do homem com o meio ambiente". Sendo assim, surgiram 

com a evolução do modo de vida do homem, a medida que "sociedades foram 

construindo suas cidades", ou seja, há muito tempo o meio vem sendo alterado 

pelas ações antrópicas (PERES, 2011).  

 Por meio de uma reavaliação ao longo de anos da relação supracitada, 

chegou-se ao conceito de desenvolvimento sustentável. A priori, a ideia estava 

relacionada a quesitos de desenvolvimento e crescimento de uma forma geral, 

passando posteriormente, ao conceito de desenvolvimento sustentável. Esse termo 

teve sua primeira discussão pelo World Conservation Union ou International Union 

for the Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN (BELLEN, 2006). 

 Vislumbrando ainda, de forma separada, crescimento e desenvolvimento, 

em 1972 em Estocolmo, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, a qual ressaltava que problemas ambientais ocorriam em escala 

global e em ritimo exponencial. Surge no entanto, a ideia de bens findáveis, ou seja, 

há limites para a exploração dos recursos naturais, evidenciando-se a necessidade 

da preservação ambiental (BARBOSA, 2013; BELLEN, 2006). 
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 A Organização das Nações Unidas - ONU, publicou em 1987 o Relatório 

Brundtland ou relatório “Nosso Futuro Comum”, elaborado "a partir de uma visão 

socioambiental contemporizadora do crescimento econômico, proteção ambiental e 

justiça social", pautado em recomendações que vislumbram o equlíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e as fontes de recursos naturais. Quesitos estes, que 

favoreceram a promulgação de um conceito para o desenvolvimento sustentável, de 

forma que o mesmo possa "atender as necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades". A partir desta publicação, a ideia de desenvolvimento sustentável 

ganha reconhecimento efetivo (BARBOSA, 2013; BELLEN, 1987; BERTOLUCCI, 

2007; COMISSÃO, 1991; ROCHA 2012). Este é um dos conceitos mais conhecidos 

de desenvolvimento sustentável, inserido no Relatório Brundtland, que por sua vez, 

foi elaborado a partir do World Commission on Environment and Development - 

WCED (BELLEN, 2006).  

 
Para haver um desenvolvimento sustentável é preciso minimizar os 
impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água e de outros 
elementos naturais, a fim de manter a integridade global do 
ecossistema. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um 
processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 
potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e 
aspirações humanas (COMISSÃO, 1991). 

 
 Sustentabilidade pode ser compreendida como sendo aquela capaz de 

manter o desenvolvimento atual, de forma que não comprometa os recursos naturais 

para as gerações futuras, incluindo não somente fatores econômicos, mas 

agregando outros valores como beleza, harmonia e equilíbrio. Seguindo estas 

premissas, o desenvolvimento sustentável deveria delimitar a capacidade dos 

ecossistemas, de forma que, para bens renováveis, a taxa de uso não se 

sobrepusesse à capacidade de regeneração, podendo utilizar-se de plano de 

manejo para este fim; os índices de resíduos não poderiam extrapolar o potencial do 

meio ambiente em absorver e eliminar; e os bens não renováveis, não poderiam ser 

utilizados além da capacidade de recursos substitutos (FARIAS, 1999; SOUZA, 

2010).    
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 Continuamente a este contexto, no Rio de Janeiro em 1992, ocorre nova 

Conferência da ONU - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio-92. Neste evento, é aprovado por mais de 180 países, o 

documento Agenda 21, com princípios de desenvolvimento sustentável e com o 

intuito de atingir, em nível mundial, a "conciliação de métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica". Torna-se evidente a relação meio 

ambiente e desenvolvimento, com os problemas gerados pelos mesmos e a 

necessidade de mitigar suas consequencias (BARBOSA, 2013; BELLEN, 2006; 

IBGE, 2010).  

 A  Agenda 21, no capítulo 7 referencia-se ao planejamento rural e urbano 

com recomendações de avaliação sobre as atividades humanas, sobre o uso e 

ocupação da terra e do espaço em consonância com diretrizes sustentáveis, "no 

âmbito econômico, social, ambiental, político e cultural" (ROCHA, 2012).   

 Bertolucci (2007) cita a Agenda 21 como sendo um documento que visa 

mudanças para o desenvolvimento mundial com foco no século XXI, consolidando 

aspectos em que, o desenvolvimento e a conservação do ambiente natural devem 

constituir no direito ao usufruto da vida de maneira saudável. Foi instituído que cada 

país desenvolva sua Agenda 21 e no Brasil, esta é gerida pela Comissão de 

Políticas de Desenvolvimento Sustentável e pela Agenda 21 Nacional. O Ministério 

do Meio Ambiente relata que a Agenda 21 Brasileira "é um instrumento de 

planejamento de políticas públicas que envolvem tanto a sociedade civil e o governo 

em um processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, 

sociais e econômicos", em busca de soluções e ações que sigam as premissas do 

desenvolvimento sustentável. 

 Istambul em 1996, foi sede da Conferência das Nações Unidas sobre os 

Assentamentos Humanos (Habitat II), elaborando e firmando a Agenda Habitat, que 

"aponta princípios, estratégias, compromissos e ações que devem ser adotados pelo 

governo, sociedade e iniciativa privada, visando o desenvolvimento sustentável nas 

cidades". E em 2002, para analisar as práticas da Conferência Rio-92 e elaborar 

novas estratégias para os próximos anos, ocorre em Johannesburgo, o Encontro 

Internacional Rio+10 (BARBOSA, 2013).  
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2.2.1 Urbanismo Sustentável 

 Seguindo parâmetros da linguagem universal que trata da sustentabilidade, 

visualiza-se aplicar tais conceitos e premissas abrangentes ao círculo de convívio 

populacional, ou seja, os centros urbanos, que na atualidade é o local onde se 

insere o maior número de indivíduos. 

 Sendo assim, pode-se considerar como cidade sustentável, aquela que 

atende as necessidades atuais de seus moradores, usufruindo dos recursos naturais 

que também serão utilizados pelas futuras gerações. Porém, a possibilidade de 

atingir tal feito, é viável à medida que “houver uma maximização da circularidade dos 

recursos, otimização da eficiência e gerenciamento de meios" (BARBOSA, 2013). 

 
A sustentabilidade da cidade significa um sistema que se utiliza hoje 
dos recursos naturais contidos em seu território, sem gerar 
problemas advindos do uso. A sustentabilidade pressupõe uma 
cidade justa, democrática, construída a partir de uma política urbana, 

universalista e redistributiva. Há problemas que a sustentabilidade 
deve enfrentar: um deles é que uma cidade necessita da inter-
relação humano-ambiente. Se tal não ocorrer, as trocas serão 
desiguais, devido à diferença de bases e potenciais de recursos 
(BAÚ e GRAEBIN, 2007). 

 

 Seguindo a vertente da sustentabilidade, aborda-se outro conceito que 

engloba  o Novo Urbanismo, fundado por um grupo de arquitetos por meio do 

Congresso para o Novo Urbanismo - CNU em 1993, que busca a implementação de 

edificações e bairros com boa qualidade de vida procurando preservar o meio 

ambiente. Na fundação da CNU criou-se a Carta de Atenas como um documento 

coordenador deste movimento de reforma, chegando a sua versão final apenas em 

1996. A Carta é organizada por escala, partindo da região, tratando da metrópole, 

cidade até chegar na edificação em si. O Novo Urbanismo abrange princípios 

relacionados a transporte público, ciclovias, assentamentos humanos, zoneamentos, 

espaços abertos entre outros, de forma a promulgar a interação social (FARR, 2013; 

SONGA e KNAAPB, 2003). 

 O Urbanismo Sustentável, de acordo com Farr (2013), oportuniza realinhar o 

ambiente construído proporcionando maior qualidade de vida com índices mais 

saudáveis e sustentáveis. Representa mudanças na forma como os assentamentos 

humanos são projetados e construídos, exigindo um processo de planejamento e 
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desenvolvimento do urbanismo integrado e com tarefas bem específicas para seus 

diversos atores, incluindo administradores públicos, empreendedores, urbanistas e o 

público entre outros.  

 A cidade pode ser considerada como sustentável quando assegura os 

princípios da vida, da biodiversidade e da cultura, mitigando impactos ambientais e 

aproveitando os recursos naturais de forma eficiente, gerando oportunidades 

econômicas e com apoio à economia local e responsabilidade para todos. Fatores 

que buscam a promoção da qualidade de vida, equidade social e probidade cultural 

(BARBOSA, 2013).  

 Prossegue Barbosa (2013) ressaltando que o urbanismo sustentável é 

pautado na multidisciplinalidade municipal, baseada em um plano de 

desenvolvimento urbano que tende a estabelecer a harmonia entre as construções, 

habitantes e o meio. Várias medidas interagem nesse planejamento, como o uso 

racional de água e energia, transporte coletivo, energia renovável e proteção dos 

mananciais entre outros. "É o caminho no sentido de uma melhor qualidade de vida 

para a população".  

Fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de ocupar o 
sítio de um município ou região, prever os pontos onde se localizarão 
atividades, e todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo 
planejamento territorial, pode-se converter a cidade em benefício 
para todos; podem-se democratizar as oportunidades para todos os 
moradores; podem-se garantir condições satisfatórias para financiar 
o desenvolvimento municipal; e podem-se democratizar as condições 
para usar os recursos disponíveis, de forma democrática e 
sustentável (SANDER, 2007).  
 

 No Brasil, Legislação Federal resguarda o direito à cidade sustentável. O 

Estatuto da Cidade estabelece "as bases para um modelo democrático de cidade e 

as normas de uso da propriedade em benefício do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos". Em suas diretrizes, fica elucidado a garantia do direito a 

cidades sustentáveis com direito à terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura 

e transporte entre outros, para as gerações presentes e futuras; a gestão 

democrática com a participação da população em planos e projetos que visem o 

desenvolvimento urbano; cooperação entre governo, iniciativa privada e outros, em 

busca de um processo de urbanização que atenda interesses sociais (BRASIL, 

2001). 
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2.2.1.1 Leadership in Energy and Environmental Design - LEED para 
Desenvolvimento de Bairros - LEED ND 

 Seguindo os parâmetros do urbanismo sustentável, em 1993 em Washington 

D.C. - USA, foi fundado o U.S. Greeen Building Council (USGBC) por profissionais 

do setor imobiliário, com a finalidade de colocar em prática,  os conceitos de 

sustentabilidade para as novas edificações. Com isto, estabeleceu-se normas para 

edificação sustentável em 1995, em sua edição final e, no ano seguinte, adotou-se o 

nome de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e, em 2000 

adotou-se o sistema de certificação. O LEED combina pré-requisitos com créditos 

opcionais que geram pontos e resultam em um escore final. A certificaação do LEED 

é alcançada de acordo com os escores atingidos em níveis de desempenho 

crescentes, do mais baixo - o Certificado, ao mais alto - o Platinum (FARR, 2013) 

 Prossegue o autor, relatando que dois anos após a criação da Certificação 

LEED, a USGBC inaugurou o sistema de certificação LEED para Desenvolvimento 

de Bairros, LEED for Neighborhood Development - LEED ND. Porém, somente em 

2009 foi efetivado e passou a certificar áreas urbanas sustentáveis. 

 O LEED ND (LEED ND, 2011), está estruturado em cinco capítulos divididos 

da seguinte forma: Smart Location and Linkage - Localização Inteligente e Conexões 

Urbanas;  Neighborhood Pattern and Desing - Tecido Urbano e Desenho do Bairro; 

Green Infraestructure and Buildings - Infraestrutura e Edifícios Verdes; Innovation 

and design process - Inovações em Projeto e Regional priority credit - Créditos 

Regionais, sendo estes dois últimos, de menor peso. Segue:  

- Localização Inteligente e Conexões Urbanas: foca o desenvolvimento urbano 

sustentável, tendo em vista as aptidões da área a ser urbanizada, eficiência em 

infraestrutura viária, acesso a equipamentos públicos bem como moradia e 

empregos nas proximidades, preservação de áreas de interesse paisagístico e 

ambiental, preservação de áreas agrícolas; gestão e preservação de corpos d'água 

e de áreas inundáveis. 

- Tecido Urbano e desenho do Bairro: tem premissas no desenvolvimento de 

infraestrutura urbana, assegurando conectividade com a urbanização já existente, 

densidade de urbanização, incentivo ao uso misto, quantidades mínimas de 

unidades habitacionais, habitações uni e multifamiliares; priorização do pedestre, 

facilidade de acesso a transporte público eficiente com interação em sua gestão; 
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redução de estacionamentos e ruas tranquilas e arborizadas; acesso ao lazer, 

escola de bairro e espaços públicos. 

- Infraestrutura e Edifícios Verdes: proporciona quesitos para reduzir os impactos 

ambientais no canteiro de obras; uso racional dos recursos hídricos, gestão de 

águas pluviais e residuais, plano de contingência para enchentes, paisagismo com 

uso eficiente de água; energia renovável, eficiência energética em infraestrutura de 

uso coletivo e em edificações; reuso de edificações existentes e preservação de 

monumentos e edifícios históricos; redução de ilhas de calor, utilização de sistemas 

distritais para geração de energia e para condicionamento de ar, conforto do 

ambiente urbanizado, gestão de resíduos, uso de materiais reciclados e redução da 

poluição luminosa do empreendimento e outros. 

- Inovações em Projeto: Bonifica empreendimentos com desempenhos exemplares. 

- Créditos Regionais: Bonifica empreendimentos que estratégias que abordam a 

equidade geográfica específica ambiental, social e de saúde pública, como uma 

forma de incentivo aos mesmos. 

 O LEED ND determina uma dimensão mínima e máxima para a execução de 

projetos com fins sustentáveis, sendo que vai de no mínimo duas edificações 

habitáveis ou uma área apropriada de um bairro, chegando até 320 acres, que 

corresponde aproximadamente a 53,5 alqueires sendo que o ideal sugerido é a 

metade deste valor (LEED ND, 2011).    

 O LEED ND é um sistema de classificação que objetiva o planejamento e 

desenvolvimento de novos bairros com finalidade sustentável, para novas áreas ou 

mesmo para terrenos previamente urbanizados. Projetos em áreas adjacentes à 

zonas urbanizadas favorecem a conectividade do trânsito e infraestrutura existentes. 

Bairros consolidados também podem solicitar a certificação, desde que sigam alguns 

critérios estipulados (LEED ND, 2011).   

 De acordo com Farr (2013), as normas do LEED ND criam "parâmetros de 

desempenho de atributos do desenho urbano como priorização de pedestres, a 

conectividade e os usos mistos", aborda questões sociais como diversidade de 

habitações, acessibilidade e participação comunitária. Aplica estratégias 

sustentáveis como aproveitamento da água pluvial, eficiência energética e 

reciclagem ao projeto de infraestrutura de empreendimentos inteiros em escala de 

bairro. Dois importantes aspectos do LEED ND: Implantação Inteligente e 
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Urbanização Compacta. A Implantação Inteligente busca a implantação de projetos 

que ocupem "vazios urbanos, renovações urbanas ou terrenos adjacentes a áreas já 

urbanizadas". A Urbanização Compacta determina que os projetos tenham 

densidade residencial e comercial mínima, "tanto para reduzir a taxa de consumo do 

solo da urbanização quanto para concentrar a população a fim de criar mercados". A 

densidade mínima de habitação estipulada é de 17,5 unidades por hectare de solo 

apto para edificação. 

 O bairro pode ser determinado como "unidade básica do planejamento 

urbano" e, quando unidos dois ou mais bairros compartilhando de um eixo ou rua 

principal, formam a cidade. São no entanto, blocos de construção de assentamentos 

humanos duradouros. Parâmetros específicos são sempre pontuados na intenção do 

bairro ideal, como áreas mínimas e máximas, dimensões, densidade, tipo de 

moradia e comércio, e outros, porém, os parâmetros dos bairros devem ser muito 

variados afim de abranger costumes regionais, clima e mesmo condições do terreno 

(FARR, 2013).  

 Um bairro pode ser determinado como sendo local de moradia, emprego, 

comércio e serviços, espaços cívicos e de uso comum, edificações institucionais, 

lugares que favorecem situações sociais e econômicas. As características de um 

bairro variam em sua densidade, população, tipos de uso e habitação "e pelos 

costumes regionais, economias, climas e condições do local", bem como o seu 

tamanho, a conectividade com o entorno, ruas e vias e espaços de interação social 

(LEED ND, 2011).   

 O LEED ND não tem a finalidade de ser uma norma e nem mesmo de se 

tornar parte de legislação. Não busca interferir ou sobrepor planos diretores e 

zoneamentos entre outros instrumentos políticos, até mesmo pelo fato de que é 

difícil atingir todos quesitos ali sugeridos, ou seja, um bairro pode se destacar em um 

item enquanto outro se destaca em outro quesito. Pode ser usado como uma 

ferramenta política, pública e privada, que auxilie na análise dos planos e 

regulamentos existentes, de forma a averiguar se os mesmos são "amigos" da 

sustentabilidade (LEED ND, 2011). 

 O LEED ND serviu de base para vários outros tipos de certificações, ora 

aqui, desnecessário apresentar, visto que, todas tem seus méritos e aplicabilidade, 

sendo umas mais abrangentes e outras mais específicas. Porém, o que é importante 
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firmar, é que estes meios, em suas magnitudes, diferenças e semelhanças, tem um 

objetivo final em comum, proporcionar subsídios que foquem a sustentabilidade. Por 

fim, são ferramentas de incentivo, de medida e mesmo de marketing para divulgar e 

se fazer implementar cada vez mais, questões e critérios sustentáveis. 

2.2.1.2 Critérios de sustentabilidade urbana: alguns exemplos 

 Ao se tratar de Urbanismo Sutentável ou mesmo ao direcionar 

especificamente à uma parte da cidade, ou seja, a um bairro, é notório que os 

parâmetros são similares, diferenciando na abordagem de um todo para um pontual. 

Porém, os critérios visionários da sustentabilidade estão presentes em ambos, até 

mesmo pelo fato de que, um está inserido no outro. É notório no entanto, a 

necessidade e busca de princípios que atendam de forma multidisciplinar, vários 

fatores que propiciem a harmonnia entre a sociedade, o ambiente contruído e o 

meio. Estes devem sensibilizar a busca por melhores condições de vida englobando 

fatores como o uso racional da água, aproveitamento da água pluvial, eficiência 

energética, energia renovável, mobilidade urbana, proteção de mananciais, áreas 

verdes, infraestrutura adequada, entre outros. Sendo assim, seguem alguns critérios 

que podem e devem ser abordados no meio urbano com relação à sustentabilidade. 

 

A- Infraestrutura Urbana:  

 De acordo com Sander (2007), a infraestrutura urbana desempenha 

importante papel na busca por um desenvolvimento ideal, ou seja, sustentável. 

Pode-se dizer que ela é responsável em proporcionar melhoria na qualidade de vida 

dos indivíduos por prover bens e serviços que os favorecem. No entanto, conceitua-

se infraestrutura urbana como sendo um "sistema técnico de equipamentos e 

serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas". 

 As funções urbanas podem ser classificadas em três aspectos, o social, 

econômico e institucional. O aspecto social implica em questões de infraestrutura 

adequada de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança; o aspecto 

econômico propicia, por meio da infraestrutura urbana, desenvolvimento, produção e 

comercialização de bens e serviços, enquanto o aspecto institucional, já prevê a 
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infraestrutura urbana como meio de proporcionar o desenvolvimento da gestão 

administrativa e política da própria cidade (SANDER, 2007).  

 No entanto, pode-se complementar definindo infraestrutura urbana como um 

sistema de equipamentos especificamente voltados para dar serviço de apoio aos 

desempenhos da urbe, o que e reflete diretamente em seu funcionamento. Compõe-

se de redes de água potável, rede de coleta de esgotos sanitários, drenagem urbana 

e sistema viário entre outros. O abastecimento de água potável é um sistema 

público, realizado por meio de coleta da água em um manancial, transporte em 

adução para a estação de tratamento de água - ETA, após segue para um 

reservatório e passa a ser distribuída por meio de coletores locais. Com o 

abastecimento de água surge a necessidade de coletar a água servida por meio de 

redes de coleta de esgoto, sendo este, o resultado de despejos hídricos 

descartados. Possui uma rede coletora destinada a recolher e conduzir ao destino 

final, a estação de tratamento de esgoto - ETE. E a drenagem tem a função de 

escoar o excesso de água das chuvas por meio de instalações que captam e 

conduzem essa água até seu destino (BARBOSA, 2013). 

 

B- Mobilidade Urbana Sustentável:  

 Mobilidade Urbana é a necessidade diária de deslocamento das pessoas no 

espaço urbano, ou capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar a outro 

dependendo dos diferentes meios de transporte, podendo ocorrer por meio de 

transporte público, motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. A locomoção de 

um ponto de origem a um destino desejado transforma a sensação em bem estar do 

cidadão. É uma interação do transporte adequado ao modo de vida de forma geral, 

tanto do próprio indivíduo em si e com a própria cidade. A Mobilidade Urbana 

Sustentável amplia a inter-relação dos diversos atores da cidade de forma mais 

harmônica e equilibrada, com maior ganho socioeconômico e menor impacto 

ambiental, prima por ações sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos 

transportes, propiciando acesso aos habitantes e melhorando a qualidade de vida 

(COSTA, 2008; BARBOSA, 2013; RAIA JR., 2000). 

 Brasil (2014) define a Mobilidade Urbana Sustentável como sendo o 

"resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa 

proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano",  por meio de 
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incentivos e priorização ao uso de transportes coletivos e meios não motorizados, 

porém, que sejam efetivos, includente à sociedade, ecologicamente sustentável e 

que não provoque segregação espacial. 

 

C- Eficiência Energética: 

 De acordo com Barbosa (2013), a energia é fundamental e presente no dia a 

dia, desde um simples movimento - com gasto energético do corpo, até a iluminação 

ou aquecimento entre outros. Estas últimas podem ser geradas e processadas 

chegando-se à energia elétrica, que por sua vez, são colocadas a disposição dos 

usuários. Porém, a demanda é grande e o gasto energético é alto. Para isto, 

conceitos de eficiência energética trazem o entendimento de uso e produção de 

serviços que gerem baixo consumo de energia, mas sem reduzir a qualidade das 

tarefas desempenhadas. "A eficiência energética são as práticas e técnicas capazes 

de racionalizar o uso da energia, que produzem maiores produtividades e 

lucratividade, redução de custos, em uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável".  

 

D- Energias Renováveis: 

 Energias Renováveis são aquelas com ciclos de renovação natural em uma 

escala de tempo reduzida, podendo ser utilizadas de forma sustentável resultando o 

mínimo impacto ambiental. Podem ser aproveitadas como combustível alternativo, 

produção de calor ou mesmo de eletricidade. Tem-se a energia solar como fonte 

primária, incluindo a energia eólica, a de biomassa e ainda a hidrelétrica, sendo esta 

última, considerada como fonte convencional de geração de eletricidade 

(PACHECO, 2006).  

 A energia solar é proveniente do sol e pode ser usada para o aquecimento 

de ambientes, da água e mesmo para a produção de eletricidade. A energia solar 

pode ser convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos sobre 

determinados materiais, como os coletores solares, o termoelétrico e o fotovoltaico. 

Os coletores absorvem a radiação e transmitem diretamente para a água 

aquecendo-a e conduzindo-a para armazenamento em um contentor isolado. O 

fotovoltáico é captado por meio de placas com tecnologia capaz de gerar 
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eletricidade a partir da luz solar, empregando efeito fotoelétrico (BARBOSA, 2013; 

PACHECO, 2006).   

 A Energia Hídrica é proveniente de forças cinéticas das águas dos rios que 

forçam a rotação de turbinas hidráulicas, para converter em energia elétrica 

(BARBOSA, 2013).   

 Energia Eólica aproveita as massas de ar ou ventos que formam energia 

cinética e transformadas em energia elétrica. A massa de ar faz girar uma turbina 

que gira em torno de um eixo mecânico provocando o funcionamento de um gerador 

que converte a energia rotacional em eletricidade. Seu impacto ambiental é quase 

nulo, é uma fonte de energia abundante, renovável, limpa e disponível em todos os 

lugares (BARBOSA, 2013; PACHECO, 2006).   

 A Biomassa  é a energia química derivada de matéria viva como planta, 

animais e resíduos. Como utilização combustível pode ser feita na forma bruta ou de 

derivados, sendo os mais usuais, o processo químico de decomposição de resíduos 

orgânicos com a produção de gás metano ou fermentação para a produção do 

etanol e metanol. Madeira, produtos e resíduos agrícolas, resíduos florestais, 

excrementos animais, carvão vegetal, óleos animais e vegetais, álcool  e outros, são 

formas de biomassa utilizadas como combustível (PACHECO, 2006).   

 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens das energias renováveis. 

 
ENERGIA 

 
QUALIDADE 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
HÍDRICA 

 
Vantagens 

Alto potencial e eficiência Energia de baixo custo 
Sem emissão de CO2 em climas temperados 

 
 

 
Desvantagens 

Elevados custos de construção Grande impacto 
socioeconômico Modificação do ecossistema 

natural 

 
 

EÓLICA 

 
 

Vantagens 

Alta eficiência 
Impactos ambientais baixos 
Não existe emissão de CO2 

Custo moderado 

 
 

 
Desvantagens 

Necessidade de ventos constantes 
Poluição visual e sonora 

Pode provocar impactos ambientais nas aves 

 
SOLAR 

 
Vantagens 

Rápida instalação 
Não existe emissão de CO2 

Custo moderado 

 Desvantagens Necessidade incidência solar constante 
Necessita de sistema alternativo 
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BIOMASSA 

 
Vantagens 

 
Grande potencial 

Utiliza-se de resíduos 

 Desvantagens Pode ser de elevado impacto ambiental 
Libertação de CO2 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de Barbosa (2013)  

 

 Averiguando o contexto supracitado, pode-se dizer que ao se tratar de 

certificações, vários modelos poderiam ser citados, porém, todos seguem os 

mesmos princípios, finalidades e objetivos, diferenciando-se uns dos outros em 

determinados temas ou assuntos abordados. O importante é ressaltar que na 

atualidade é possível utilizar-se de vários meios e recursos para analisar, avaliar e 

mesmo medir quesitos referentes ao desenvolvimento urbano, de forma que 

favoreça o bom desempenho da edificação, bairro e cidade mantendo melhores 

condições de vida aos moradores e preservação do meio.   

 Seguindo esta linha de pensamento, faz-se necessário destacar, segundo 

Bellen (2006), os Indicadores de Sustentabilidade que surgem como ferramentas 

para mensurar a sustentabilidade. Eles podem comunicar, apontar, anunciar ou 

informar sobre o progresso de uma determinada meta ou fenômeno, referem-se a 

valores estabelecidos ou desejados pelos governos ou por um consenso social. 

Podem ser considerados como componentes de avaliação em relação a um 

desenvolvimento sustentável, podendo abranger vários critérios e diversificados 

itens.  

 De acordo com IBGE (2010) os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

"são instrumentos essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a 

avaliação do progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável". Sua 

aplicabilidade deve ser visualizada como um subsídio para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, e não como um fim. São mais valiosos pelos quesitos 

que apontam e quando atuam em conjunto, do que pelo seu valor propriamente dito 

ou quando são averiguados individualmente em cada indicador.   

2.3 DRENAGEM URBANA E SUSTENTABILIDADE  

 A drenagem urbana pode ocorrer por meio de sistemas convencionais ou 

seguindo critérios de sustentabilidade.  
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2.3.1 Drenagem urbana 

 A drenagem urbana é um dos componentes da infraestrutura presente no 

meio urbanizado e está diretamente relacionada ao escoamento das águas pluviais. 

 Para Ferreira (2005), a drenagem pode ser entendida como aquela 

composta por um conjunto de elementos que promovem o escoamento das águas 

pluviais e, que são inter-relacionados formando a bacia de drenagem. No entanto, a 

bacia hidrográfica é um espaço ou área de terras drenadas por um rio principal e 

seus afluentes, e sua unidade territorial é delimitada a partir de seus divisores. O 

tamanho desta área somada à precipitação total excluindo perdas de 

evapotranspiração e de infiltração, determina a quantidade de água que atinge os 

corpos d'água.  

 Pensando em relação às cidades, Reis e Ilha (2014) descrevem a drenagem 

urbana como sendo aquela relacionada à execução de galerias pluviais com a 

finalidade de coletar e transportar o escoamento superficial das águas de chuva para 

pontos à jusante das áreas urbanas, despejando em corpos hídricos. Tucci (2013) 

complementa drenagem urbana como sendo um conjunto de medidas que visem à 

mitigação de riscos que a população pode enfrentar, de modo a diminuir prejuízos 

causados pela própria inundação e favorecer um "desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável".  

 Complementando, a drenagem das águas pluviais compreende ações, 

infraestruturas e instalações operacionais com a função de drenar a água da chuva, 

por meio "de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas" (BRASIL, 2007). 

 O sistema clássico de drenagem urbana é dividido em dois níveis, sendo 

eles a microdrenagem e macrodrenagem, de acordo com suas dimensões e funções 

(TOMINAGA, 2013; TUCCI, 2013).  

 A microdrenagem, também conhecida como sistema inicial de drenagem ou 

coletor de águas pluviais, tem a finalidade de evacuar as águas pluviais dos 

loteamentos e áreas urbanas, utilizando condutos e canais normalmente 

subterrâneos que agem por meio da gravidade. É definida pelos traçados viários e 

sua aplicação é inserida à espaços onde o escoamento natural não é bem definido, 
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sendo assim, é parte integrante da ocupação do solo e determinada pelo mesmo. 

Algumas estruturas que compõem este sistema são os tubos de ligação, os poços 

de visita, bocas de lobo, sarjetas e outros. Desta forma, efetua o transporte das 

águas superficiais nas ruas, faz a captação e conduz até o desague em canais 

abertos, oriundos da macrodrenagem  (VIRGILLIS, 2009; GARRIDO NETO, 2012; 

TOMINAGA, 2013; TUCCI, 2013). 

 A macrodrenagem é um sistema de rede com a função de condução final 

dos escoamentos de diferentes sistemas de microdrenagem. A rede está constituída 

por canais abertos ou fechados e com suas dimensões superiores aos condutos da 

microdrenagem; compreende elementos como canais naturais e artificiais, córregos, 

galerias de grandes dimensões e outras estruturas auxiliares; abrange a rede natural 

de drenagem das bacias - córregos e rios urbanos; compreende intervenções em 

fundo de vale bem como implantação de reservatórios de amortecimento para 

contenção de cheias. É responsável pelo escoamento final das águas, por meio de 

um conjunto de obras com a função de melhorar o escoamento atenuando 

problemas como erosão, assoreamento e inundações.  Obras deste porte visam 

evitar as enchentes consequentes da bacia urbanizada e é composta por canais 

revestidos ou não,  e abrangem maior capacidade para conduzir a água do que o 

canal natural (GARRIDO NETO, 2012; TOMINAGA, 2013; TUCCI, 2013). 

 No entanto, essa forma de concepção de sistema de drenagem nem sempre 

é compatível para suportar as vazões correspondes até seus pontos de descarga. O 

processo de urbanização tem sobrecarregado estas estruturas, por meio de 

ocupações do solo aumentando a área impermeável e dificultando a infiltração, e 

consequentemente, aumentando o volume do escoamento superficial. Além do 

problema da impermeabilização, outros fatores são dados como agravantes neste 

processo, como redes de drenagem subdimensionadas e mau funcionamento da 

própria rede por falta de manutenção. Fatores estes, que acabam trazendo como 

consequencia direta, problemas relacionados às enchetes (COLOMBO, 2002; 

FERREIRA, 2005; REIS e ILHA, 2014).  

 O crescimento desordenado das urbes concomitante à falta de planejamento 

adequado em relação ao sistema de drenagem, e a inexistência de Planos Diretores 

ou legislações que restrinjam o uso e ocupação do solo, são fatores prejudiciais aos 

sistemas anteriormente mencionados. A multiplicação do número de loteamentos é 



50 
 

 

um dos fatores de ação antrópica mais impactantes, pois se disseminam com 

facilidade por abrangerem necessidades do ser humano e "a demanda por seu 

produto é consideravelmente inesgotável e seus efeitos dificilmente reversíveis" 

(CARVALHO e BRAGA, 2003 apud KAWATOKO, 2012).  

 As cidades são impactantes ao meio ambiente por diversos fatores, inclusive 

por àqueles associados ao uso do solo produzindo efeitos como: a 

impermeabilização crescente da bacia hidrográfica como consequência da 

substituição das áreas verdes por áreas construídas e pavimentadas, aumentando a 

precipitação e o escoamento superficial; a impermeabilização e compactação do 

solo provocam a redução da infiltração da água; o aumento do escoamento 

superficial provoca assoreamento nos cursos d'água; ocupações inadequadas de 

áreas de preservação aumentam os picos dos hidrogramas; o microclima sofre 

alteração produzindo como consequência, o aumento da intensidade das 

precipitações; obras hidráulicas nos cursos d'água provocam alterações 

significativas tanto a jusante quanto a montante; a diminuição da vegetação reduz a 

evapotranspiração; alto consumo de água superficial e subterrânea; alteração no 

nível dos lençóis freáticos; aumento de ocorrências de enchentes entre outros. Estes 

fatores produzem alterações significativas e diretas no Ciclo Hidrológico e 

consequentemente, nas bacias hidrográficas (COLOMBO, 2002; FERREIRA, 2005; 

TUCCI, 1997). 

 Os problemas com inundações vêm aumentando num processo gradativo e 

contínuo prejudicando principalmente as grandes cidades. Os problemas causados 

são graves e provocados pelo excesso de chuva, trazendo como consequência, 

enchentes, deslizamentos de terra e soterramentos de muitas habitações 

(COLOMBO, 2012). 

 Pompêo (2000) relata as enchentes como sendo um processo natural que 

ocorrem periodicamente nos cursos d'água, de acordo com o ciclo hidrológico e a 

precipitação gerada em uma magnitude elevada. Porém, as enchentes em áreas 

urbanizadas, geralmente são decorrentes de chuvas intensas com grande período 

de retorno, mas também pode estar relacionadas ao transbordamento de cursos 

d'água devido a mudanças no ciclo hidrológico em regiões a montante das áreas 

urbanizadas, ou mesmo em consequência da própria urbanização.  
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 Pode-se citar ainda, outros fatores causadores das enchentes provocadas 

pela urbanização, como a ocorrência de parcelamento de solo em larga escala; 

ocupações inadequadas como de áreas ribeirinhas, alagadiças e de preservação; 

obras de drenagem inadequadas e obstruções de canalizações em consequência da 

falta de manutenção (POMPÊO, 2000). 

 
As enchentes urbanas constituem-se um dos principais impactos 
negativos sobre a população urbana, tanto do ponto de vista da 
saúde pública quanta econômica. Pode-se afirmar que os prejuízos 
causados pelas enchentes são praticamente incalculáveis, levando-
se em conta tanto as perdas diretas como indiretas. Esses impactos 
podem ocorrer devido à urbanização ou à inundação natural das 
várzeas ribeirinhas. 0 primeiro impacto é causado pelo aumento do 
volume escoado, devido a impermeabilização do solo e consequente 
diminuição da infiltração, fazendo que uma parcela maior de chuva 
se transfira os cursos d'água da bacia através do escoamento 
superficial. No segundo impacto, as enchentes naturais atingem a 
população que ocupa os leitos de rios por falta de planejamento do 
uso do solo, por ocupação indevida ou por desacreditar que o mal 
possa os atingir (COLOMBO, 2012). 

 

 Além do grande volume precipitado e da diminuição do tempo de 

concentração, provocadores de enchentes, há também o carregamento de resíduos 

sólidos e químicos levados pelo escoamento superficial até os corpos d'água. 

Fatores estes que diminuem a qualidade da água que chegará aos corpos hídricos 

(RIBEIRO, 2014).   

 Tucci (1997) ressalta que os problemas com as enchentes podem ser 

mitigados por meio de medidas de controle, classificadas em medidas estruturais e 

medidas não estruturais.  

 As medidas estruturais são aquelas que podem sanar ou minimizar tais 

problemas, por meio de obras hidráulicas de grande porte, como barragens, diques 

e canalizações entre outras. Porém, são as mais onerosas e complexas, 

modificando muitas vezes o sistema fluvial existente. Mas em contrapartida, 

diminuem os prejuízos produzidos pelas enchentes. Portanto, são obras de 

engenharia implantadas com o objetivo de reduzir o risco de enchentes. Podem ser 

extensivas e intensivas. As extensivas são medidas que agem diretamente na bacia, 

com a finalidade de aumentar a infiltração, modificar a relação precipitação e vazão, 

reduzir e retardar os picos de enchentes e controlar a erosão da bacia. Já as 

medidas intensivas são aquelas que agem diretamente no rio e possuem condições 
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para acelerar, retardar ou mesmo desviar o escoamento, como o caso de diques, 

reservatórios de amortecimento e canais de desvio (COLOMBO, 2002; TUCCI, 1997; 

TUCCI, 2013).  

 Já as medidas não estruturais são de natureza institucional com cunho 

administrativo e financeiro, com ações que objetivam atenuar a problemática das 

enchentes, ou seja, são medidas introduzidas com intuito de prevenção. Estas 

dependem menos de recursos e mais de empenho e credibilidade por parte de 

governos, sociedade e população. Como medidas não estruturais podem ser 

citadas, como exemplo, o zoneamento de áreas de inundação, regulamentação do 

uso e ocupação do solo, regulamentação do loteamento e código de construção, 

seguro de inundação, instalação de alertas em áreas de inundação, políticas de 

desenvolvimento e incentivos fiscais entre outros (COLOMBO, 2002; TUCCI, 1997; 

TUCCI, 2013).  

 Nota-se, portanto, que as medidas estruturais são grandes obras de 

engenharia instaladas quando o problema já existe em grande proporção, e tem a 

finalidade de mitigar problemas. Já o caso das medidas não estruturais, são ações 

em conjunto de diversos segmentos com a finalidade de prevenir as enchentes. As 

duas medidas adotadas e funcionando em paralelo, tendem a atenuar tal situação 

indesejável, de modo a proporcionar melhores condições de vida e salubridade aos 

moradores das regiões afetadas. 

2.3.2 Drenagem urbana sustentável - Low Impact Development /LID 

 O sistema clássico de drenagem urbana passou a ser questionado por 

alguns países a partir da década de 60, pelas suas obras que simplesmente retiram 

rapidamente as águas acumuladas em certos pontos, mas que transferem para 

outras áreas a jusante ou mesmo acumulam problemas para o futuro (POMPÊO, 

2000).  

 Prossegue o autor mencionando que o conceito de desenvolvimento 

sustentável é abrangente e se estende a tudo, inclusive à drenagem urbana. Para 

tanto, com os conceitos de sustentabilidade, origina-se também, o termo drenagem 

urbana sustentável.  Esta por sua vez, "introduz uma nova forma de direcionamento 
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das ações, baseada no reconhecimento da complexidade das relações entre os 

ecossistemas naturais, o sistema urbano artificial e a sociedade". Exige, portanto, 

que novos conceitos técnicos e gerenciais de drenagem e controle de cheias, sejam 

revistos e reconceitualizados, considerando ainda, que a gestão da água no meio 

urbano está diretamente relacionada com a gestão de recursos hídricos. O aspecto 

social da sustentabilidade pode abranger a cidadania, democracia e cultura, 

fazendo-se presente também, nos recursos de drenagem urbana, buscando a 

participação da comunidade por meio de informações e educação ambiental para 

que os mesmos possam conhecer as alternativas e avaliar os resultados. 

 O planejamento urbano deve estar integrado com planejamentos 

relacionados à água, incluindo o desenho da malha urbana e sua expansão, sistema 

viário e de transportes, o zoneamento, aspectos paisagísticos entre outros. A 

valorização da bacia hidrográfica e sua atribuição com a paisagem urbana 

contribuem para transformá-la em recurso da infraestrutura urbana que auxilie na 

mitigação de problemas de drenagem e qualidade da água. É indispensável, 

portanto, sua associação com áreas verdes e, consequentemente, com a cidade e 

sua malha viária. Resultados provenientes desta integração podem proporcionar 

benefícios econômicos, estéticos, ecológicos, recreacionais e mesmo o 

melhoramento do uso potencial do solo (POMPÊO, 2000; SILVA, 2013).  

 Desenvolvido na Europa e América do Norte por volta de 1970, surge o 

conceito de técnica alternativa ou compensatória de drenagem, com a finalidade de 

neutralizar os impactos causados pela urbanização em relação aos processos 

hidrológicos, com melhor qualidade de vida e preservação ambiental - preceitos 

sustentáveis. "A compensação é efetuada pelo controle do excesso de água oriunda 

da impermeabilização, evitando-se sua transferência rápida para jusante". Tais 

medidas visam "compensar" os efeitos da urbanização reduzindo os volumes e 

vazões (POMPÊO, 2000; VIRGILIIS, 2009). 

 As técnicas compensatórias voltadas para a drenagem urbana têm por 

finalidade "preservar os mecanismos naturais de escoamento, diminuindo as vazões 

a jusante, maximizando o controle de escoamento na fonte e mitigando os impactos 

ambientais", por meio de procedimentos de armazenamento, detenção, 

interceptação e infiltração das águas pluviais entre outros.  Compensando de 

alguma forma, parte dos efeitos negativos consequentes do desenvolvimento 
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urbano. Estes conceitos estão baseados em denominações Low Impact 

Development - LID (MELO et al., 2014).   

 O LID é originário dos Estados Unidos e em uma concepção simples, 

denomina desenvolvimento urbano de baixo impacto, "pode ser entendido como 

uma tecnologia no gerenciamento e controle do escoamento de águas pluviais". É 

um conjunto de técnicas que agrega técnicas presentes nas Best Management 

Practices - BMPs, que por sua vez, apresenta novas práticas integradoras, 

conscientizadoras e focadas na fonte geradora de impacto (SOUZA et al., 2005).  

 O termo BMP - Best Management Practices aborda o significado de 

Melhores Práticas de Gerenciamento, adotado nos Estados Unidos e Canadá para 

tratar de controles de efluentes industriais e municipais, e também para a gestão de 

águas pluviais em relação ao controle de escoamento e técnica de tratamento. Com 

enfoque ambiental, o termo começou a ser utilizado no final do século XX com 

dispositivos de controle e tratamento de águas poluídas, como supracitado 

(RIBEIRO, 2014). 

 Seguindo estas premissas, o LID trás em seu conceito que "qualquer área a 

ser desenvolvida deverá ser hidrologicamente funcional", de forma a se obter 

melhores condições de desenvolvimento. Tem como principal foco, intervir o mais 

próximo possível da fonte geradora de impacto, e sugere algumas técnicas como 

jardins de chuva, cisternas e pavimentos permeáveis (RIBEIRO, 2014). 

 Ao se utilizar de técnicas LID, deve-se manter a observação com relação às 

características naturais do local e do afluente para que danos ao meio sejam 

minimizados. Desta forma, o planejamento de novas áreas passa por um processo 

diferenciado, ocorrendo previamente ao projeto arquitetônico e estrutural dando 

base para que estes aconteçam, ou seja, seguindo de elementos norteadores para 

os mesmos. Sua implementação pode trazer, entre outros benefícios, ganhos 

paisagísticos, ambientais e econômicos (SOUZA et al., 2005).  

 Experiências com recursos LID têm demonstrado ser mais eficiente, barato e 

soluciona os problemas mais próximos de sua origem, de forma que não prejudica 

outras regiões. Tem se apresentado como melhor método de drenagem urbana 

sustentável, pelo fato de poder ser aplicado e compatível com sistemas pré-

existentes ou com sistemas combinados de drenagem, direciona a água para 
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diversas formas de seu aproveitamento, proporciona a infiltração e evaporação da 

mesma, mitigando impactos ambientais. (CRUZ et al., 2007). 

 Batista et al. (2013) complementa mencionando que alguns destes princípios 

possuem conexão com o planejamento urbano de modo teórico e prático, por meio 

de sistemas articulados e práticos. Sendo assim, evita consumo desnecessário da 

terra, aproveita infraestrutura existente, estimula a participação da comunidade e 

proporciona a paisagem urbana mais atraente. Este procedimento compensatório 

pode ocorrer em escala do lote e mesmo na escala da cidade, até no planejamento 

da bacia inteira. Sua implantação depende de gestão e envolvimento político e 

populacional para que se obtenha sucesso, podendo usar como instrumento o Plano 

Diretor e ferramenta para o gerenciamento das águas pluviais. Com o princípio de 

agir localmente, ou seja, controle de água da chuva na fonte, o processo de 

drenagem passa a se assemelhar com as funções naturais de infiltração, mitigando 

os impactos e tornando-se compatível com premissas sustentáveis.  

 O Ministério das Cidades, por meio de seu manual para apresentação de 

propostas, tem se demonstrado como um estímulo para a utilização de recursos com 

pressupostos LID em nível de Brasil. Cidades como Porto Alegre e Belo Horizonte 

são exemplos de abordagens destes preceitos (CRUZ et al., 2007). 

 
Low Impact Development se torna bastante relevante como uma 
alternativa sustentável para as cidades brasileiras. Seu objetivo é 
restaurar a capacidade natural de infiltração do solo a partir da 
descentralização dos fluxos pluviais para permitir e otimizar de forma 
natural, o fluxo da águas, resgatando os níveis de escoamento e 
infiltração do solo referentes ao período de pré-urbanização, 
diferentemente dos métodos atuais aplicados nas grandes cidades, 
onde o controle das águas é realizado através de grandes dutos e 
detenções a partir da canalização dos rios (BATISTA et al., 2013).  

 

 Baseado em preceitos LID, várias são as técnicas e recursos que podem ser 

empregados com o objetivo de minimizar o impacto da urbanização sobre o meio 

ambiente, principalmente relacionado ao sistema de drenagem urbana. Para tanto, 

na sequencia, será apresentado alguns recursos que podem ser implantados de 

forma que atenda aos objetivos supracitados. 
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2.3.2.1 Jardins de chuva  

 Segundo Pereira (2011), os Jardins de Chuva são concebidos por 

depressões na topografia, de forma natural ou não, que tem como função, receber 

parte do escoamento da água da chuva de regiões adjacentes sofredoras de 

impermeabilização. Desta forma, reduzem o escoamento superficial e auxiliam na 

redução de "poluentes difusos na água, através da ação dos microorganismos e 

bactérias contidos no solo, e das plantas".  Neste processo, o solo absorve a 

água enquanto os poluentes são removidos, melhorando a qualidade da água 

infiltrada.  

 O jardim de chuva pode ser relatado como uma estrutura hidrológica 

funcional inserida na paisagem, que possui uma inter-relação solo-planta-atmosfera 

e processos de infiltração, retenção e absorção, além de purificar e melhorar a 

qualidade da água infiltrada e reduzir o volume escoado. É um sistema de baixo 

investimento que absorve a água local de pequenas áreas e protege as águas 

subterrâneas. Simplificando, apresenta dois importantes quesitos já mencionados, 

porém de suma relevância: o controle da quantidade de água escoada e a melhoria 

da água retida e infiltrada. Sua aplicabilidade tem a função de captar, reter, retardar, 

minimizar ou evitar impactos ambientais provenientes de escoamento superficial. O 

sistema adotado é ideal para ser implantado em lotes, ou seja, em áreas 

residenciais focando a captação de volumes de água de calçadas e de telhados, 

sendo dimensionados especificamente para esta abordagem de acordo com cada 

caso, sendo que, é adotado "um critério mínimo de dimensionamento de 5% da área 

da superfície impermeável" (MELO et al., 2014).   
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 A água capturada pelo jardim de chuva pode ser infiltrada e recarregar o 

sistema aquífero ali existente, ou ainda ser descarregada no sistema de 

microdrenagem por meio de dreno, principalmente em eventos que a chuva excede 

o esperado. É indicado para ser implantado em ruas largas e de baixo tráfego, 

calçadas largas, pátio, estacionamentos e dentro dos lotes residenciais, comerciais 

ou públicos (FCTH, s/d). 

 Na Tabela 3 é possível visualiazar as vantagens e desvantagens da 

utiolização deste recurso.  

 

Tabela 3: Vantagens e desvantagens dos jardins de chuva permeáveis 

VANTAGENS 
 

DESVANTAGENS 
Contribui para aumentar beleza paisagística 
valorizando o ambiente urbano com a 
incorporação de vegetação 

Não pode ser utilizado para grandes áreas de 
contribuição; 

Detenção temporária das águas, propiciando 
rearranjo temporal dos hidrogramas 

Necessidade de um espaço para implantação, 
geralmente de 5% da área de contribuição 

É eficiente na remoção de sedimentos finos e 
poluentes, melhorando a qualidade das 
águas pluviais 

 

Possibilidade de aplicação em áreas 
densamente impermeabilizadas, como 
estacionamento e calçadas, além de poder 
ser implantado em lotes residenciais e 
comerciais 

Pode sofrer colmatação, sendo recomendável  
que exista um pré-tratamento (exemplo: faixa  
gramada) em áreas com grande aporte de 
sedimentos 

Possibilita a recarga das águas subterrâneas  

Figura 1: Exemplos de Jardins de Chuva                                                                                            
Fonte: FCTH (s/d) 
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Reduz o tamanho e custo do sistema de 
drenagem a jusante 

O custo de implantação pode ser maior do 
que 
outras medidas de controle 

Reduz parte do volume do escoamento 
superficial e, consequentemente reduz 
inundações na bacia 

Não pode ser utilizada em lugares onde há 
limitação de espaço, pois reduz o espaço de 
via trafegável 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de FCTH (s/d) e Tominaga (2013) 

2.3.2.2 Microrreservatório ou cisterna 

 De acordo com a NBR 15.527:2007 (ABNT, 2007), a água de chuva para 

fins não potáveis, pode ser coletada de precipitações atmosféricas em "coberturas, 

telhados, onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais". Pode ser 

aproveitada ou utilizada após tratamento adequado, para irrigação de jardins, bacias 

sanitárias, lavar veículos, limpeza de ruas, pátios e calçadas entre outros. "A 

concepção do projeto do sistema de coleta de água de chuva deve atender às 

ABNT" e no estudo, deve estar relacionado o alcance do projeto, a população que se 

beneficiará deste recurso e a demanda a serem definidas pelo projetista do sistema, 

assim como, as séries históricas das precipitações da região onde será implantado. 

 Os reservatórios podem ser definidos como recipientes cuja finalidade é de 

armazenar líquidos, e neste caso, a água da chuva advinda do telhado ou cobertura. 

Podem ser de diferentes materiais, inclusive de concreto; podem se apresentar 

apoiados sobre o terreno, parcialmente ou totalmente enterrados (KAWATOKO, 

2012).  

 Os reservatórios, também denominados de cisternas, com a função de 

armazenar a água do telhado, acabam providenciando uma detenção da água 

pluvial no lote, ainda possibilitando o aproveitamento da mesma reduzindo custos e 

desperdícios de água (PRINCE GEORGE'S COUNTY, 1999; ROSSI e 

GONÇALVES, 2012; SOUZA, 2005).  

 Na Figura 2 observa-se um sistema de reservatório de água ou cisterna, 

enterrado e com tampa para inspeção e manutenção e filtro para retenção de 

resíduos. Esta água captada, armazenada e tratada de forma segura, de acordo 

com o requerido pela sua função final e seu potencial pleno, substitui e suplementa 

outras fontes usadas, antes de finalmente, ser dispensada. Desta forma, contribui 
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para o consumo e para o armazenamento, auxiliando na redução de impactos 

negativos a jusante do corpo hídrico receptor (PNRH, 2006).  

 

 

Figura 2: Cisterna para armazenamento da água 
Fonte: ROSSI e GONÇALVES (2012) 

 

 Tominaga (2013) complementa salientando que as funções principais destes 

reservatórios ou cisterna, são: o armazenamento de volumes de chuva que 

contribuem para o amortecimento do pico de cheia, e a possibilidade da utilização 

desta água armazenada para aproveitamento para irrigação, dispensando o uso de 

água potável entre outros diversos fins.  

 O dimensionamento do volume e, consequentemente do reservatório, deve 

ser baseado em critérios técnicos, econômicos e ambientais seguindo 

procedimentos da engenharia, de acordo com a finalidade se seu uso. Porém, nem 

sempre é possível comportar a água adivinha de toda a precipitação, sendo assim, o 

volume não aproveitável ou excedente, pode ser lançado na galeria de águas 

pluviais, ou ser infiltrado parcial ou totalmente no solo, desde que não traga 

prejuízos ao lençol freático. No entanto, a água que for armazenada, deve ser 

preservada da incidência direta da luz solar e do calor e protegida de animais e 

insetos que possam adentrar pelos orifícios e tubulações. Motivos estes, entre 

outros, que levam à necessidade da manutenção e limpeza periódica dos 

reservatórios (ABNT, 2007).  
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 Na Figura 3 é representado um sistema de funcionamento e uso do sistema 

de captação, limpeza, armazenamento e distribuição da água da chuva. 

 

 

 

 O reservatório de águas pluviais deve funcionar com um reservatório 

específico para ele e concomitante ao reservatório de água potável. No primeiro 

caso, onde for utilizado, deve ter indicações de que a água não é potável, e ainda, 

deve manter-se interligado ao reservatório de água potável para que se mantenha o 

abastecimento e consumo em períodos de estiagem (KAWATOKO, 2012).  

 Na Tabela 4 observam-se, de acordo com Tominaga (2013), as vantagens e 

limitações do uso do microrreservatório ou cisternas, baseado nos contextos 

supracitados. 

Figura 3: Sistema de coleta e aproveitamento da água de chuva 
Fonte: Ohnuma Jr. (2005 apud KAWATOKO, 2012) 
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Tabela 4: Vantagens e limitações associadas aos microrreservatórios 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

Possibilidade de utilização do volume de água 
armazenado para outros fins, como: proteção 
contra fogo, irrigação de jardins, processos 

industriais, refrigeração, entre outros 

Necessidade de manutenção, no caso de 
reservatórios fechados deve-se atentar 

para a restrição do acesso 

Armazenamento do escoamento superficial 
direto, o que contribui para o amortecimento do 
pico de cheia, aliviando o sistema de drenagem 

a jusante 

 

Ocupação de áreas mínimas no caso de 
reservatórios enterrados, por outro lado ocorre 

a redução do espaço disponível do subsolo 
para outros usos 

Custos relativamente altos de instalação 
no caso de reservatórios enterrados. O 

O custo pode ser restritivo, se o reservatório 
receber água de grandes áreas de drenagem 

Fonte: TOMINAGA (2013) 

2.3.2.3 Pavimentos permeáveis e porosos 

 Espaços urbanizados, cada vez mais impermeáveis, apresentam-se como 

grandes áreas de estacionamentos, sistema viário e mesmo calçadas, ocupando 

grande parte da bacia de drenagem e aumentando o escoamento superficial da 

mesma. Normalmente estas áreas recebem pavimentos que não possibilitam a 

infiltração da água no solo, contribuindo para os problemas de inundações. Para 

mitigar esta questão, a adoção de pavimentos permeáveis e porosos contribui ao 

reter e infiltrar a água e mesmo, ao remover os poluentes impede a contaminação do 

solo. Este tipo de pavimento é considerado como um procedimento eficiente para 

reduzir a taxa de impermeabilização das bacias, e podem ser recomendados para 

locais de tráfego leve, condomínios residenciais, estacionamentos e calçadas 

(SOUZA, 2005; TOMINAGA, 2013) 

 Virgiliis (2009) descreve o pavimento permeável como sendo aquele que 

possui porosidade e permeabilidade relativamente alta, de modo que influencia na 

hidrologia do local onde é implantado, contribuindo assim, para o meio ambiente. O 

pavimento poroso possui menos vazios e baixa taxa de infiltração. Com estas 

características, os pavimentos permeáveis contribuem para a drenagem urbana, 

"tratando-se de dispositivo de infiltração, atua como técnica alternativa para o 

aumento da permeabilidade do solo urbano, tornando-se uma ferramenta de 

drenagem". Pode-se dizer que possui a função mecânica e a função hidráulica, onde 
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a primeira está relacionada a questão estrutural em suportar o tráfego, e a segunda, 

em relação à segunda, como drenagem pela sua porosidade, retendo e infiltrando a 

água no solo do subleito.  

 Os pavimentos permeáveis podem se caracterizar em pavimentos que 

podem possuir revestimento drenante ou mesmo impermeável; pavimentos que 

podem ter a função de armazenamento ou infiltração. Cada um possui suas 

características particulares, porém todos têm a mesma finalidade: contribuir com a 

diminuição dos espaços impermeáveis dos centros urbanizados (VIRGILIIS, 2009). 

 Prossegue o autor mencionando que são diversificados os tipos de materiais 

usados como pavimentos permeáveis. Seguem alguns exemplos: 

 

A- Concreto poroso: possui uma sutil diferença na mistura do cimento Portland, 

onde os agregados devem ter gradação uniforme. "Quando aplicado sobre as 

camadas da estrutura do pavimento, resulta numa placa rígida". Seu custo é elevado 

comparado com outros tipos, e não deve ser aplicado sobre camada de subleito 

fraca para não provocar fissuras. É apropriado para locais de baixo tráfego, 

calçadas, áreas de manobra e estacionamentos residenciais entre outros.  

 

B- Blocos vazados: blocos de concreto com aberturas que possibilita seu 

preenchimento com grama ou agregados. São assentados lado a lado formando 

desenhos simétricos e em diferentes modelos. São econômicos, duráveis, e capazes 

de suportar cargas. 

 

C- Blocos intertravados de concreto: são blocos maciços de concreto, alinhados 

lado a lado sobre camada de areia permitindo porosidade e permeabilidade. 

Possuem boa durabilidade, resistência e economia, e permitem tráfegos de diversos 

tipos. 

 

D- Concreto asfáltico poroso: "é a mistura entre ligante betuminoso e agregado de 

tamanho uniforme". É uma variação do convencional, porém, com uma variação de 

ser permeável. É um material relativamente barato e possui diversas aplicações. 

 Na Figura 4 são apresentados alguns tipos de pavimentos permeáveis e 

porosos, possibilitando um melhor entendimento. 
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 Tominaga (2013) apresenta algumas vantagens e limitações do uso e 

aplicação dos pavimentos permeáveis, passíveis de serem verificados na Tabela 5. 

 

 
Tabela 5: Vantagens e limitações associadas aos pavimentos permeáveis e porosos 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

Detenção temporária da água, proporcionando 
um rearranjo temporal dos hidrogramas 

Possibilidade de colmatação do pavimento 

Possibilidade de rerecarga das águas 
subterrâneas, além da melhoria da qualidade 
das águas por ação de filtração no corpo do 

pavimento 

Risco de contaminação das águas 
subterrâneas, nas estruturas infiltrantes 

Melhoria na segurança e conforto pela 
redução da formação de poças de água e 

consequente melhoria da aderência no viário 

Necessidade de mão de obra especializada 
para a construção do pavimento 

Possibilidade de redução ou eliminação dos 
custos de implantação do sistema de 

drenagem tradicional 

Necessidade de manutenção periódica para 
evitar o entupimento ou colmatação dos 

poros das camadas permeáveis 

Não requerem espaços específicos para a 
implantação 

Risco de colmatação prematura da estrutura 
porosa é alto 

 Quando ocorre colmatação da estrutura os 
reparos apresentam custos elevados 

Fonte: Tominaga (2013) 

2.3.2.4 Valas vegetadas 

 Consideradas como técnicas compensatórias, as valas vegetadas são 

depressões naturais ou escavadas no solo com a finalidade de que as águas 

Figura 4: Pavimentos permeáveis e porosos - blocos vazados, blocos 
intertravados de concreto, concreto asfáltico poroso. 

Fonte: VIRGILLIS, (2009) 
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pluviais adentrem por entre elas, e que possam ser armazenadas temporariamente. 

Complementa seu objetivo, a função de infiltração da água no solo e a retenção de 

poluentes (BAPTISTA et al., 2005; TOMINAGA, 2013). 

 Agra (2001) complementa mencionando que a vala de infiltração funciona 

como um canal para desacelerar o escoamento superficial, permitindo a infiltração 

de parte desta água. Poluentes acabam sendo filtrados, e a água excedente, ou 

seja, que não infiltra no solo pode ser conduzido para as redes pluviais. 

 As valas ou valetas, assim denominadas, possuem dimensões longitudinais 

maiores do que as dimensões transversais, sendo as valetas, associadas àquelas 

estruturas de pequenas dimensões transversais. No caso de dimensões 

longitudinais muito maiores do que as transversais com profundidade reduzida são 

denominadas como planos de infiltração. Porém, o que altera são as classificações 

de acordo com as dimensões de suas estruturas, mas a finalidade continua sendo a 

mesma com o objetivo de armazenamento temporário da água pluvial e possibilitar a 

infiltração da mesma (BAPTISTA et al., 2005) 

 Prossegue o autor comentando que o funcionamento da vala é simples: 

ocorre a introdução da água da chuva de forma direta ou por tubulação, 

provenientes do escoamento superficial; o armazenamento é feito à superfície em 

estrutura ao ar livre; a água evacua por infiltração no solo ou por desague no corpo 

receptor. Por ser um processo simples e versátil em suas dimensões, pode" ser 

utilizada ao longo do sistema viário, jardisn, terrenos esportivos e em áreas verdes 

em geral".  

 Tominaga (2013) acrescenta que também podem ser utilizadas integrando 

projetos de estacionamentos, paralelos a ruas e estradas, bem como em conjuntos 

habitacionais que, neste caso, "além da função hidráulico-hidrológica destaca-se a 

inclusão de áreas verdes, melhorando o aspecto paisagístico local". Agra (2001) 

complementa que a utilização das valas vegetadas se estendem também para 

loteamentos, parques e lotes residenciais, mas a declividade máxima da vala não 

deve ultrapassar os 5% para evitar a velocidade do escoamento e não dificultar a 

infiltração da água. Souza (2005) especifica que a declividade longitudinal do canal 

da vala, deve ser, mínima de 1% e a máxima de 6%. 

 Na Figura 5 nota-se a representação de valas vegetadas, sendo 

apresentada uma forma de vala mais estreita, podendo ser denominada valeta, 
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como supracitado, integrando as áreas verdes do loteamento; e a outra forma de 

vala, apresenta-se ao longo de uma via, no canteiro central compondo o paisagismo 

do entorno. 

 

 
 

Figura 5: Exemplos de Valas Vegetadas 
Fonte: MOURA (2004); Empreendimento Costa Esmeralda - Porto Belo/SC (2015) 

 

 

  Usualmente as estruturas das valas recebem cobertura ou revestimento 

vegetal, podendo também, ser implantadas canaletas de concreto para facilitar o 

escoamento final dos volumes armazenados. Neste caso, para as valas 

impermeáveis, além da canaleta ou base em concreto, pode-se usar "alvenaria, 

pedras, impermeabilização em argila ou geomembrana coberta com solo". Mas 

mesmo assim, seu entorno é gramado, como pode-se verificar na Figura 07. As 

valas vegetadas recebem também, a cobertura gramínea, porém, por não ser 

resistente a longos períodos de água, é indispensável o esvaziamento regular das 

valas. Árvores de folhas caducifólias devem ser evitadas em sua proximidade, afim 

de evitar a obstrução do canal de vazão. E em períodos secos, deve ser previsto a 

irrigação da grama e vegetação do local (BAPTISTA et al., 2005).  

 Moura (2004) salienta que a manutenção das valas se limitam à estrutura de 

sua superfície e, são semelhantes às conservações de parques e jardins com a 

execução do corte da grama períodico e substituição da mesma em um período 

aproximado de 5 anos, garantindo assim, o bom funcionamento da estrutura, que 

poderá contar com uma vida útil considerada como sendo de 15 anos. 
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 Na Tabela 6 observa-se algumas considerações quanto ao uso das valas 

vegetadas, tanto em relação aos fatores positivos, trazendo suas vantagens, como 

em relação à fatores negativos em relação às suas limitações. 

 

Tabela 6: Vantagens e limitações associadas ao uso de valas vegetadas 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

Ausência de espaço específico para 
implantação da técnica uma vez que a área de 

armazenamento também serve 
deestacionamento sem prejuízos aos 

pedestres ou veículos 

Restrições de eficiência em áreas de altas 
declividades: perda de volume de detenção, 

possibilidade de erosão da estrutura 

Baixo custo e facilidade de construção e 
utilização de materiais  simples e locais 

 

Proporciona detenção temporária das águas, 
provocando o amortecimento das vazões 

afluentes e o rearranjo temporal dos 
hidrogramas 

Possibilidade de estagnação das águas com 
severas implicações sanitárias 

A evapotranspiração e a infiltração reduzem o 
volume de escoamento superficial 

 

Favorece as condições de escoamento a 
jusante 

Exige espaço adequado para sua 
implantação 

Baixo custo de projeto e facilidade de 
manutenção 

 

Benefício financeiro por reduzir dimensões do 
sistema de drenagem a jusante 

Manutenção periódica 

Benefícios paisagísticos com a possibilidade 
da integração da estrutura junto ao projeto 

paisagístico, proporcionando valorização do 
espaço urbano aumentando as áreas verdes 

Integração paisagística com uso do solo 
urbano, devendo ter sua implantação 
considerada desde o início do projeto. 

Benefícios ambientais com recarga do lençol 
freático e melhoria da qualidade das águas 

pluviais 

Risco de poluição do lençol freático 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de Baptista (et al., 2005) e Tominaga (2013)  

 

 Verifica-se na Tabela 6, que há mais vantagens do que limitações no uso e 

implantação das valas vegetadas, sendo que algumas de suas limitações podem ser 

minimizadas com a utilização de outros recursos, podendo ser definidas e 

aprimoradas em uma outra etapa, ou seja, as vantagens se sobrepõe às limitações 

de sua implementação. 

2.3.2.5 Trincheiras de infiltração e detenção 

 As trincheiras de infiltração são técnicas lineares usadas como dispositivos 

de drenagem do tipo controle na fonte, com a finalidade de armazenamento da água 



67 
 

 

pluvial em tempo adequado para sua infiltração no solo. São implantadas junto à 

superfície ou a pequena profundidade, e são consideradas lineares por possuírem 

seu comprimento ou dimensão longitudinal bem superior à sua largura e 

profundidade. Estas duas últimas normalmente, não ultrapassam 01 metro. O 

princípio de seu funcionamento consiste em fazer divergir o escoamento superficial 

das águas pluviais para a trincheira, ficando armazenado até ocorrer sua infiltração 

(AGRA, 2001; BAPTISTA et al., 2005; PEITER e POLETO, 2012; PRINCE 

GEORGE'S COUNTY, 1999; SOUZA, 2005; TOMINAGA, 2013). 

 Pode-se dizer que "funcionam como reservatórios convencionais de 

amortecimento de cheias", proporcionando a infiltração da água no solo e reduzindo 

o volume escoado e as vazões máximas de enchentes. O período de 

armazenamento é de aproximadamente 72 horas. Para seu funcionamento, a 

trincheira de infiltração tem, normalmente, de 0,9 a 3,6 m de profundidade, 

preenchida com agregados de pedra grossa que, permite o armazenamento 

temporário da água no espaço vazio do material, para posteriormente ocorrer sua 

percolação (PEITER e POLETO, 2012).   

 Kawatoko (2012) menciona que a trincheira após ser escavada, é 

preenchida com o material supracitado, com porosidade em torno de 35%; a 

trincheira pode ser descoberta ou coberta com material permeável ou mesmo com 

grama e as laterais preenchidas com manta geotêxtil para evitar penetração de 

sedimentos. As trincheiras podem ser enterradas, de acordo com Baptista et al. 

(2005), e recobertas com terra, permitindo sua vegetalização. Porém, a vegetação 

deve ser escolhida criteriosamente, de forma que não venha prejudicar o 

funcionamento da estrutura futuramente. 

 Baptista et al. (2005) complementa acrescentando que as trincheiras podem 

ser preenchidas com material granular graúdo, do tipo pedra de mão, seixos ou brita. 

No caso de trincheiras de detenção, devem ser revestidas com material impermeável 

para garantir a estanqueidade, diferentemente das trincheiras de infiltração, que se 

recomenda a utilização de manta geotêxtil para evitar a passagem de finos 

provocadores de colmatação.  

 Nas trincheiras de detenção, como não ocorre a infiltração, o esvaziamento 

acontece por meio de sistema de drenagem, e seu principal objetivo é o rearranjo 

temporal das vazões de escoamento superficial. Neste caso, indicados para locais 
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onde o solo apresenta baixa permeabilidade ou para áreas onde há risco iminente 

de contaminação das águas subterrâneas. No caso das trincheiras de infiltração, a 

evacuação da água acontece pelo próprio processo de infiltração no solo. E, tanto 

para um caso como para o outro, o acesso das águas na trincheira, pode ocorrer 

superficialmente, pelo escoamento superficial, ou por meio de um sistema de 

drenagem que capta e conduz a água para a trincheira (KAWATOKO, 2012; 

TOMINAGA, 2013). 

 Outro fator de grande importância no uso das trincheiras de infiltração, é o 

fato de tratar a água que vai penetrar no solo, por meio de filtragem e remoção de 

poluentes. Sendo assim, é fundamental que águas com alta taxa de poluentes, como 

no caso de esgoto cloacal, sejam desviadas para locais de tratamento, sem passar 

pelas trincheiras de infiltração (AGRA, 2001). 

 As trincheiras de infiltração são recomendadas para locais com solo com 

boa capacidade permeável, próximo a áreas cobertas e impermeáveis, em canteiros 

centrais e passeios, ao longo de ruas e avenidas, em estacionamentos, jardins, lotes 

individuais, terrenos esportivos e áreas verdes entre outros. Podem ser construídas 

em áreas novas ou em locais existentes (BAPTISTA et al., 2005; KAWATOKO, 

2012).  

 Na Figura 6 é apresentado um corte em perspectiva de uma trincheira de 

infiltração preenchida com material granular, revestido com manta geotêxtil e coberta 

com vegetação do tipo gramínea, e ao lado, sua aplicação ao longo de uma via, 

incorporando-se ao paisagismo da mesma.  
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Figura 6: Exemplos de trincheiras de Infiltração 
Fonte: KAWATOKO (2012); TOMINAGA (2013).   

 

 Averiguando os diversos comentários apresentados pelos autores, entende-

se a importância da aplicação de tal estrutura no sistema de drenagem urbana. 

Sendo assim, na Tabela 7 são apresentadas algumas das vantagens e 

desvantagens da implantação das trincheiras de infiltração no meio urbano. 

 

Tabela 7: Vantagens e desvantagens relacionadas ao uso de trincheiras de infiltração 

 
VANTAGENS 

 
DESVANTAGENS 

Valorização do espaço urbano, destacando-se a 
pequena de manda por espaço desse tipo de 

estrutura  

Restrição de eficiencia quando 
implantada em áreas de alta 

declividade, porém, sem impedimento 
para seu emprego nestas situações  

Criação de áreas permeáveis quando a 
estrutura é implantada em calçadas ou outras 

áreas impermeáveis 

 

Provoca rearranjo temporal dos hidrogramas e 
favorece as condições de escoamento a jusante 

Uso de vegetação inadequada pode 
comprometer a estrutura e 
funcionamento do sistema 

Reduz o escoamento superficial aliviando o 
sistema de drenagem a jusante 

 

Redução do risco de inundação 
 

 

Benefício financeiro por reduzir dimensões do 
sistema de drenagem a jusante 

Manutenção periódica com controle da 
colmatação 

Redução ou mesmo eliminação da rede de 
microdrenagem local 

 

Benefícios paisagísticos com a possibilidade da 
integração da estrutura junto ao projeto 

paisagístico, proporcionando valorização do 
espaço urbano aumentando as áreas verdes 
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Boa integração com o espaço urbano 
 

 

Benefícios ambientais com recarga do lençol 
freático e melhoria da qualidade das águas 

pluviais 

Risco de poluição do lençol freático no 
caso de trincheiras de infiltração 

Reduz o risco de poluição das águas 
subterrâneas  

 

Contribuem para o desenvolvimento de 
vegetações próximo ao local de implantação 

 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de Baptista et al. (2005);                                                                              
Peiter e Poleto (2012); Tominaga (2013) 

  

 Assim como as valas vegetadas, percebem-se as vantagens da implantação 

das trincheiras de infiltração como benefício ao sistema de drenagem urbana, sendo 

que estes se sobrepõem aos limites e desvantagens de sua utilização. 

2.3.2.6 Poços de Infiltração 

 Os poços de infiltração são dispositivos de infiltração de águas pluviais 

semelhantes às trincheiras de infiltração, porém, não são lineares, mas sim, pontuais 

e verticais, possibilitando a infiltração na direção radial. São concebidos com a 

finalidade de drenar a água pluvial diretamente no subsolo por infiltração, e podem 

abranger superfícies drenantes de diversas dimensões, desde alguns metros 

quadrados até milhares de metros quadrados. Sua aplicação é ideal para locais 

onde a camada superficial é pouco permeável, mas com melhores capacidades de 

infiltração nas camadas mais profundas, permitindo o trânsito do escoamento até um 

horizonte de solo permeável (AGRA, 2001; BAPTISTA et al., 2005; MOURA, 2004; 

PRINCE GEORGE'S COUNTY, 1999; TOMINAGA, 2013). 

 Este recurso possibilita a redução das cheias urbanas por reduzir as vazões 

de pico e diminuir o volume da água direcionada ao sistema público de drenagem. A 

infiltração da água favorece a alimentação da vegetação circundante e do lençol 

freático com melhor qualidade de água infiltrada, pois esta não carrega a mesma 

carga poluidora proveniente das águas das vias urbanas. Sua implantação 

possibilita boa integração ao ambiente urbano agindo de forma harmoniosa com o 

paisagismo circundante, pode ocupar pequena área do espaço urbano e de forma 

discreta, sem ser notado pelos transeuntes, como pode ser verificado na Figura 7 

(BAPTISTA et al., 2005; REIS et al., 2008).  
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Figura 7: Exemplo de poço de infiltração, Lyon - França  
Fonte: BAPTISTA et al. (2005) 

 

  

 De acordo com Baptista et al. (2005), seu funcionamento é simples, podendo 

ser abastecido por águas pluviais introduzidas diretamente no poço por escoamento 

superficial - modo difuso, ou por meio de rede de drenagem - modo localizado. 

Podem também receber águas provenientes de forma direta das coberturas de 

edificações. Porém, em qualquer situação, proporcionam o armazenamento 

temporário das águas, sendo grande sua capacidade para este feito. A evacuação 

da água ocorre por infiltração no solo ou injeção no lençol subterrâneo, sendo esta 

última desaconselhável e mesmo proibida em alguns países, com o intuito de reduzir 

o risco de contaminação.  

 Reis et al. (2008) explica que o poço de infiltração é um sistema em que, se 

escava no solo, e reveste por tubos de "concreto perfurados ou tijolos assentados 

em crivo, envoltos por uma manta geotêxtil fazendo a interface solo/tubo, e fundo 

revestido por uma camada de agregados graúdos", permitindo assim, a infiltração do 

volume de água no solo. Este sistema, representado na Figura 8, quando conectado 

a uma edificação, capta toda a água de chuva da mesma até saturar a capacidade 

de absorção do solo e total enchimento do poço. Na sequencia, a água excedente é 

lançada no sistema publico de drenagem "por meio de extravasores do próprio poço 

de infiltração ou em uma caixa de passagem anterior ao sistema".  



72 
 

 

 

 

Figura 8: Poço de infiltração sem preenchimento 
Fonte: REIS et al. (2008) 

 

 

 O poço pode ser construído com preenchimento de material poroso ou 

mesmo sem ser preenchido. No caso de poços de infiltração preenchidos, 

normalmente recebem em seu interior, materiais do tipo agregados como areia 

grossa, brita ou seixos, com porosidade superior a 30%. O material deve ser limpo, e 

a presença de finos deve ser evitada para não colmatar o fundo do poço, sendo 

recomendado, revestir todo o poço com manta geotêxtil. Na Figura 9 é retratado este 

tipo de construção de poço de infiltração. Os poços sem preenchimento possibilitam 

armazenar maiores volumes de água antes da infiltração, porém é necessário 

revestir as paredes com proteção por meio de tubos de concreto furados ou outros 

materiais como mencionado anteriormente (AGRA, 2001; BAPTISTA et al., 2005).   
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Figura 9: Poço de infiltração preenchido com material poroso 

Fonte: TOMINAGA (2013) 

 

 

 O sistema de poço de infiltração será mais eficaz quando puder ser 

integrado ou combinado com o sistema predial de aproveitamento de águas pluviais. 

Neste caso, quando o volume de água extravasa do reservatório, é encaminhado 

para o poço de infiltração, o que possibilita maior captação de volume de água das 

coberturas e áreas impermeáveis, reduz a vazão de escoamento e possibilita a 

recarga das águas subterrâneas (CAIXA, 2010). Na Figura 10 é apresentado um 

sistema integrado destes dois recursos.   
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Figura 10: Aproveitamento da água de chuva integrado ao poço de infiltração 
Fonte: CAIXA (2010) 

 

 

 As vantagens e limitações da utilização deste sistema, ou seja, da 

implantação de poços de infiltração, podem ser verificadas na Tabela 08. 

 

 

Tabela 8: Vantagens e limitações da implantação de poços de infiltração 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

A infiltração possibilita uma redução do 
volume de escoamento superficial, aliviando o 

sistema de drenagem a jusante  

Restrição de eficiência em locais com 
declividade acentuada, porém, sem 

impedimento do emprego nestas áreas 

Integração com o meio ambiente urbano, pois 
pode ocupar pequenos espaços e é bastante 

discreto 

Necessidade de manutenção periódica 
para controle da colmatação 

Boa utilização no caso de solos superficiais 
pouco permeáveis e camadas profundas com 

grande capacidade de infiltração 

Risco de contaminação das águas 
subterrâneas  

Possibilidade de recarga do lençol freático e 
melhoria da qualidade da água 

Baixa capacidade de armazenamento 

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de Baptista et al. (2005);  
Peiter e Poleto (2012); Tominaga (2013) 
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2.3.2.7 Telhado Verde 

 Os telhados verdes, também conhecidos como telhados armazenadores 

vegetados, ou green roofs, são coberturas de edificações que tem sua superfície de 

telhado convencional, convertida em um espaço multifuncional utilizando-se de 

vegetação. É formado ppor uma laje basicamente plana ou inclinada, tendo sua 

cobertura vegetada plantada em solo leve tratado, e em sua base, possue sistema 

que contenha reservatório de água pluvial, resistente às raízes das plantas ali 

inseridas (PEREIRA, 2011; TASSI et al., 2014; TOMINAGA, 2013).    

 De acordo com Baptista et al. (2005), os telhados inclinados devem ter 

declividade inferior a 5% e "tem como exutório um poço de infiltração na base da 

construção". Distinguem-se em cobertura vegetal simples ou vegetalização 

extensiva, e telhado jardim acessível ou vegetalização intensiva. 

 Tassi et al. (2014) ressalta que os telhados verdes podem ser divididos em 

duas categorias, como supracitado, de acordo com os conceitos em que são 

concebidos em relação ao tipo de uso previsto e ao tipo de vegetação que irá 

comportar. São portanto, os sistemas extensivos e sistemas intensivos. No primeiro 

caso, as coberturas são leves, acrescentam pouco peso à estrutura pois possuem 

camada de solo pouco profunda, entre 5 e 15 cm; comportam plantas resistentes a 

variações climáticas e apresentam boa contribuição com relação à redução do 

escoamento superficial das águas pluviais.  "Normalmente, a água é armazenada no 

substrato, e a drenagem, ou camada de retenção, é suficiente para sustentar a 

necessidade hídrica das plantas", porém, caso necessário, pode-se adotar um 

sistema de irrigação para períodos prolongados de estiagem.   

 Prosseguem os autores relatando que, no caso dos telhados verdes 

intensivos, a camada de solo é mais significativa, ficando entre 15 e 90 cm, o que 

possibilita vegetações de maior porte, como no caso de arbustos. O conceito de 

projeto é o mesmo do telhado extensivo, mas com a camada drenante e de retenção 

ficando mais profundas, e neste caso, é recomendado um sistema de irrigação, a 

qual pode ser feita utilizando-se da própria água retida pelo sistema de drenagem. 

Contudo, estes são os mais indicados em situações que requerem o controle do 

volume do escoamento pluvial. Não é recomendado para telhados inclinados, pois 

sua manutenção é semelhante àquela empregada em jardins. Este tipo de telhado, 
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dependendo "da concepção utilizada, podem destinar-se a fins desportivos, 

recreativos e de lazer, e, muitas vezes, são indistinguíveis de jardins naturais em 

sua aparência".  

 Na Figura 11 é apresentado as diversas camadas do telhado verde. A 

camada de vegetação é o que cobre o telhado e deve se compor de plantas 

adequadas ao clima e local, elas interceptam parte da chuva e contribuem na 

evapotranspiração. O substrato é a camada de solo onde será fixada a vegetação, 

auxilia no armazenamento temporário da água. A manta geotêxtil é uma camada 

filtrante que separa as camadas vegetais e de substrato, da camada drenante. A 

camada drenante drena a água do telhado evitando alagamento e retem parte da 

mesma. A camada protetora retem umidade e nutrientes acima da estrutura do 

telhado protegendo a membrana de impermeabilização. A "impermeabilização: 

normalmente realizada com o emprego de hidrorrepelentes, de maneira a evitar o 

contato da água com a estrutura do telhado". A estrutura do telhado deve suportar a 

carga do mesmo, e ser dimensionada de acordo com o tipo de telhado e vegetação 

que irá receber (TASSI et al., 2014). 

 

 

 

 O uso da vegetação no telhado verde, pode ser substituída por britas ou 

seixos, frequentemente utilizadas no exterior. Seu uso está pautado no quesito 

proteção da impermeabilização, "tanto de ação mecânica quanto sobre raios 

ultraviletas e variações bruscas de temperatura". Porém, é indicado quando não se 

prevê acesso ao espaço (BAPTISTA et al., 2005). 

 O telhado verde, do ponto de vista hídrico, contribui em dois importantes 

aspectos na gestão das águas pluviais urbanas: reduz o escoamento superficial 

Figura 11: Camadas que compõem o telhado verde 
Fonte: TASSI et al. (2014) 
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devido a infiltração das águas no telhado verde,  e possibilita a utilização da água da 

chuva "para a promoção de uma atenuação no clima urbano, embelezamento da 

paisagem urbana com notável positivo efeito psicológico na população". Além destes 

quesitos, o telhado verde proporciona melhor qualidade de vida, melhor climatização 

dos ambientes, melhor efeito e embelezamento paisagístico, reduz a poluição 

ambiental e favorece uma "maior infiltração das águas das chuvas, contribuindo para 

a redução de enchentes" (BEZERRA e CURI, 2009).  

 O sistema que abrange o telhado verde faz com que ele se torne eficaz na 

redução e retardo do escoamento superficial das águas pluviais, além de reduzir o 

volume que será ejetado no sistema público de drenagem urbana. Fator este, que 

ocorre devido à "retenção da água de chuva o solo do telhado verde". Importante 

observar que, para sua instalação, se não foi previsto a carga do telhado verde, 

novos cálculos deverão ser realizados com o intuito de verificar a necessidade ou 

não de adaptações estruturais. Por reduzir demandas no sistema convencional de 

drenagem, pode apresentar economia no funcionamento destes sistemas e 

possíveis diminuições de alagamentos (COSTA et al., 2012). 

 Outros fatores que agregam valor ao utilizar-se de telhados verdes: 

benefícios em escala urbana e na escala do edifício como a redução do efeito das 

altas temperaturas, isolamento acústico, diminuição do consumo de energia, 

retenção de água associada a evapotranspiração, diminuição do tempo entre o pico 

de vazão de escoamento de um telhado convencional e de um telhado verde, bem 

como sua redução,  atenuação do efeito da ilha de calor, criação de espaços verdes, 

aumento da biodiversidade urbana, função ornamental entre outros (BEZERRA e 

CURI, 2009; FERREIRA e MORUZZI, 2007; PEREIRA, 2011; ARAÚJO et al., 2013; 

TASSI et al., 2014). 

 Na Figura 12 são demonstrados alguns exemplos de edificações que 

contemplam o telhado verde, agregando os valores ora mencionados, e contribuindo 

com o efeito estético da mesma. Com base nos autores referenciados, nota-se a 

importância de se adotar recursos como este.  

 Desta forma, a Tabela 09 apresenta, de forma sucinta, as vantagens e 

limitações da implantação deste sistema. 
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Figura 12: Exemplos de telhado verde 

Fonte: BEZERRA & CURI (2009) 

 
 

Tabela 9: Vantagens e limitações associadas ao telhado verde 

VANTAGENS 
 

LIMITAÇÕES 
Detenção temporária das águas propiciando 
rearranjo temporal dos hidrogramas 

Necessidade de estabilidade estrutural e 
reforço, quando implantado em 
edificações existentes 

Reduz o escoamento superficial e possibilita a 
utilização da água da chuva 
para atenuação no clima urbano, além de poder 
ser usada para irrigação da vegetação. 

Longos períodos de estiagem podem 
comprometer a vegetação se não houver 
sistema de drenagem alternativo. 

Redução dos volumes do escoamento superficial 
devido à evapotranspiração 

Dificuldade para serem implantados em 
telhados com alta declividade 

Reduz o volume que será ejetado no sistema 
público de drenagem urbana, diminuindo custos 
de manutenção com o mesmo e evitando 
alagamentos. 

Mão de obra especializada para a 
implantação do telhado verde 

Proteção térmica para as edificações com 
diminuição do consumo de energia gasta com 
aquecimento ou resfriamento dos ambientes. 

Manutenção periódica dos telhados, em 
maior proporção do que os telhados 
convencionais. 

Redução ou  atenuação do efeito da ilha de calor, 
e também atua como isolante acústico para as 
edificações. 

Cuidado com a escolha da vegetação que 
será empregada, de forma que se 
adaptem ao clima, intempéries e que as 
raízes não prejudiquem o sistema de 
drenagem. 

Ótima integração aos projetos paisagísticos, 
além de contribuir com melhorias do aspecto do 
ambiente urbano pela presença de espaços 
verdes. 

Baixa eficiência para chuvas intensas e 
prolongadas, com volume limitado de 
armazenamento devido à área do telhado.  
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Melhora o efeito de embelezamento paisagístico 
e contribui para a redução da poluição ambiental 

A água armazenada e aproveitada, não 
pode ser para fins potáveis. 

Possibilidade de implantação em edificações 
existentes, desde que avaliadas as condições 
estruturais e de impermeabilização da mesma. 

Normalmente, a implantação da estrutura 
é dependente de iniciativa privada.  

Fonte: Adaptado pela autora (2015) de Baptista et al. (2005); Bezerra e Curi (2009);  
Ferreira e Moruzzi, (2007); Pereira (2011); Araújo et al. (2013); Tassi et al. (2014)   

2.3.2.8 IPTU Hidrológico 

 A própria Constituição Federal resguarda a todos o direito a um ambiente 

equilibrado, de uso comum e adequado à qualidade de vida da população. Para 

isso, o poder Público, juntamente com a coletividade, deve defender e preservar o 

meio natural, por meio de medidas administrativas, de forma a favorecer as 

gerações presentes bem como as gerações futuras. Esse direito “deve ser objeto de 

políticas públicas” em diferentes segmentos, a fim de proporcionar um ambiente 

digno com o bem estar de todos (BERNARDI, s/d; PASSOS, s/d). 

 De acordo com Bernardi (s/d), para minimizar os impactos causados pelas 

diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelo homem, as políticas públicas 

utilizam de instrumentos diversificados, como a incidência de tributação voltada à 

gestão do ambiente. Neste caso, “com o objetivo de mudar o comportamento 

humano face ao meio ambiente, incentivando a preservação e o cuidado com as 

questões ambientais”.  

 Prossegue o autor relatando que o art. 3o do Código Tributário Nacional 

estabelece que: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada." Assim 

sendo, Bernardi (s/d) explana que tributo é toda prestação que deve ser pago em 

moeda corrente independente da vontade do contribuinte, não se caracterizando 

como multa, mas sim um ato lícito instituído por lei.  

 Os tributos são classificados em três espécies, de acordo com a 

Constituição Federal e podem ser instituídos em nível Federal, Estadual e Municipal. 

Podem ser impostos; taxas, em relação a serviços públicos prestados ou postos a 

disposição do contribuinte; e contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas 

(CAMPELLO et al, 2015).  
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 Os tributos são recursos que custeiam atividades governamentais, mas 

também podem ser usados “para orientar a atuação dos contribuintes para setores 

mais produtivos e/ou mais adequados ao interesse público”. Sendo assim, é possível 

e deve ser utilizado como instrumento auxiliador da proteção ambiental (BERNARDI, 

s/d; CAMPELLO et al, 2015).  

 Tributos Verdes ou Green Taxes são as denominações atribuídas aos 

mecanismos tributários que visam à preservação do ambiente. Eles orientam 

decisões políticas e econômicas em busca de soluções ecologicamente mais 

adequadas (BERNARDI, s/d).  

 A utilização do tributo como instrumento de proteção ambiental preconiza, 

por meio de prevenção, evitar dano ao meio natural. Atua como incentivo às 

condutas ambientalmente sustentáveis, além de atuar como compensador de custos 

de cunho econômico e ambiental, ao minimizar gastos do setor público com estas 

atividades. Sua implantação pode desestimular ações nocivas ao ambiente e 

proporcionar mudanças nas pessoas físicas e jurídicas em relação a 

comportamentos sob a ótica ambiental. Fator este, gerado pela  possibilidade de se 

obter benefícios, diminuir despesas ou mesmo alcançar isenção dos tributos - 

benefício fiscal. Entende-se portanto, que neste caso, não serão aplicados novos 

tributos àqueles que provocam degradação, mas sim, promover uma “sansão 

premial” quando ocorrerem mudanças de atitudes em busca de preceitos de 

desenvolvimento sustentável. Sendo assim, as políticas públicas incentivam o uso 

destes preceitos, premiando os contribuintes, e punem aqueles que continuam a 

prejudicar o meio natural (BERNARDI, s/d; MIGUEL & LIMA, 2012; CAMPELLO et 

al, 2015). 

 Pode-se, no entanto, dizer que os benefícios fiscais, conforme supracitado, 

são prêmios fiscais oferecidos pelo Poder Público como forma de incentivo ao uso 

de tecnologias e recursos que auxiliem no desenvolvimento econômico 

concomitante à defesa do ambiente (BERNARDI, s/d). Estado e Município podem se 

utilizar destes instrumentos ambientais tributários. 

 No que tange ao tributo municipal, pode-se utilizar do IPTU - Imposto Predial 

Territorial Urbano, como meio de proteção ambiental devido sua característica de 

progressividade no tempo, seu uso de acordo com a função social da propriedade, 

pelas peculiaridades de cada região e ainda, por ser um imposto referenciado aos 
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bens imóveis incidente sobre o terreno e a edificação (BERNARDI, s/d; KAWATOKO 

& MENDIONDO, 2011; CAMPELLO et al, 2015). 

 

O ambiente artificial seria o espaço urbano construído pelo homem, 

dentre os quais estão: casas, edifícios, praças, áreas verdes, ruas, 

entre outras construções.  Observa-se que quanto ao meio ambiente 

artificial os tributos possuem certa ligação, principalmente no que diz 

respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

principalmente porque esse imposto possui sua cobrança ligada à 

propriedade de um imóvel, o que possibilita a adoção de um trabalho 

voltado para o meio ambiente (CAMPELLO et al, 2015). 

 

 A própria Lei Municipal determinará as bases e critérios de cobrança do 

IPTU, como a base de cálculo e as alíquotas, considerando o valor venal do imóvel, 

sua localização e características (KAWATOKO & MENDIONDO, 2011; CAMPELLO 

et al, 2015).  

 O IPTU, voltado aos princípios ambientais, ao favorecer estímulo à uma 

cultura de preservação e recuperação dos recursos naturais por meio de redução de 

tributos, pode e deve atuar na mitigação de danos ambientais das urbes, 

estimulando uma cultura de conservação e melhoria dos recursos naturais. Esta 

forma de incentivo pode ser denominada como “IPTU verde ou ecológico” (JAHNKE 

et al, s/d; CAMPELLO et al, 2015). Desta maneira, “esse modelo de reforma 

tributária traz a novidade: tributos impostos não pelo Estado, mas pela natureza” 

(BERNARDI, s/d).  

 Seguindo esta linha de pensamento, ao referir-se a redução dos tributos, 

entende-se que, apesar dos cofres públicos deixarem de arrecadar com o IPTU, esta 

prática atrai investimentos e diminui gastos com a recuperação de áreas degradadas 

pela ação do homem. Com isto, tende a ocorrer um aumento na arrecadação em 

longo prazo, “além de propiciar um ambiente ecologicamente equilibrado para todos 

os habitantes das cidades” e localidades vizinhas. Sendo assim, o “ganho ambiental 

acaba superando o ganho arrecadatório do município” e ainda, possibilita um avanço 

no setor de desenvolvimento ambiental (CAMPELLO et al, 2015). 

 A utilização do IPTU como ação de promoção ambiental, já é adotado em 

algumas cidades nacionais como em Salvador (BA), Curitiba (PR), Manaus (AM), 

Maringá (PR), Campo Grande (MS), Guarulhos (SP) e Rio de Janeiro (RJ) entre 

outros. 
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 Em Salvador (BA), incentivos tributários têm sido implantados por meio do 

IPTU Verde, pautado em Decreto.  

Administração integrada com a sociedade civil se uniu através desse 

sistema de incentivo fiscal, que tem o objetivo de conceder 

descontos a proprietários de imóveis residenciais e não residenciais 

que adotem medidas de preservação, recuperação e proteção do 

meio ambiente. Estas medidas incluem gestão de águas, eficiência 

energética e projeto sustentável entre outros, e são monitorados por 

agentes fiscais quando da regularidade do imóvel. O não 

cumprimento destas acarreta no cancelamento do benefício 

(PASSOS, s/d).   

 

 O desconto concedido na cobrança do IPTU, pode variar de acordo com a 

pontuação atingida em relação a critérios estabelecidos, divididos em três 

categorias: certificação bronze, proporciona desconto de 5%; certificação prata, 

desconto de 7%; certificação ouro, desconto de 10%. O desconto tem validade de 03 

anos e deverá ser reavaliado para renovar o benefício (SALVADOR, 2015). 

 Entre os critérios pré-determinados, encontra-se o aproveitamento de água 

de chuva em 90% da área de cobertura da edificação; o uso de pavimento 

permeável; retardo ou infiltração de águas pluviais; aumento da área permeável em 

relação ao mínimo estabelecido em lei; implantação de telhado verde em no mínimo 

25% da área de cobertura do último pavimento da edificação. Estes critérios entre 

outros, estão classificados nos quesitos de gestão sustentável das águas e em 

projeto sustentável (SALVADOR, 2015).   

 Em Curitiba (PR), a adoção do IPTU Verde ocorreu devido a falta de áreas 

permeáveis e como incentivo para a implantação e conservação destas áreas. A 

redução do IPTU é aplicado quando constatado práticas benéficas ao meio ambiente 

(JAHNKE et al, s/d). 

 A título de incentivo, a administração pública de Curitiba favorece isenção ou 

redução sobre o IPTU para terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas Verdes 

de forma proporcional à taxa de cobertura florestal do terreno, para os casos de 

recuperação ou manutenção da área, conforme especificado em lei. Faz parte deste 

setor, áreas que contenham bosques nativos relevantes, consideramdo-os como 

sendo maciços de mata nativa, pertencentes a flora do município de Curitiba, “que 

visem a preservação de águas existentes, do habitat da fauna, da estabilidade dos 
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solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição equilibrada dos 

maciços florestais” (CURITIBA, 2000). 

 No caso do município de Manaus (AM), a forma de aplicação do IPTU Verde 

ou Ecológico, envolve a isenção da cobrança do tributo para as áreas privadas que 

compreendam a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que deve ter sua 

biodiversidade e aspectos paisagísticos protegidos pelo proprietário ou mesmo 

promovendo sua recuperação. Tal incentivo abrange a proteção de florestas e se 

estende à patrimônios culturais (MANAUS, 2011; CAMPELLO et al, 2015). 

 O município de Maringá (PR) adotou o IPTU Verde favorecendo benefício de 

isenção do imposto para as propriedades em áreas urbanas ou urbanizáveis que, 

forem certificadas como sendo Área de Preservação Permanente - APP, Reserva 

Legal - RL, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Área de Interesse 

Ecológico - AIE, Bosques ou Reservas cobertas por Áreas de Florestas Nativas - 

AFN (MARINGÁ, 2011). 

 O município de Campo Grande (MS) se utiliza do IPTU Ecológico pautado 

em legislação específica, assim como os demais municípios supracitados, e 

promove redução de valores do tributo para os contribuintes que, em suas 

propriedades, adotarem requisitos de cunho ambiental. Os benefícios abrangem o 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e o ISS - Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza para pessoas físicas e jurídicas como forma de estimular a 

proteção, preservação e recuperação do ambiente. Os critérios a serem adotados 

são especificados na lei e englobam medidas como sistemas de captação de água 

da chuva, de reúso de água, de aquecimento hidráulico solar, de aquecimento 

elétrico solar e construções com material sustentável. E, de acordo com os critérios 

adotados, será concedida porcentagem de desconto em um total máximo de 10% 

(CAMPO GRANDE, 2010; CAMPELLO et al, 2015). 

 No caso do município de Guarulhos (SP), é concedido benefício em forma 

de desconto para: imóveis que mantiverem árvores em frente ao imóvel, áreas 

permeáveis com cobertura vegetal no perímetro do terreno, e calçadas que atendam 

quesitos de acessibilidade a idosos e portadores de necessidades especiais. Para 

as Áreas de Preservação Permanente, será concedida isenção do imposto. Além 

destes, poderá ser abatido até 20% de desconto no IPTU anual pelo prazo de cinco 

anos consecutivos, os imóveis que adotarem as seguintes medidas: sistemas de 
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captação de água da chuva, de reuso de água, de aquecimento hidráulico solar, de 

aquecimento elétrico solar, construções com material sustentável, utilização de 

energia passiva, sistema de utilização de energia eólica, instalação de telhado 

verde, em todos os telhados disponíveis no imóvel para esse tipo de cobertura e 

ainda, para a separação de resíduos sólidos - no caso de condomínios. No caso, 

entende-se por energia passiva, as edificações que contemplem em seu projeto 

arquitetônico, aproveitamento de recursos naturais como luz solar e vento, 

diminuindo gastos energéticos e, principalmente com climatização (GUARULHOS, 

2010; JAHNKE et al, s/d).  

 A administração pública do município do Rio de Janeiro - RJ, por entender a 

necessidade da conservação, preservação e proteção ao ambiente, e por ser 

destaque em nível mundial por sediar eventos ambientais, entende como 

fundamental incentivar ações que adotem critérios de redução na utilização dos 

recursos naturais. Sendo assim, incentiva a adoção de quesitos que atendam, em 

partes, estes fatores, e beneficiam com abatimento no IPTU. Criou-se também, uma 

lei específica que atenda como Programa de Conservação e Uso Racional da Água 

nas Edificações - Lei nº 5.279/2011. Esta por sua vez, é aplicada para novas 

edificações focando principalmente, na captação de águas pluviais e no reuso de 

águas servidas e, entre os objetivos ambientais, também busca a conscientização 

populacional para importância de tal feito. Cita-se ainda, que outros municípios 

também já concedem benefícios tributários às iniciativas sustentáveis, como 

Petrópolis e Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG), São Bernardo do 

Campo, Santa Fé do Sul, Ribeirão Pires, Americana, São Paulo (SP) e Recife (PE) 

entre outros supracitados (RIO DE JANEIRO, 2011; RIO DE JANEIRO, 2014).  

 Observando o texto discorrido, nota-se que, entre os critérios estipulados, há 

aqueles voltados para a captação, retenção, detenção de águas pluviais, bem como 

a implementação de áreas permeáveis. E, de acordo com Tominaga (2013), no 

Brasil já existem normas e regulamentações vigentes que tratam especificamente do 

escoamento de águas pluviais, como o caso de São Paulo e Porto Alegre, que 

adotam critérios para implantação de reservatórios de acumulação de águas de 

chuva e estipulam valor para a vazão máxima de saída para a rede pública.  

 Prossegue a autora salientando que estes recursos são instrumentos de 

comando e controle voltados para regular atividade impactante ao ambiente por 
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meio de novos empreendimentos. Ressalta a importância e a aplicabilidade de 

incentivos fiscais, principalmente por meio do IPTU, e que eles podem ser focados 

com cunho hidrológico. 

 Kawatoko (2012) complementa salientando que algumas cidades brasileiras 

adotaram incentivos fiscais com abatimentos percentuais nos valores do IPTU, 

chamados de IPTU Ecológico ou IPTU Verde. Porém, em sua grande maioria, seus 

critérios estão relacionados à arborização e áreas florestais, sem contemplar 

quesitos de impermeabilização do terreno ou mesmo de armazenamento da água da 

chuva, como no caso de Guarulhos que possui um bom exemplo de incentivo 

ambiental abrangendo diversos quesitos, inclusive a captação da água da chuva e 

instalação de telhado verde. 

 Prossegue a autora relatando que há a necessidade de armazenar ou 

retardar a saída da água para a própria bacia, de modo a evitar enchentes e os 

problemas que se agravem no decorrer do tempo. Kawatoko (2012) explana que 

uma medida para mitigar tais problemas, é a inclusão de impostos para lotes 

urbanos mais específicos para a área hidráulica e hidrológica, por meio de IPTU 

Hidrológico que, por sua vez, atua como medida não estrutural. A este recurso, 

atribui-se incentivar a permeabilidade em lotes urbanos associados ao conceito de 

infiltração e a sensibilização acerca do escoamento superficial ocasionado pelo 

excesso de impermeabilização do solo. 

 Neste caso, o benefício pode ser concedido para quando ocorrer a 

maximização do armazenamento potencial de água no lote ou a minimização da 

vazão máxima instantânea, implementadas por medidas compensatórias em escala 

de lote urbano, como no caso de trincheiras de infiltração, telhados verdes, 

armazenamento com posterior aproveitamento da água de chuva, pavimentos 

permeáveis, entre outras medidas. (KAWATOKO & MENDIONDO, 2011; 

KAWATOKO, 2012).  

 De acordo com Mendiondo (2007), as medidas não estruturais são dotadas 

de artifícios para melhorar a implantação e aplicação de recursos como o IPTU com 

cunho hidrológico. E ainda, pode ter respaldo em legislações, como o Código de 

Obras que, por sua vez, gerem quesitos que atendam fatores e alternativas de 

mitigação para as águas urbanas. Assim sendo, as medidas não estruturais podem 

e devem ser usadas como instrumentos para a melhoria da gestão dos recursos 
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hídricos, incluindo, no cálculo do IPTU, critérios ambientais que visem variáveis 

hidráulicas e hidrológicas. 

 As medidas não estruturais visam prevenir e reduzir danos por meio de 

ações, normas, legislações e programas entre outros, que visem disciplinar o uso e 

ocupação do solo urbano, bem como a sensibilização da população em relação ao 

sistema de drenagem. Portanto, a proposta do IPTU Hidrológico se insere neste 

contexto, melhorando a gestão dos recursos hídricos (KAWATOKO & MENDIONDO, 

2011).  

[...] registra-se que o incentivo da redução no valor do imposto pode 

servir sim de estímulo para a efetivação da cultura de equilíbrio entre 

meio ambiente e meio social, mas que mais ainda com base nas 

práticas de sustentabilidade, de conscientização e de uma verdadeira 

e efetiva cultura de “ambiente saudável = ser humano saudável”. 

(JAHNKE et al, s/d) 

 

 Em meio à crise ecológica e àquela que afetam setores econômicos, 

políticas públicas deste segmento, com redução ou desoneração de cargas 

tributárias e com foco na preservação do ambiente, servem de estímulo ao 

desenvolvimento, principalmente do mercado imobiliário. 

2.3.2.9 Cobrança pelo uso do sistema de Drenagem Urbana      

 Em busca dos conceitos e princípios de drenagem urbana sustentável, 

visando minimizar os impactos sobre o ciclo hidrológico em escala municipal e de 

bacia hidrográfica, nota-se a necessidade de mecanismos financeiros que auxiliem 

nestes quesitos, pautados em estruturas jurídicas. Assim sendo, fomenta-se a 

adoção de cobrança pelo uso do sistema de drenagem urbana, tanto no Brasil como 

em outros países, como sendo um recurso passível de ser usado como meio de 

mitigar os problemas gerados pelo processo de urbanização (BAPTISTA & 

NASCIMENTO, 2002; BAPTISTA et al. 2005; FORGIARINI et al., 2007; SILVEIRA et 

al., 2009). 

 A Lei Federal nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas, instituiu cinco 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, quais sejam: enquadramento dos 

corpos d’água em classes de uso; outorga de direitos de uso; cobrança pelo uso da 
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água; plano de bacia hidrográfica e sistema de informações sobre recursos hídricos. 

O instrumento de cobrança pelo uso da água tem fornecido respaldo jurídico para a 

cobrança pelo serviço de drenagem de águas pluviais (BAPTISTA et al. 2005; 

FORGIARINI et al., 2007; GOMES et al, 2008; SILVEIRA et al., 2009).  

 De acordo com Forgiarini et al (2007), a lei das Águas dá embasamento para 

a cobrança pelo uso da água aplicada à drenagem urbana uma vez que o próprio 

sistema de drenagem afeta a qualidade e quantidade de água depositada nos 

corpos hídricos. No entanto, os autores salientam que “não se trata diretamente da 

cobrança pelo uso da água e sim a cobrança pelo serviço da drenagem”.  

 A Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes para o saneamento 

básico nacional, prevê cobranças pelos serviços de drenagem urbana: 

 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:   

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, 

inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades (BRASIL, 2007). 

 

 No inciso 1º do mesmo artigo, são destacadas as diretrizes para se instituir 

as tarifas, preços públicos e as taxas sobre o serviço prestado: 

I. Priorizada para atendimento das funções essenciais relacionadas à 

saúde pública;  

II. Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda 

aos serviços; 

III. Geração de recursos necessários para realização dos 

investimentos, objetivando o cumprimento de metas e objetivos 

do serviço; 

IV. Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V. Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em 

regime de eficiência; 

VI. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores 

dos serviços; 

VII. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, 

compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e 

segurança na prestação de serviços; 

VIII. Incentivo à eficiência dos prestadores de serviço (BRASIL, 

2007). 

 

 A cobrança pode ser feita sob duas formas, juridicamente explanando: por 

meio de imposto ou por taxa (ou tarifa). O imposto é um tributo obrigatório ao 
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contribuinte, gerado por uma atividade estatal específica e sem caráter de punição, e 

a taxa decorre do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviço 

público específico prestado ou posto a disposição do contribuinte (GOMES et al, 

2008; LENGLER & MENDES, 2013). 

 A cobrança pelo serviço de drenagem pode ser realizada também por meio 

de tarifa ou taxa. O que diferem ambas é a obrigatoriedade de uso do serviço 

quando este é disponibilizado pelo setor público. A tarifa é aplicada em um serviço 

que possibilita a alternativa de ser usado ou não, como no caso do transporte 

público ou energia elétrica domiciliar. A taxa é voltada para os serviços públicos de 

uso obrigatório, mesmo que seu uso não seja efetivo. Sendo assim, a cobrança por 

este serviço se caracteriza como sendo uma taxa “pois o seu uso é obrigatório 

quando ocorre um evento chuvoso” (CANÇADO et al, 2006; FORGIARINI et al, 

2007; GOMES et al, 2008; SILVEIRA et al., 2009).  

 Os recursos arrecadados por meio da cobrança pelo serviço de drenagem 

podem ser usados como aporte financeiro para ações de manutenção e ampliação 

do sistema de drenagem.  

 Baptista e Nascimento (2002) mencionam que, no modelo atual de gestão 

dos sistemas de drenagem urbano no Brasil, a drenagem urbana é subsidiada por 

recursos financeiros provenientes dos orçamentos municipais e, eventualmente, do 

governo federal e estadual entre outras possibilidades. 

 Entretanto, o próprio porte das intervenções necessárias para a manutenção 

da qualidade do sistema de drenagem urbana acaba necessitando de recursos 

financeiros significativos. E estes recursos são provenientes de despesas 

orçamentárias que também são distribuídas para outros setores, como educação e 

saúde, fazendo com que o setor de águas pluviais tenha menor enfoque ou seja 

vista como menos importante (BAPTISTA & NASCIMENTO, 2002; LENGLER & 

MENDES, 2013).  

 Normalmente, em nível municipal, a drenagem urbana é financiada por 

recursos provenientes do IPTU. Porém, sofre restrições orçamentárias, como 

supracitado, e não gera nenhuma relação com o consumo individual. Desta forma, a 

implantação de taxa sobre os serviços atuam como forma de garantir investimentos 

necessários ao setor e por proporcionar à drenagem urbana que se torne 

autossustentável, ou seja, ela passa a ser subsidiada pelo próprio usuário em 
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termos de operação e manutenção, diminuindo encargos para os cofres públicos 

(CANÇADO et al, 2006; GOMES et al, 2008). 

 Seguindo este prisma, faz-se necessário buscar a arrecadação de receita 

específica para o sistema de drenagem por meio de outra forma de tributação. Com 

isto, a implantação da taxa de drenagem acaba sendo uma solução neste sentido 

financeiro, o que contribuirá para os serviços de manutenção do sistema (LENGLER 

& MENDES, 2013). 

 Silveira et al (2009), esclarecem que quem deve pagar a taxa pela drenagem 

são os usuários do sistema de drenagem municipal, ou seja, os proprietários dos 

imóveis e que o município deve ser o responsável em administrar os recursos 

provenientes desta taxa, a fim de aplicá-los para os serviços específicos deste 

sistema. É, portanto, de competência municipal, normalmente administrado pela 

secretaria municipal de obras (BAPTISTA & NASCIMENTO, 2002). 

 Forgiarini et al (2007) menciona que a taxa sobre o sistema de drenagem, 

além de gerar fundos para sua manutenção, pode instigar a mudança de 

comportamento do usuário em relação ao ambiente, “induzindo a sustentabilidade 

na forma de planejar o seu sistema de drenagem”. 

 Gomes et al (2008) esclarece que há diversas possibilidades de cobrança 

sobre a drenagem urbana. Como exemplo, na França ocorre por meio de impostos 

específicos, assim como auxílio do governo a agências e órgãos ministeriais. Já na 

Inglaterra, implementam-se taxas associadas ao uso da água, considerando o valor 

do imóvel e o consumo; na Alemanha e Suíça, são impostos e taxas acoplados ao 

consumo de água (na Suíça ainda são acrescentadas bases sobre as áreas 

impermeabilizadas); em Santo André e São Paulo, são implantadas taxas relativas 

às áreas cobertas da edificação.  

 Complementam os autores relatando que a cobrança pela drenagem 

acoplada ao consumo de água dificulta a compreensão do valor cobrado por parte 

dos usuários, tornando-se um problema para a implementação da mesma.  

 Por outro lado, de acordo com Cançado et al (2006), uma das principais 

características da função da taxa ou tarifa é fazer a ligação entre oferta do serviço e 

demanda ou consumo. É possível identificar o usuário individual e estimar o volume 

de escoamento que ele lança na rede de drenagem proveniente de cada imóvel, ou 

seja, de cada terreno. Com estes dois fatores complementados com a verificação e 
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quantificação da área impermeável, torna-se mais justa a inserção de custos sobre a 

drenagem urbana.  

 No decorrer do corpo do texto da Lei Federal nº 11.445/2007, encontra-se 

um dos princípios da cobrança de taxa pela drenagem urbana, pautada em áreas 

permeáveis do lote. No artigo 36, se lê:  

Art. 36: A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 

de água de chuva, bem como poderá considerar:  

I. o nível de renda da população da área atendida;  

II. as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas 

(BRASIL, 2007). 

 Com base nestes parâmetros, a cobrança pode ocorrer por meio de taxas 

inseridas no IPTU ou ainda como desconto, reduzindo o seu valor, de acordo com 

maiores ou menores áreas impermeáveis. Estes fatores são sugeridos pelos 

autores, como alternativa de financiamento específico para a drenagem urbana, de 

forma clara e com racionalidade econômica. Instiga a população “ao uso racional do 

solo urbano e sinaliza claramente que a urbanização implica custos sociais”, 

esclarecendo que os serviços especificados geram valor ou gastos de cunho 

econômico e que estes podem variar, principalmente em função da parcela de solo 

impermeabilizada (CANÇADO et al, 2006; Gomes et al, 2008). 

 Para o sistema de drenagem urbana, é possível adotar formas de 

precificação, ou seja, maneiras pré-definidas de como seu uso serão cobradas.  

 Cançado et al (2006) estabelecem a cobrança pelos serviços de drenagem 

urbana, sob forma de taxa, associado ao custo médio de sua prestação. Neste caso, 

considera-se o custo de implantação do sistema de micro e macro drenagem - 

denominado de custo de capital, e o custo de manutenção e operação do sistema. A 

soma destes dois representa o custo total, e o custo médio é determinado em 

relação ao volume de escoamento urbano, relacionando ainda, o custo com a 

parcela de solo impermeabilizada. Como o solo impermeabilizado é determinante 

para o escoamento pluvial, é apropriado que a taxa incida sobre a área impermeável 

da propriedade. Porém, a inclusão de áreas permeáveis e impermeáveis para o 
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cálculo da cobrança deve ocorrer de forma “criteriosa que reflita a contribuição de 

cada uma no escoamento lançado à rede de drenagem”. 

 “O custo médio é obtido dividindo-se o custo total do sistema pelo total da 

área impermeabilizada atendida por ele”. Considera-se, no entanto, que o conceito 

de área impermeabilizada é de fácil entendimento pelo usuário, tornando mais 

compreensível à estipulação do valor sobre a taxa pelo uso do sistema. E ainda, 

instiga a preocupação em diminuir áreas impermeáveis em sua propriedade, o que 

proporciona ganhos ambientais (NASCIMENTO et al, 2006).  

 Tucci (2002) reforça que o custo em relação à rede de drenagem urbana 

deve estar relacionado à implementação de obras de macrodrenagem e outras 

medidas estruturais de controle, bem como aos custos de operação e manutenção 

do próprio sistema. Estes custos devem ser distribuídos pelos usuários do sistema 

em questão, considerando como princípio básico de financiamento da drenagem 

urbana, a distribuição de custos de acordo com as áreas impermeáveis das 

propriedades.  

 Prossegue o autor mencionando que a cobrança considerando a área 

impermeável de cada imóvel acaba se tornando a principal dificuldade para o 

processo, pela dificuldade em estimar a verdadeira área impermeável. Sugere-se 

que se utilize a área construída de cada propriedade vinculando à área 

impermeável, ou que se estabeleçam avaliações de áreas impermeáveis via 

imagens de satélite com verificação por amostragem e visita in loco. 

 No Brasil, o município de Santo André é um exemplo pioneiro de cobrança 

pelo uso do sistema de drenagem urbana, efetuando a cobrança desde 1998. A Lei 

Municipal 7.606/97 definiu que a taxa de drenagem é decorrente da operação e 

manutenção do sistema de micro e macrodrenagem e que o custo pela prestação 

destes serviços será dividido proporcionalmente pelos usuários, de acordo com a 

contribuição volumétrica de seu imóvel lançada no sistema urbano (FORGIARINI et 

al, 2007; SILVEIRA et al, 2009). 

 Continuam os autores, mencionando que o cálculo da contribuição 

volumétrica de águas ao sistema de drenagem tem por base o índice pluviométrico 

médio mensal do Município que, associado à área coberta de cada imóvel 

(representando a área impermeável), definirá o montante do volume lançado no 

sistema. Importante ressaltar que, a partir da inclusão da taxa, foi possível realizar 



92 
 

 

serviços de manutenção e recuperação, e que o valor arrecadado é investido para 

estas finalidades, e não para a instalação de obras  

 

O controle na fonte, financiado pelo proprietário, reduz a necessidade 

de investimentos por sua parte e por parte do Poder Público 

(município), uma vez que o sistema de drenagem irá funcionar com 

uma vazão afluente reduzida. A cobrança aplicada incentivando a 

adoção de medidas para mitigar os efeitos negativos da urbanização 

sobre o ciclo hidrológico (LID) atua como um instrumento de gestão e 

não apenas como um instrumento arrecadatório (FORGIARINI et al, 

2007). 

 

 De acordo com Tucci (2012), os modelos de financiamento sobre o uso do 

sistema de drenagem urbana, tanto para implementação de medidas como para 

melhorias e manutenção, podem ser divididos nos seguintes grupos: 

 

A - Modelo difuso: neste caso, entende-se que os serviços prestados devem ser 

compartilhados entre todos os usuários de maneira uniforme, sem haver distinção. O 

pagamento pelo serviço pode ocorrer por meio de imposto já existente ou por 

cobrança de imposto adicional. “O modelo difuso tende a limitar os serviços de 

drenagem, pois compete com todas as outras demandas já existentes e planejadas 

do governo”.  

 

B - Modelos de cobrança por serviço e melhoria: para esta situação, “os usuários 

do sistema se diferenciam quanto à prestação dos serviços e melhorias e não 

podem ser considerados como um serviço uniforme e distribuído”. O usuário que 

mais impermeabiliza sua área gerará um volume de escoamento maior e, 

consequentemente, um sistema de drenagem mais caro e mais complexo. Desta 

forma, cobra-se uma taxa individual por propriedade, de acordo com o tipo de uso do 

solo, ou seja, com a área impermeabilizada. 

 

C - Modelo de serviços (utility): o serviço é prestado pelo estado ou por empresa 

privada terceirizada. Os usuários são os proprietários que se utilizam do sistema de 

drenagem com uma quantidade de água que deve ser escoada por este sistema. A 

cobrança deve corresponder aos custos gerados pelos serviços e pelo sistema de 

concessão dos serviços, assim como às obras de melhoria e a gestão das mesmas. 
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O critério de cobrança relaciona-se à proporção da geração de escoamento 

superficial individual, de cada propriedade. É definida uma unidade residencial 

equivalente - ERU, baseada na média das áreas impermeabilizadas da cidade como 

um todo, e cada unidade, ou seja, cada propriedade terá o cálculo de sua taxa 

respaldada neste fator. 

 

D - Modelos de compensação: neste conceito, considera-se que o uso do solo 

altera as condições preexistentes e gera impactos à jusante com aumento do 

escoamento superficial e do pico de cheia entre outros. “Nesse sentido, é necessário 

compensar o poder público por um custo adicionado que o proprietário do imóvel 

está produzindo na rede pública de águas pluviais”. O controle na fonte pode ser 

feito por infiltração e o amortecimento. No caso do armazenamento, só se transfere 

o tempo, mas mantém o volume lançado, e no caso da infiltração, é possível manter 

a vazão preexistente. Portanto, o controle por volume estaria sujeito a penalidade. 

Seguindo estes parâmetros é possível regular proprietários que não controlam os 

impactos, que controlam suas áreas impermeáveis com amortecimento e aqueles 

que controlam com infiltração. Para cada caso, haveria uma taxa específica baseado 

na área impermeável considerando o metro quadrado. Os valores arrecadados 

visam as melhorias e manutenção do sistema. 

 

E - Mecanismos de controle dos impactos: legislações e regulamentações podem 

controlar impactos futuros em relação às novas construções ou reformas, 

considerando manter a vazão entre outros fatores de acordo com as condições 

preexistentes, e manter vazões e condições ambientais dentro daquelas em que o 

sistema de drenagem suporte.    

      

F - Modelo integrado: este modelo é a integração dos dois últimos modelos visando 

a compensação ambiental dos impactos. “É chamado aqui de integrado porque 

reúne o controle dos futuros impactos das novas construções e medidas 

compensatórias para os empreendimentos já construídos”. Para as novas 

construções e reformas, pode-se cobrar pela manutenção das condições ambientais 

naturais, e para as construções existentes, pode-se cobrar taxa em relação à área 

impermeável, pode-se cobrar de forma diferenciada e beneficiar aqueles que 
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atendem quesitos sustentáveis, ou ainda, não se adotar nenhuma ação sobre as 

construções existentes.  

 Em um contexto geral, nota-se que a aplicabilidade de cobrança sobre o uso 

do sistema de drenagem urbana, além de ser uma fonte financeira com fins de 

manutenção e operação sobre o sistema, age também sobre o usuário, instigando-o 

no uso racional do próprio sistema. Com isto, o usuário é estimulado a diminuir o 

volume lançado na rede pública, e para isto, faz-se necessário adotar medidas de 

controle na fonte, dentro de seu lote, implantando alternativas como, por exemplo, 

reservatórios de detenção, aproveitamento da água da chuva, pavimento permeável 

e outros. 

2.3.3 Exemplos de aplicação de técnicas de desenvolvimento de baixo impacto 
- LID 

2.3.3.1 Modelos Internacionais 

A - Austrália: 

 Na Austrália, no início da década de 90, órgãos ambientais passaram a 

estabelecer normas em relação à composição da descarga dos efluentes tratados 

das Estações de Tratamento de Esgoto (STPs), e isto resultou no interesse pela 

reciclagem ou reuso da água. Posteriormente, com a seca de 2001-2003, notou-se a 

diminuição do volume dos corpos hídricos de captação de água para as cidades, 

impulsionando o reconhecimento da necessidade da conservação da água potável e 

do reuso da água para outros fins, tanto daquelas provenientes dos efluentes 

tratados, como aquelas originárias das águas pluviais. Com apoio do governo 

Australiano, buscou-se estimular e incentivar projetos de reuso e tratamento de 

águas residuais, para utilização em comércio, indústria e uso doméstico desde que, 

sem fins potáveis e com garantia da qualidade da mesma. O governo de Victória - 

Estado Australiano reconheceu que, o abastecimento de água urbana abrange toda 

água disponível, incluindo a de reuso e águas pluviais (RADCLIFFE, 2005). 

 O governo Australiano, conforme menciona Wong & Brown (2009), reforça 

esta questão, frisando que as cidades podem ter acesso a fontes diversificadas de 
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água, como as águas subterrâneas, águas pluviais urbanas oriundas da drenagem, 

água da chuva proveniente de telhados, águas residuais e água dessalinizada. A 

água não potável pode ser utilizada para vários fins como descarga de banheiro, 

regar jardins, lavanderia, irrigação de espaços públicos e outros. 

 Prossegue o autor relatando que, se adotou o termo Water Sensitive Cities 

para as cidades que buscam implementar quesitos sustentáveis em relação à água 

urbana, entendendo que há a necessidade de planejamento e gestão para proteger, 

manter e melhorar os múltiplos benefícios que podem ser proporcionados. Para 

tanto, inseriu-se conceitos como Water Sensitive Urban Design (WSUD) que seguem 

preceitos BMPs, baseado na integração entre planejamento e gestão do ciclo da 

água urbana. Este conceito proporciona a interação da água urbana com o meio 

ambiente, as diversidades das engenharias e o espaço urbano. No entanto, 

tecnologias de tratamento de águas pluviais e sistemas de biorretenção - como os 

jardins de chuva, são implantados em escalas variadas em espaços de uso público. 

Com a colaboração e integração de profissionais como arquitetos, paisagistas e 

urbanistas, tem sido possível incorporar estas tecnologias no ambiente da cidade.  

 Water Sensitive Urban Design (WSUD), por meio de planejamento, visa 

minimizar impactos negativos sobre o ciclo natural da água, proteger os 

ecossistemas aquáticos e integrar as águas urbanas - potável, pluvial e residual, 

com o desenvolvimento da cidade (DEPARTMENT, 2013).  

 Os conceitos WSUDs devem ser implementados no início do planejamento 

do projeto de novas áreas e também, para áreas existentes onde a qualidade 

hidrológica e ecológica das águas não tenham sido devidamente tratadas ou 

planejadas. A recuperação ou renovação de áreas urbanas tem servido como meio 

de minimizar as demandas de crescimento populacional. E uma forma de incentivo 

econômico para a implementação de técnicas WSUDs, é inserir taxa de cobrança 

sobre a utilização do sistema de drenagem, onde, quem tem maiores áreas 

impermeável paga taxas maiores do que quem tem menores áreas impermeáveis. 

Este sistema vem de encontro com o princípio do “poluidor-pagador” e do “utilizador-

pagador” (DEPARTMENT, 2006). 

 Outro departamento nacional, o National Water Quality Management 

Strategy (NWQMS), incentiva o controle na fonte para distribuição de quantidade e 

qualidade das águas pluviais, sendo este, de grande importância para o processo de 
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reuso da água, evitando ainda, a poluição e diminuindo o volume de águas pluviais 

que necessitam de tratamento (DEPARTMENT, 2006). 

 Na Austrália Ocidental, a maioria das regiões tem sistemas de drenagem 

tradicionais, com a função de acelerar a remoção das águas pluviais e diminuir o 

risco de inundações. Porém, há consciência da necessidade de um sistema de 

gestão destas águas e proporcionar qualidade à mesma, assim como a importância 

da relação com o meio ambiente. No entanto, os sistemas tradicionais estão sendo 

substituídos pelas novas abordagens de gestão e qualidade da água 

(DEPARTMENT, 2006). 

 Em Melbourne - capital do Estado de Victória, o serviço de água e esgoto, o 

Melbourne Water se utiliza de meios como Stormwater Strategy que define 

estratégias que articulam as mudanças de gestão das águas pluviais com uma 

comunidade mais sustentável, habitável e saudável, para um período de 2013-2018. 

O governo local administra, planeja, trabalha e proporciona infraestrutura para a 

adoção de melhores práticas na gestão de águas pluviais (MELBOURNE WATER, 

2013). Faz uso dos conceitos WSUDs apoiada por sistemas de governo, como o 

Governo de Victória, que busca criar um sistema de água inteligente, resiliente para 

uma Melbourne sustentável, habitável e produtiva.  

 Seguindo a expressão de Water Sensitive City, muitas conquistas foram 

realizadas com a adoção de uma gestão sustentável de águas pluviais envolvendo a 

comunidade, como: implementação de projetos urbanos, a implantação de jardins de 

chuva, retiradas de poluentes, aproveitamento de águas pluviais, reuso das águas e 

outros. Medidas como estas proporcionaram a retirada de poluentes, sedimentos e 

substâncias tóxicas das vias navegáveis e baías (MELBOURNE WATER, 2013).   

 Por meio de programas como o Living Rivers, sob a ótica de gestão de 

águas pluviais, o Melbourne Water ajuda o governo local a entender e incorporar 

práticas WSUDs, prestando assistência para o desenvolvimento de estratégias e 

metas de implementação específicas para os conselhos individuais. Desta forma, 

Melbourne Water e o governo local definiram diretrizes para a implantação destes 

conceitos, com metodologia para o desenvolvimento do mesmo e troca de 

experiência entre os diferentes conselhos (MELBOURNE WATER, 2013).   
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 Melbourne é reconhecida em nível nacional e internacional pela prática e 

forma de gestão das águas pluviais e pela aplicação de conceitos WSUDs (WONG & 

BROWN, 2009). 

 Na sequência, podem-se verificar alguns exemplos da aplicação destes 

recursos em diversos pontos da Austrália. 

 A primeira Rua da Austrália onde o asfalto tradicional foi substituído por 

pavimento permeável é em Manly, bairro de Sydney. O projeto inclui o tratamento e 

reuso da água pluvial coletada para fins de irrigação (DEPARTMENT, 2006). 

 O projeto Little Stringybark Creek é um programa de pesquisa que envolve 

Universidades, conselhos e residentes locais, com o objetivo de restaurar a 

hidrologia da bacia hidrográfica e os córregos de Little Stringybark Creek na bacia de 

Yarra, por meio de gestão e melhoria no escoamento de águas pluviais. Moradores 

da região se envolveram no projeto, promovendo a captação e reutilização das 

águas pluviais se utilizando de sistemas como poços de infiltração, jardins de chuva, 

pavimentos permeáveis, cisternas e outros. A equipe do projeto atuou em contato 

direto com os proprietários a fim de explicitar o valor das parcerias entre as 

agencias, governo e comunidade para a solução de melhores qualidades 

hidrológicas do local (MELBOURNE WATER, 2013). 

 O sistema de infiltração de águas provenientes do escoamento de telhados é 

amplamente praticado em regiões Australianas, até mesmo pelo fato do solo 

apresentar característica altamente permeável. Porém, telhados com componentes 

em ferro galvanizado foram identificados e estipulados como fonte potencial de 

zinco, o que proporciona a contaminação da água (DEPARTMENT, 2006). 

 Em Broadmeadows - subúrbio de Melbourne, a mudança na paisagem 

urbana da via Tanderrum Way, é resultado do trabalho em conjunto entre o governo 

local e o Melbourne Water (Figura 13). Esta parceria mudou a visão sobre a 

concepção de projeto e o Conselho Municipal optou em desenvolver um espaço 

voltado para a comunidade com a aplicação de técnicas de WSUDs. O projeto 

abrangeu quesitos que atendam a comodidade do pedestre, controle de veículos e 

estacionamentos, além de abordar fatores sociais, econômicos e ambientais. O 

projeto demonstrou excelência construtiva de pavimentos permeáveis, além de 

servir como base para outros projetos semelhantes. Este projeto foi premiado no 
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Stormwater Excellence Awards e Australian Institute of Landscape Architects - 

Victoria, em 2010 (MELBOURNE WATER, 2013). 

 

 
 

Figura 13: Tanderrum Way, em Melbourne – Austrália. 
Fonte: Melbourne Water (2013) 

 

 O programa Healthy Waterways 10000 Raingardens objetiva propor uma 

mudança no pensamento da comunidade e governo local em relação às águas 

pluviais. Melbourne Water juntamente com o governo local trabalha com a 

comunidade para inserir jardins de chuva em espaços públicos como ruas, parques 

e escolas, e incentiva a construção em espaços privados, ou seja, em cada lote ou 

residência (Figura 14). Até 2013, mais de 5000 jardins de chuva foram implantados 

como ferramenta da gestão de águas pluviais (MELBOURNE WATER, 2013). 

 

 

 
Figura 14:  Rua com Jardins de chuva - Austrália. 

Fonte: Melbourne Water (2013) 
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 Nota-se que, na Austrália há grande utilização de conceitos WSUDs em 

seus diversos estados e municípios por meio de incentivos governamentais 

integrados com a comunidade para uma melhor gestão dos recursos hídricos e, em 

principalmente, das águas pluviais. No entanto, para cada situação, são empregadas 

técnicas específicas de acordo com a necessidade, local, tipo de solo entre outros. 

 

 

B - Malmo, Suécia: 

 Na cidade de Malmo, na Suécia o conceito de drenagem urbana sustentável 

tem sido aplicado de forma mais sistemática desde o final dos anos 80. E no início 

da década de 90 se tem buscado soluções mais amplas para a gestão de águas 

pluviais. Soluções como “best management practices‖ (BMP), “low impact 

development‖ (LID), “sustainable urban drainage systems‖ (SUDS), “integrated 

catchment planning” and “ecological stormwater management”. Estas têm por 

objetivo diminuir e retardar o escoamento superficial da drenagem urbana, de modo 

que não sobrecarregue a galeria existente. Assim como foi feito em Malmo, estas 

técnicas podem ser aplicadas em espaços privados ou públicos (STAHRE, 2002; 

STAHRE, 2005; HAGHIGHATAFSHAR et al., 2014).  

 Em Malmo, a partir de 2000, a gestão e planejamento de águas pluviais 

desenvolveu uma política de trabalho em conjunto com departamentos de Meio 

Ambiente, de Estradas, Urbanismo e Esgoto entre outros, de maneira a atender e 

formar bases para um sistema de drenagem sustentável. Seu objetivo é fazer com 

que a drenagem imite ao máximo, o ciclo natural da água. Este feito pode ser 

conseguido por meio de infiltração, percolação, contenção, controle na fonte e ainda, 

proporcionar fatores positivos no âmbito econômico, ecológico, ambiental, biológico, 

técnico e, mesmo estético (SVENSTRUP, 2012).   

 A gestão de águas pluviais é de responsabilidade do departamento de 

drenagem do município, porém, para a introdução de uma gestão que atendesse 

quesitos de sustentabilidade, houve a necessidade de uma interação entre outros 

departamentos técnicos da cidade como supracitado. Desta forma, a cidade de 

Malmo decidiu implementar uma política oficial que contemplasse o conceito de 

gestão sustentável de águas pluviais. O Departamento de Água e Esgoto assumiu a 

liderança do trabalho junto com os demais departamentos e elaboraram um 
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documento que serve de base para o trabalho de corelacionamento entre os 

departamentos (STAHRE, 2001; HAGHIGHATAFSHAR et al., 2014).  

 Prosseguem os autores mencionando que, os seguintes objetivos foram 

traçados neste documento: a urbanização não pode gerar impacto negativo sobre o 

equilíbrio natural das águas; a carga poluente no sistema de drenagem será limitada 

utilizando diferentes tipos de medidas de controle na fonte; o sistema de drenagem 

deve ser concebido de modo que não haja sobrecarga no mesmo quando ocorrer 

chuvas intensas; o sistema de drenagem deve ser concebido de modo que os 

poluentes provenientes das águas pluviais possam ser separados ou filtrados antes 

da água chegar aos corpos hídricos receptores; os sistemas de drenagem de águas 

pluviais devem ser usados como um recurso positivo no ambiente da cidade. 

 O trabalho em conjunto entre a administração municipal e os outros 

departamentos, não deveria ser um problema, mas também não é um hábito comum 

na gestão dos municípios. Na cidade de Malmo não foi diferente, levando vários 

anos para se quebrar este paradigma e passar a ter a integração entre os 

departamentos para a implantação dos conceitos de drenagem pluvial sustentável e 

reconhecer os valores positivos a eles associados (STAHRE, 2002). 

 Para um resultado bem sucedido, é importante que haja esta interação entre 

os diferentes departamentos técnicos do município e uma participação ativa da 

população. Hoje em Malmo, os sistemas de drenagem urbana são desenvolvidos 

sob o conceito de drenagem sustentável, o que acaba sendo muito mais complexo 

do que o sistema tradicional de drenagem subterrânea. Os aspectos que se tornam 

importantes nesta nova abordagem são a estética, o uso múltiplo e a aceitação 

pública das soluções técnicas (STAHRE, 2005). 

 Introduzir o conceito de drenagem urbana sustentável no meio urbano, no 

caso de Malmo, não é um problema apenas técnico, mas de natureza institucional 

no que diz respeito em inter-relacionar os diferentes serviços administrativos e 

manter a comunicação entre administração municipal e cidadãos. É de extrema 

importância que os diferentes departamentos reconheçam os valores positivos veem 

com este novo conceito (STAHRE, 2005). 

 Diferentes tipos de departamentos expressam diferentes interesses e 

prioridades em relação a drenagem urbana sustentável. Neste caso, o departamento 

de drenagem e o departamento de parques e recreação, lideram este sistema, 
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porém, cada um vê e absorve de maneira diferente. O departamento de drenagem 

vê o sistema como forma de cumprir suas metas de drenagem, normalmente a um 

custo mais baixo do que o convencional. O departamento de parque e recreação por 

outro lado, vê como uma forma de melhorar o ambiente da cidade e adicionar novos 

valores aos parques novos ou aos existentes. Neste caso, os departamentos 

interagem entre si e trabalham pelo mesmo objetivo dividindo custos e benefícios 

(STAHRE, 2005).  

 Entre outros, abaixo alguns exemplos de instalações de drenagem urbana 

sustentável na cidade de Malmo: 

- Telhados verdes no Bairro de Augustenborg: é um bairro do município de Malmo 

transformado em bairro sustentável no final da década de 90. A maioria das 

edificações possuem telhados planos e, para diminuir o escoamento das águas 

pluviais a partir destes telhados, optou-se por aplicar cobertura vegetal (Figura 15). 

A escolha por implantar esta técnica está embasada, além do fato de diminuir o 

escoamento das águas pluviais, na vantagem de que serve como isolamento 

térmico, diminuindo gastos energéticos da edificação, protege o telhado e reduz 

efeitos acústicos. Para estimular a implantação dos telhados verdes, foi concebido 

um projeto denominado Augustenborg Botanical Roof Garden, como um terraço 

botânico aberto ao público, com diferentes possibilidades de paisagismo e espécies 

vegetais. Este por sua vez, tornou-se o centro de pesquisas em telhados verdes 

(STAHRE, 2002; STAHRE, 2005). 

 
Figura 15: Telhados verdes. 

Fonte: STAHRE (2002)  
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- Canal Aberto: nas áreas de maior densidade populacional, o espaço era limitado 

para inserir um corredor de drenagem de águas pluviais, com isto, foi implantado um 

canal de concreto superficial no espaço livre entre as casas. Foi construído com 0,7 

m de largura e 0,5 m de profundidade (STAHRE, 2002).  

- Anfiteatro para armazenamento temporário de águas pluviais (Figura 16): grandes 

pátios geralmente consistem em áreas impermeáveis o que dificulta a drenagem 

urbana. Foi implantado em um pátio de uma escola em Malmo, princípios de 

drenagem urbana sustentável para reduzir o escoamento das águas pluviais. O 

escoamento anteriormente era ligado a um sistema de esgoto combinado. Para 

implantar o novo sistema, a superfície do pátio foi remodelada para que o 

escoamento superficial pudesse ser desviado para um novo sistema de drenagem 

aberto, localizado no próprio pátio da escola, conjuntamente com uma bacia de 

detenção para armazenamento temporário das águas pluviais. Este espaço foi 

projetado como um anfiteatro aberto, possível de ser usado para aulas ao ar livre. 

Utilizou-se também, de telhado verde em alguns pontos (STAHRE, 2005). 

 

 
Figura 16: Armazenamento temporário de águas pluviais – Escola em Malmo 

Fonte: STAHRE (2005) 

 

 

- Instalação integrada de drenagem e parque linear no Lonngatan em Malmo: para a 

recuperação e diminuição de sobrecarga em um sistema de esgoto combinado, 

construiu-se um sistema de drenagem aberto para o transporte de águas pluviais em 
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forma de um parque linear ao longo da Rua de Lonngatan. O planejamento foi 

realizado em conjunto entre os departamentos de drenagem e de parque. Foram 

utilizadas vegetações para compor o paisagismo, e a jusante foram construídas 

lagoas de retenção, e a água foi conduzida para um canal existente (STAHRE, 

2005). 

- Instalação integrada de drenagem e tráfego no Vanasgatan, Malmo: Vanasgatan é 

uma rua da parte sul do centro de Malmo que possuía um tráfego com necessidade 

de reduzir a velocidade concomitante à necessidade de minimizar o fluxo de pico 

das águas pluviais. Os departamentos responsáveis trabalharam de forma integrada 

para solucionar o problema. Com isto, foi implantado de um lado da rua, uma vala 

gramada para atender parte do escoamento. O escoamento do outro lado da pista 

foi conduzido para a vala gramada por meio de depressões na pista, ou seja, valas 

côncavas que, por sua vez, por serem canais rasos, atenderam ao sistema de 

drenagem e ao tráfego com a diminuição de velocidade local, demonstrando ser um 

sistema eficaz (STAHRE, 2005). 

 Experiências de Malmo mostram que a drenagem urbana sustentável é uma 

forma mais eficiente de lidar com o escoamento de águas pluviais. A nova 

abordagem pode ser usada tanto em desenvolvimentos novos e existentes, incluindo 

diferentes medidas de detenção e retenção, focando em controle na fonte. Esse 

novo conceito tem se demonstrado como sucesso no desenvolvimento de 

Augustenborg, e uma das características importantes deste sistema, é a integração 

entre os diversos agentes administrativos do município e o envolvimento da 

população (STAHRE, 2001; STAHRE, 2005). 

2.3.3.2 Modelos Nacionais 

 

A - São Paulo/SP: 

 Assim como em diversas cidades ao redor do mundo, São Paulo também 

sofre com a expansão urbana e seus efeitos colaterais, principalmente com o 

aumento de grandes áreas impermeabilizadas e de ocorrências de inundação. 

Esses efeitos têm sido minimizados com a introdução de medidas de controle na 
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fonte a partir de diferentes regulamentos, pautados em taxa máxima de fluxo e 

respeito à taxa de fluxo de pré-urbanização.  Várias cidades brasileiras se baseiam 

no volume de detenção de acordo com a área impermeável, para o controle das 

águas pluviais, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre entre 

outras (CANHOLI & BARROS, 2014).  

 Prosseguem os autores mencionando que, em escala de bacia, é mais difícil 

alcançar os objetivos das medidas de controle na fonte, com isto, adotou-se em 

escala local uma vez que, sendo esta eficiente, acabará por gerar benefícios para a 

bacia hidrográfica. Para auxiliar na preservação da hidrologia local, técnicas têm 

sido adotadas, como no caso do Low Impact Development - LID ou Desenvolvimento 

Baixo Impacto, e o Sustainable Urban Drainage Systems - SUDS ou Sistemas de 

Drenagem Urbana Sustentável.  

 No Brasil, a solução e prevenção dos problemas de drenagem urbana ainda 

seguem abordagem tradicional. Somente a partir da década de 90 que se começou 

a utilizar sistemas de armazenamento para controlar o volume de vazão de saída, 

como no caso de São Paulo, reservando parte no lote e transferindo para algumas 

horas depois, a água precipitada a ser lançada na rede pública (TUCCI, 2012). 

 A Lei Municipal nº 11.228/92 - Código de obras e edificações determina que 

“as condições naturais de absorção das águas pluviais no lote deverão ser 

garantidas pela execução de um ou mais dos seguintes dispositivos:” mínimo de 

15% do terreno de área permeável; construção de reservatório ligado à rede de 

drenagem urbana. O volume de água reservado e que não foi destinado à absorção 

do solo, ou seu excedente, terá sua descarga na rede pública, porém, retardado 

para diminuir a vazão de pico (SÃO PAULO, 1992). 

 Ainda com relação ao armazenamento no lote, a Lei Municipal nº 13.276/02 

especifica que lotes com área impermeabilizada acima de 500 m² deverão ter 

reservatórios para acumulação das águas pluviais. O reservatório deverá receber 

águas captadas de telhados, coberturas e pavimentos descobertos. A água aqui 

armazenada, preferencialmente, deverá ter possibilidade de infiltração no solo, 

porém, poderá “ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de 

chuva ou ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades 

não potáveis”. No caso de estacionamentos 30% da área total deverá ser revestida 

com piso drenante ou mantido como área permeável  (SÃO PAULO, 2002). 
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 Complementando, a Lei 13.276/02 - conhecida como Lei das Piscininhas, 

representa um marco municipal em relação ao controle do escoamento pluvial em 

lote com área impermeável acima de 500 m² conforme supracitado (SÃO PAULO, 

2012).  

 A Lei nº 12.526/07 complementa a Lei supracitada e, em sua redação, se 

tem como objetivos:  

 

I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as 

bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de 

impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;  

II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os 

problemas das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão 

dos prejuízos;  

III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água 

potável tratada (SÃO PAULO, 2007).  

 

 Seguindo parâmetros da mesma Lei mencionada, os objetivos acima são 

condições estipuladas para obtenção de aprovação e licenças para projetos de 

parcelamento de solo, instalações e outros empreendimentos, de competência do 

Estado e Regiões Metropolitanas (SÃO PAULO, 2007). 

A cidade de São Paulo está localizada na bacia do Alto Tiête e os 

canais drenantes e o sistema de drenagem estão totalmente 

conectados, o enfoque global nos projetos de drenagem é, portanto, 

fundamental para o bom desempenho das medidas propostas (SÃO 

PAULO, 1999). 

 
 O controle do escoamento superficial, com base em técnicas modernas, dá 

ênfase para o armazenamento das águas pluviais por meio de estruturas de 

detenção ou retenção. Este recurso é indicado para áreas urbanas em 

desenvolvimento, porém  também pode ser utilizado em áreas consolidadas desde 

que haja local adequado para a implantação dos dispositivos. Contudo, mesmo 

utilizando-se destes recursos, não se suprime o sistema convencional de micro e 

acrodrenagem (SÃO PAULO, 1999). 

 Conhecidos como “piscinões”, os reservatórios de detenção são estruturas 

que acumulam as águas da chuva temporariamente, auxiliando na redução de 

ocorrências de inundações urbanas e seus impactos. Suas funções são de 

amortecimento de cheias e redução da poluição difusa e, entre os “piscinões”, pode-
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se citar o Reservatório de Jabaquara, Anhanguera (Figura 17) e Pantanal (Figura 

18), entre outros (FCTH,s/d).  

 Com o intuito de combater ou mitigar às enchentes na RMSP – Região 

Metropolitana de São Paulo, em 1998 foi criado o primeiro Plano Diretor de 

Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê buscando melhorar obras hidráulicas dos 

rios Tietê e Tamanduateí, utilizando-se de soluções modulares por sub-bacias. A 

partir de estudos levantados pelo Governo do Estado, por meio do DAEE - 

Departamento de Águas e Energia Elétrica, atualmente a RMSP possui 51 

“piscinões” em operação, e outros ainda por finalizar (DAEE, 2016). 

 

 
Figura 17: Reservatório Anhanguera, São Paulo – SP 

Fonte: FCTH (s/d) 
 
 

 
Figura 18: Reservatório Pantanal, São Paulo – SP 

Fonte: FCTH (s/d) 
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 A Prefeitura Municipal de São Paulo em busca de tecnologias modernas e 

que atendam quesitos sustentáveis em relação ao manejo das águas pluviais e à 

vulnerabilidade do município em relação às chuvas intensas, vem desenvolvendo o 

Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de São Paulo (PMAPSP), 

desde 2010. O projeto é desenvolvido e liderado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - SMDU e conta com parcerias de outras secretarias e 

entidades. A gestão envolve a administração pública e participação em parceria, da 

população (SÃO PAULO, 2012).  

 O Plano de baseia em três quesitos: a “regulamentação do uso e da 

ocupação do solo, o desenvolvimento dos programas de drenagem das bacias do 

município de São Paulo e a elaboração do manual de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais”. O primeiro quesito é respaldado pelo Plano Diretor, Lei de Uso e 

Ocupação do Solo entre outros, criando subsídios para as técnicas de manejo de 

águas pluviais (SÃO PAULO, 2012). 

 No segundo caso, visa diagnosticar e analisar, para cada bacia, o atual 

sistema de macrodrenagem e propor soluções de curto, médio e longo prazo que 

englobem métodos estruturais e não estruturais, tendo por meta 2040 e chuva de 

retorno de 100 anos. “Além disso, os programas fornecerão subsídios para a 

implantação de um sistema de gestão sustentável do sistema de águas pluviais” e 

para a articulação com outros serviços básicos do município de São Paulo. O 

terceiro quesito está assegurado no Manual de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais, o que respalda esta teoria. Tem por função orientar os profissionais, 

prestadores de serviços e empreendedores que “atuam nas áreas de planejamento 

e projetos de drenagem urbana, planejamento e controle do uso do solo, e projeto, 

análise e aprovação de novos empreendimentos” (SÃO PAULO, 2012). 

 O sistema de drenagem deve ser incluído em um plano de desenvolvimento 

integrado, com participação multidisciplinar como urbanistas, economistas, 

ambientalista e engenheiros entre outros (SÃO PAULO, 2012). 

 Um exemplo de programa de engajamento de moradores implantado no 

município de São Paulo é o Monitoramento para a Ação e Eficácia - MAE. Este 

programa apoia e incentiva o envolvimento da própria comunidade para monitorar as 

condições do local de onde vivem, ou seja, seu domicílio e a região circunvizinha, 

pois entende-se que os moradores locais são os maiores conhecedores da 
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necessidade de seu bairro e a real situação em relação às águas urbanas. Desta 

forma, podem auxiliar nas tomadas de decisões quanto ao descarte de lixo, de 

esgoto, permeabilidade do solo e como usar a rede de drenagem entre outros (SÃO 

PAULO, 2012).  

 Com a participação e envolvimento no MAE é possível empreender “ação 

corretiva para a eficácia do funcionamento de sistemas e a sustentabilidade de 

obras e medidas implantadas”. É um sistema que trata da observação e eventual 

correção, e quando esta correção não pode ser feita pelo próprio morador, busca-se 

suporte técnico e apoio das autoridades locais, que devem estar envolvidos no 

mesmo processo. Os moradores são orientados pelos Educadores Ambientais e 

pelos Comunicadores Sociais, e passam a adotar maior responsabilidade quando 

passam a se sentir parte integrante da busca de soluções para o problema 

detectado. Este trabalho de interação entre técnicos moradores e liderança local 

acaba, na grande maioria das vezes, resolvendo o problema antes mesmo de 

contatar especialistas (SÃO PAULO, 2012). 

 O Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social são programas 

focados nas águas urbanas para melhoria dos sistemas de drenagem. É dividido em 

quatro Programas fundamentados na importância da integração entre os munícipes 

participantes da gestão da água e do sistema de drenagem. Outros grupos fazem 

parte, como Representantes do governo local, como das Subprefeituras, de 

Secretarias Municipais e da operadora dos serviços de água urbana no que se 

refere à gestão das bacias hidrográficas, enquanto os moradores, em uma “gestão 

informal”, tomam decisões em seus lotes e áreas adjacentes. A decisão tomada no 

lote individualmente pode afetar direta ou indiretamente o sistema de drenagem, 

como no caso de ligação clandestina de esgoto. Assim, moradores, lideranças, setor 

privado e governo participam, de forma diferente, na gestão da água (SÃO PAULO, 

2012).  

 “Os profissionais da Comunicação Social e Educação Ambiental capacitados 

em manejo sustentável de águas pluviais desempenham importante papel junto a 

esses atores”. Estes profissionais atuam junto à comunidade com trabalho de 

conscientização sobre os riscos dos eventos críticos a que se sujeitam 

compatibilizados com a importância de medidas e sistemas de drenagem eficazes. 

Garantem o compromisso de ensinar aos moradores ações corretivas que visem 
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ações positivas, mesmo que de interesse público, mas que se volta para seu 

interesse e benefício pessoal como: contribuem para a segurança da família e 

residência; a segurança traz benefícios; contribuem para o uso racional de 

investimentos público local, porém que pode reverter em outros benefícios para a 

comunidade; “passam a entender a importância da implantação não só de obras de 

infraestrutura, como também de medidas não estruturais para garantir a durabilidade 

dos sistemas implantados e a sustentabilidade do serviço que oferecem” (SÃO 

PAULO, 2012).  

 Para melhor desempenho, o programa divide-se em outros quatro 

programas, sendo eles:  

1- Programa de incentivo ao aumento da permeabilidade de lotes e aumento das 

áreas verdes;  

2 - Programa para a redução da disposição de resíduos sólidos no sistema de 

drenagem e corpos hídricos;  

3 - Programa para a redução das ligações clandestinas de esgotos em sistemas de 

águas pluviais;  

4 - Programas para difusão dos conceitos de riscos de inundação, poluição difusa e 

medidas de controle (SÃO PAULO, 2012). 

 A Prefeitura Municipal de São Paulo conta com incentivos por meio de 

legislações, que apoiam adoção de métodos e materiais sustentáveis na construção, 

aplicando descontos de até 12% no IPTU, no caso o IPTU Hidrológico. A Lei nº 

16.174/2015 determina que a Prefeitura utilize água de reúso para fins não potáveis, 

assim como a Lei nº 529/2014 proíbe o uso de água potável proveniente da Sabesp, 

para lavagem de calçadas. A Lei nº 16.160/2015 estipulou prazo de 180 dias para os 

postos de gasolina e lava rápido se adaptarem e criarem sistemas próprios de 

captação, tratamento e armazenamento de água. Além destes, possui o PRA - 

Programa de Redução de Alagamentos com monitoramento e ações práticas de 

micro e macrodrenagem com medidas estruturais e não estruturais, de acordo com a 

necessidade (SÃO PAULO, 2016). 

 Nota-se que o governo de São Paulo, tanto em âmbito Estadual quanto 

Municipal, tem se preocupado e buscado recursos que minimizem os problemas de 

drenagem urbana gerados pela impermeabilização do solo e pelo próprio processo 

de urbanização. Os procedimentos adotados possuem critérios de sustentabilidade, 
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envolvendo a participação da sociedade e política pública em busca de melhores 

condições de vida, subsidiados por legislações que visam colocar em prática os 

recursos, técnicas e programas adotados – entre outros. 

 

 

B - Porto Alegre - RS: 

 Assim como a grande maioria das cidades brasileiras, Porto Alegre - capital 

do Estado do Rio Grande do Sul, passou por um processo de expansão urbana 

acelerado, em que, grandes áreas rurais deram espaços a centros residenciais por 

meio de loteamentos e condomínios. Esse rápido processo acabou acarretando 

inúmeros problemas, dentre eles, a sobrecarga do sistema de drenagem pluvial 

existente. O município está localizado às margens do Lago Guaíba, e traz em seu 

histórico, desde 1899, vários relatos de sofrença com inundações. Um dique chegou 

a ser construído em 1970 como forma de proteção à cidade, principalmente devido 

ao fato de que algumas áreas estão abaixo da cota do lago (FCTH, s/d; TUCCI, 

2005; CRUZ et. al, 2007).   

 A partir da década de 70, passou-se a adotar técnicas corretivas para o 

sistema de drenagem, de forma a proporcionar um controle do escoamento das 

águas utilizando-se de detenção da mesma, baseando-se nas técnicas BMPs. Na 

atualidade, Porto Alegre é conhecida nacionalmente como a cidade brasileira com 

sistema mais avançado de controle do escoamento pluvial, por meio de recursos 

como reservatório de amortecimento entre outros. E ainda, é a única capital com um 

departamento específico, o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais (FORGIARINI, 

2010).  

 O DEP é responsável por atividades para promover a manutenção e 

ampliação do sistema de drenagem; executa obras para minimizar imperfeições do 

sistema de drenagem; manutenção no sistema de microdrenagem desobstruindo e 

reconstruindo bocas de lobo, redes, e galerias entre outros; desenvolve atividades 

de educação ambiental com envolvimento da população de modo a sensibilizar a 

criação de hábitos adequados; executa serviços preventivos contra alagamentos 

visitando semanalmente diferentes regiões da cidade fazendo limpeza e dragagem 

(PMPA/DEP, 2016). Em 2004, por meio do Decreto 14.786, instituiu-se o Caderno 

de Encargos do DEP para atender serviços referentes à drenagem urbana, 
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objetivando definir diretrizes e critérios para projetos, fiscalização e conservação da 

rede, bem como “para a correta manutenção e conservação das casas de bombas e 

do Sistema de Proteção contra Cheias do Município”. Junto a estes, são 

apresentadas diretrizes para a elaboração de projetos de reservatórios de 

amortecimento (FCTH, s/d; PORTO ALEGRE, 2004).  

 

 De acordo com Tucci (2005), o município de Porto Alegre é dotado de outros 

departamentos além do DEP, como o DMAE - Departamento Municipal de Águas e 

Esgotos para abastecimento de água e saneamento, e o DMLU – Departamento 

municipal de Limpeza Urbana para resíduo sólido.  

 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM administra questões 

pertinentes à gestão do IPTU Ecológico adotados pelo município desde 2003. Este 

incentivo isenta determinadas áreas do pagamento do imposto, desde que sejam 

entendidas como relevantes de interesse ambiental e que as mesmas sejam 

preservadas de acordo com os critérios estipulados pela SMAM. Porém, apenas 

duas áreas se enquadraram neste aspecto, o que demonstra que os objetivos deste 

recurso não estão sendo alcançados (FORGIARINI, 2010).   

 As legislações desenvolvidas a partir de 1999 passaram a incluir artigos que 

permitem ao município exigir que novos empreendimentos se utilizem de medidas 

de controle do escoamento pluvial. Tais medidas focam no controle na fonte por 

meio de reservatórios nos lotes e na micro e macro drenagem com bacias de 

amortecimento em nível de loteamento (CRUZ et. al, 2007; FORGIARINI, 2010). 

 Em 1999 foi instituído o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental - PDDUA do município por meio da Lei Complementar nº 434/99 em 

substituição ao antigo Plano Diretor e, em 2010 a Lei passou por algumas alterações 

acrescida pela Lei Complementar 646/10, porém, mantendo como base a mesma 

redação somada à artigos relacionados à área ambiental em um contexto 

sustentável. Na nova lei foram acrescentados artigos que incentivam ao mesmo 

tempo em que exigem a utilização de medidas de controle de escoamento em novos 

empreendimentos (CRUZ et. al, 2007).  

Art. 97 – Nas zonas identificadas como problemáticas quanto à 

drenagem urbana, a critério do órgão técnico competente, deverão 

ser construídos, nos lotes edificados, reservatórios de detenção de 

águas pluviais.  
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“Parágrafo único – O zoneamento, as dimensões e a vazão do 

reservatório de águas pluviais serão definidos por decreto do Poder 

Executivo” (PORTO ALEGRE, 1999). 

 

 E ainda, na Lei nº 646/10 que altera a Lei anterior, em seu Artigo 135, pode-

se ler: 

§ 6º “Os empreendimentos de parcelamento do solo, na parcela que 

lhes compete, poderão ter, desde que comprovada tecnicamente a 

necessidade, na sua concepção a permanência das condições 

hidrológicas originais da bacia, por meio de alternativas de 

amortecimento da vazão pluvial, respeitando as diretrizes 

determinadas pelo macroplano de saneamento e drenagem do 

Município, a ser elaborado pelo Poder Executivo” (PORTO ALEGRE, 

2010).  

 

 “Os artigos transcritos visam, respectivamente, a implementação de medidas 

de controle na fonte (reservatórios nos lotes) e na micro e macro drenagem (bacias 

de amortecimento em loteamentos)” (CRUZ et. al, 2007). 

 Com o objetivo de obter diretrizes técnicas e ambientais como alternativa 

para mitigar os problemas municipais, a partir de 1999, iniciou-se a elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDrU.  O Plano foi desenvolvido por meio de 

convênio firmado durante os anos de 1999 e 2005, entre a Prefeitura Municipal por 

meio do Departamento de Esgotos Pluviais - DEP e o Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas do Rio Grande do Sul - IPH/UFRGS para avaliar seis das 27 bacias 

hidrográficas da cidade (FCTH, s/d; CRUZ et. al, 2007; PMPA/DEP, 2016). 

 Para o PDDrU, o principal foco adotado foi a não transferência a jusante dos 

efeitos da urbanização, buscando a aproximação do escoamento pré-urbanização, 

por meio de infiltração natural e retenção ou detenção das águas pluviais. E para 

isto, vários reservatórios de detenção foram implantados em pontos diferentes da 

cidade (FCTH, s/d). 

 Na primeira etapa da elaboração do Plano, foram analisadas três das 27 

bacias hidrográficas e na segunda etapa, mais três bacias e, como resultado destes 

primeiros trabalhos, elaborou-se um “’Manual de Drenagem’, contendo diretrizes, 

parâmetros e metodologias a serem empregados nos projetos de drenagem urbana 

no município de Porto Alegre”. A terceira etapa visa estudar as demais bacias. 

(PMPA/DEP, 2016). 
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 Os principais produtos resultantes do PDDrU são: regulamentar novos 

empreendimentos pautado em decreto municipal; planos de controle estrutural e 

não-estrutural para os impactos existentes nas bacias urbanas da cidade 

estabelecendo alternativas de controle de cada bacia, mitigando desta forma, o risco 

de ocorrência de inundação da mesma; confecção de um Manual de Drenagem 

Urbana como documento para orientar profissionais na implantação de projetos de 

drenagem. Importante ressaltar que o manual orienta, mas não obriga, deixando 

como fator limitante, as próprias legislações pertinentes (PORTO ALEGRE, 2005). 

 O Manual de Drenagem Urbana do PDDrU apresenta critérios acerca de 

medidas de controle na fonte – priorizando que a vazão máxima de saída dos novos 

empreendimentos deve ser igual ou menor que a vazão de pré-urbanização, 

microdrenagem e macrodrenagem. Institui medidas de controle sobre impactos do 

crescimento urbano em relação ao sistema de drenagem, adotando princípios que 

visem o controle de enchentes, adotando critérios como: considerar que o aumento 

da vazão decorrente da urbanização não pode ser transferido a jusante; priorizar a 

recuperação de infiltração natural da bacia; a bacia hidrográfica deve ser avaliada 

como resultante de impactos de novos empreendimentos; deve-se contemplar a 

possibilidade de futuras ocupações urbanas; áreas ribeirinhas poderão ser ocupadas 

desde que estejam de acordo com zoneamento que contemplem condições de 

enchentes; deve-se dar preferência às medidas de controle do tipo não estrutural 

(PORTO ALEGRE, 2005). 

 Com o intuito de regulamentar o controle da drenagem urbana em acordo 

com o PDDrU, decretos foram estabelecidos sendo que, o Decreto Municipal 

18.611/2014 é o atual e revoga artigos e outros decretos. Em seu artigo 1º, é 

ressaltado que em toda nova ocupação urbana deverá ser aplicado conceitos de 

desenvolvimento urbano de baixo impacto, com a adoção de técnicas que 

favoreçam a infiltração e reservação das águas pluviais. Na sequencia, no artigo 2º é 

especificado que, para toda ocupação com área impermeável, a vazão máxima de 

saída para a galeria pública de águas pluviais é igual a 20,8 l s-1 ha-1 (vazão 

específica) multiplicada pela área total do terreno. E ainda, a água precipitada sobre 

o lote não pode ser drenada diretamente para as galerias de drenagem. Para 

terrenos com área menor que 600 m² e habitações unifamiliares, a vazão máxima 

será definida pelo DEP (PORTO ALEGRE, 2014). 
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 Conforme supracitado, nota-se que foi estabelecido um limite de vazão de 

contribuição do lote em relação ao sistema público de drenagem equivalente à área 

impermeável. Esta vazão está condicionada à vazão de pré-urbanização, 

considerando que não há áreas impermeáveis. Para este controle, é feito verificação 

in loco do “diâmetro máximo de saída da tubulação pós-reservatório de detenção, ou 

seja, da rede que conecta a saída da drenagem do lote com as redes públicas”. Esta 

por sua vez, deve estar de acordo com as recomendações do DEP e pré-aprovado 

pelo mesmo. Para a elaboração do projeto do reservatório de detenção, é possível 

reduzir o volume do reservatório, de acordo com o mesmo decreto, desde que se 

utilize de técnicas alternativas de controle, do tipo “pavimentos permeáveis, 

desconexão de calhas de telhado e trincheiras de infiltração, bem como outros 

dispositivos que tenham comprovadamente efeitos semelhantes a estes”. (CRUZ et. 

al, 2007). Na Figura 19, observa-se uma avenida de Porto Alegre - RS, antes e após 

a implantação de ações do PDDrU. 
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Figura 19: Antes e depois da implantação de ações do PDDrU/Porto Alegre – Avenida Goethe 
Fonte: FCTH (s/d) 

 

 Em 2007, foi criado pelo Decreto Municipal 15.588, o Comitê Gestor de 

Educação Ambiental – CGEA, como uma forma de garantir a participação social 

atendendo o objetivo de propor e implementar ações e políticas “de educação 

ambiental e integrar as ações já desenvolvidas nos diferentes órgãos administrativos 

da cidade”. Este Comitê busca parcerias entre os diferentes departamentos do 

município e, destes com outros órgãos em nível estadual e federal; parcerias com 

instituições de ensino e pesquisa entre outros grupos sociais; promovem projetos, 

palestras, cursos e seminários com foco em educação ambiental (FCTH, s/d; 

PORTO ALEGRE, 2007). 
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 A Lei municipal nº 10.506 de 2008, institui o Programa de Conservação, Uso 

Racional e Reaproveitamento das Águas nas edificações. Tem por objetivo 

promover medidas de conservação, diminuição do desperdício, busca e uso de 

fontes alternativas para captar e aproveitar as águas, bem como proporcionar aos 

usuários, a conscientização sobre a importância para a vida. O Programa contempla 

construção nova ou reforma, mesmo de projetos já aprovados, podendo solicitar a 

adaptação e inclusão dos equipamentos que contemplem estes fatores. “O não 

cumprimento do disposto nesta Lei implica negativa de licenciamento para as 

edificações a serem executadas a partir da sua vigência” (PORTO ALEGRE, 2008). 

 É notório que, a administração pública do município de Porto Alegre, busca 

mitigar os problemas de inundação e outras consequencias relacionadas a 

urbanização e drenagem urbana, por meio de estratégias e recursos técnicos de 

desenvolvimento de baixo impacto, pautados e respaldados em legislações 

específicas para se fazer cumprir o proposto. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 Baseado em estudos anteriores e com respaldo de uma revisão bibliográfica 

referente a loteamento, legislações e drenagem urbana com abordagem de 

desenvolvimento de baixo impacto, e com os exemplos nacionais e internacionais 

que vem apresentando bons resultados e melhorias no sistema de drenagem com 

foco sustentável, foi possível averiguar conceitos e definir estratégias de diferentes 

alternativas para a urbanização de novas áreas por meio de parcelamento de solo 

urbano, ou seja, novos loteamentos. 

 A princípio foi analisada a legislação municipal referente ao uso e ocupação 

do solo, ao parcelamento do solo urbano, e a critérios legais que envolvam o 

sistema de drenagem urbana de alguma forma. Foi verificado também, exemplos de 

problemas municipais decorrentes da urbanização que afetam diretamente o sistema 

de drenagem das águas pluviais. 

 A partir disto, foi definida uma área de estudo referente a um loteamento 

recém aprovado pela administração pública municipal, cujo sistema de drenagem 

das águas pluviais já havia sido desenvolvido com base no método convencional. Na 

sequência foi proposto alterações no loteamento. Porém, em relação ao 

parcelamento do solo, não foi possível alterar o existente devido ao fato da 

determinação legal de diretrizes viárias já definidas e obrigadas a serem 

respeitadas. Sendo assim, não houve possibilidades de uma nova proposta de lay 

out para o parcelamento do solo. 

 Porém, em relação ao sistema de drenagem urbana, foi proposta a inserção 

de técnicas LID passíveis de serem adaptadas à realidade nacional e, em específico 

ao município de Maringá. Considerando que as técnicas de drenagem urbana 

sustentável foram criadas, desenvolvidas e aplicadas inicialmente em países como 

os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, fazendo-se assim, necessária a 

adequação das técnicas e inserção daquelas possíveis de serem desenvolvidas na 

realidade local. 

 Definida as técnicas, foi proposto a inserção das mesmas no loteamento 

supracitado, demonstrando a possibilidade da inserção das mesmas com aplicação 

de medidas compensatórias referentes à drenagem urbana integradas ao cenário do 

aspecto urbanístico local. Partindo deste pressuposto, foi possível a comparação 
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entre o sistema de drenagem convencional e o sistema com técnicas LID, 

averiguando que é tangível a utilização das mesmas, de forma que proporcione 

benefícios ao novo empreendimento com poucas alterações no mesmo. 

 Por fim, o estudo realizado proporcionou subsídios para uma definição de 

uma Minuta de Lei específica para o sistema de drenagem urbana. 

 Na sequencia, os dados relatados são melhor detalhados, delineando e 

definindo o processo metodológico adotado no presente estudo. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 A pesquisa proposta se baseia no Método Indutivo, que, de acordo com 

Marconi e Lakatos (2010), fundamenta-se em premissas verdadeiras que levam a 

conclusões prováveis ou verdadeiras. O método baseia-se em 03 elementos 

fundamentais: a observação dos fenômenos, com a finalidade de descobrir as 

causas de suas manifestações; a relação entre eles, comparar e aproximar os fatos 

ou fenômenos com a finalidade que se pretende descobrir; generalização da relação 

encontrada entre os fenômenos e os fatos semelhantes.  

 Quanto à natureza, é do tipo de pesquisa básica, a qual consiste na 

aquisição do conhecimento sem finalidades práticas ou imediatas, podendo divulgar 

e mesmo produzir materiais a seu respeito (JUNG, 2015). A pesquisa é do tipo 

exploratória, por buscar novas alternativas para substituir os procedimentos atuais 

em relação ao sistema de drenagem urbana.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo está delimitada ao Loteamento Jardim Pilar, inserido no 

município de Maringá, no Estado do Paraná.  

3.2.1 O município de Maringá-PR 

 O Município de Maringá está localizado na região Noroeste do Estado do 

Paraná, equidistante da capital em 434 km. Possui uma área total de 489,8 Km² 
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cortado pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio, e tem sua posição 

geográfica correspondente à: Altitude: 555 m; Latitude 23º25'31''S e Longitude 

51º56'19''W (PLHIS-5, 2010). Na Figura 20 tem-se a representação da localização 

do município no Estado e no país. 

 De acordo com o IBGE (2015), a população em 2010 era de 357 mil 

habitantes com estimativa para 2014 ultrapassar 391 mil, e com uma densidade 

demográfica de 733,14 hab/km².  

 

Figura 20:  Localização do município de Maringá-PR 
Fonte: www.maringa.com (2015) 

 

 

 Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947 como Distrito de Mandaguari, 

apesar do seu povoamento ter começado por volta de 1938 e as primeiras 

edificações no início da década de 40. Por meio da Lei nº 790/1951, foi elevada a 

Município tendo Iguatemi, Floriano e Ivatuba como Distritos (PLHIS-5, 2010). 

 Sua origem está relacionada à Companhia de Terras Norte do Paraná, 

subsidiada pela empresa inglesa Paraná Plantation Ltda., que tinha como objetivo 

povoar e colonizar a região por meio de várias cidades, promovendo a ocupação 

regional da gleba de forma planejada, loteando e vendendo as terras. Sua planta se 

deve ao urbanista Jorge de Macedo Vieira, contratado pela Companhia para a 

realização deste feito. O nome Maringá é proveniente de uma canção de Joubert de 

Carvalho, composta em 1931, "que retratava o drama das secas do Nordeste e a 
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história de uma migrante, a cabocla Maringá (contração de Maria do Ingá)". Com 

isto, a cidade passou a ser cognominada de “Cidade Canção” (TOMAZ, 2010).  

 Tomaz (2010) coloca de forma relevante que, a denominada Região Norte 

do Paraná, explorada pelos fatores econômicos e o labor humano, teve sua 

paisagem natural profundamente alterada. A ação do homem mudou a paisagem 

com "a derrubada da mata nativa, o cultivo agrícola, a ocupação do solo e a 

edificação de cidades", em um verdadeiro embate entre homem versus natureza. A 

Companhia visava "limpar" o solo para o processo do loteamento e a venda das 

terras.   

 Desde sua fundação, à Maringá foi atribuído a função polo de 

comercialização regional, focando na produção agrícola com plantio e cultivo de 

café, atraindo a imigração populacional para este fim e outros focos econômicos. 

Desta forma, em poucos anos após sua fundação, Maringá já contava com uma 

população com mais de 38 mil habitantes em 1950, sendo destes, 81,16% 

moradores rurais. Nas duas primeiras décadas houve um rápido crescimento devido 

ao plantio do café, enquanto nos anos 60 houve redução da velocidade do 

crescimento populacional devido a erradicação do cultivo do mesmo, o que provocou 

emigração do campo para a cidade e para outras regiões do país. Nos anos 70 a 

população do campo continuou diminuindo em contraposição ao processo de 

urbanização com a intensificação das atividades econômicas urbanas (PLHIS-5, 

2010). Na Tabela 10 é demonstrada a rápida expansão da cidade.   

 O projeto para a cidade de Maringá estimava que, em 50 anos, deveria 

alcançar 200 mil habitantes (RODRIGUES, 2005). E, observando a Tabela 10, nota-

se que o crescimento urbano e populacional extrapolou as expectativas. 

   

Tabela 10: População total, urbana e rural, Maringá – 1960/2007 

ANO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

Taxa de Urbanização % 
(Pop. Urb/Pop. Tot.)  

1950 38.588  7.270  31.318  18,84  

1960 104.131  47.592  56.539  45,70  

1970 121.374 100.100  21.274  82,47  

1980 168.239  160.689  7.550  95,51  

1991 240.292  234.079  6.213  97,41  

1996 267.942  260.955  6.987 97,39  

2000 288.653  283.978  4.675  98,38  

2009 335.511  330.836  4.675  98,61  

Fonte: Pref. Muncipal / IBGE 2000 (apud PLHIS-5, 2010) 
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3.2.1.1 Legislação de Maringá: Plano Diretor, Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo Urbano 

 O município de Maringá, assim como os demais municípios, seguindo 

condicionantes da Lei Maior tem sua base política administrativa pautada em 

legislações. 

 Não obstante, ao se tratar do município no que se refere o presente trabalho, 

os quesitos seguidos são pautados no Plano Diretor Municipal, 

O Plano Diretor do Município de Maringá é o instrumento estratégico 

de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes 

públicos e privados que atuam na produção e gestão da Cidade, 

aplicando-se esta Lei em toda extensão territorial do Município. [...] 

Este Plano está fundamentado nas determinações dispostas na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do 

Município de Maringá, na Lei Federal n. 10.257/2001 - Estatuto da 

Cidade, na Carta Mundial pelo Direito à Cidade e demais legislações 

correlatas e pertinentes a matéria (MARINGÁ, 2006). 

 

 O mesmo Plano municipal pontua que, a função social se fará cumprir 

quando os parâmetros urbanísticos definidos neste Plano e na Lei Municipal de Uso 

e Ocupação do Solo, assim como a preservação, controle e recuperação do meio 

ambiente, entre outros, forem atendidos de acordo com a legislação citada. E ainda, 

entre os vários objetivos gerais, o Plano Diretor de Maringá em sua redação, frisa 

que se deve "promover o adequado uso e ocupação do solo urbano e rural, 

garantindo qualidade paisagística, urbanística e a preservação dos bens 

socioambientais". Os parâmetros determinados para uso, ocupação e parcelamento 

do solo, são objetivados em estabelecer diretrizes que visem complementar normas 

definidas em leis municipais específicas para este fim. Alguns destes parâmetros 

urbanísticos: coeficiente de aproveitamento do solo urbano; taxa de ocupação e 

permeabilidade do solo entre outros (MARINGÁ, 2006).  

 A Lei Complementar 888 de 2011, dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo 

Urbano no Município de Maringá. Em seu Art. 2º, traz como alguns de seus 

objetivos, promover a função social da cidade e assegurar a sustentabilidade no uso 

e ocupação do solo urbano e rural, entre outros. Determina o zoneamento, dividindo 

em áreas residenciais, de comercio, industrial, de proteção ambiental e zonas 

especiais entre outras, assim como estipula diretrizes para a ocupação e uso dos 
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mesmos, especificando taxa de ocupação do lote, recuos, taxa de área permeável, 

coeficiente de aproveitamento, tamanho de lote e outros. 

 A Lei Complementar 889 de 2011, dispõe sobre o Parcelamento do Solo 

Município de Maringá, tanto para fins rurais quanto para fins urbanos. Em seu Art. 

2º, traz como alguns de seus objetivos, “orientar e disciplinar o projeto e a execução 

de qualquer serviço ou obra de parcelamento do solo no Município", prevenir 

ocupações em áreas impróprias e "assegurar a observância de padrões urbanísticos 

e ambientais de interesse da comunidade no processo de parcelamento do solo para 

fins urbanos" entre outros. Especifica normas e diretrizes para parcelamento e 

desmembramento do solo, inclusive define diretrizes viárias, pautadas em Lei 

específica do Sistema Viário, define porcentagens de doação de áreas ao município, 

correspondentes á áreas institucionais e áreas livres, e assegura, juntamente com 

legislações ambientais, as áreas de preservação permanente, proteção a 

mananciais e nascentes, e recuo mínimo dos mesmos entre outros.  

3.2.1.2 Drenagem municipal: problemas atuais 

 A impermeabilização do solo como consequência da urbanização, como já 

discorrido, traz uma série de transtornos, inclusive em relação à drenagem urbana. E 

mesmo que Maringá seja considerada como uma cidade planejada tem sofrido com 

este problema. 

 A cidade de Maringá encontra-se no divisor de águas dos rios Pirapó e Ivaí, 

ocasionando nesta área de espigão divisor, várias cabeceiras de drenagem. Sendo 

assim, as características ambientais da cidade fazem com que a área seja 

classificada como sendo uma área de nascentes. Possui um sistema hídrico 

composto por 20 córregos sendo que 19 deles têm sua nascente dentro do 

perímetro urbano, fazendo com que, a própria malha urbana se encontre com os 

fundos de vale. O fundo de vale, por sua vez, é o canal natural de escoamento da 

água da chuva e tem importante papel como preservação dos corpos hídricos 

(SILVA & RIBEIRO, 2010; ZOLA et al, 2013). 

 No município de Maringá, problemas associados á drenagem urbana podem 

ser observados em dias de chuvas intensas, com alagamentos. Fator que pode 
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causar, além do transtorno à população, desvalorização imobiliária, acidentes de 

transito e proliferação de doenças (BARBOSA et al, 2013). 

 No fundo de vale do ribeirão Morangueiro, o aumento do volume de águas 

pluviais vem ocorrendo, provocando voçorocas, deixando taludes instáveis e um 

processo erosivo acentuado, principalmente à jusante do Parque Alfredo Werner 

Nyffeler. Este parque foi implantado em 1988 para revitalizar a área degradada pela 

erosão ali presente, sendo construída uma represa para conter a erosão e mesmo 

com a finalidade de se criar uma bacia de detenção. Para o local, a revitalização 

amenizou o problema, mas não impediu que a área a jusante fosse degradada, 

encontrando-se nas condições supracitadas (ZOLA et al, 2013). 

 A bacia do córrego Mandacaru apresenta fragilidade e impactos ambientais 

devido ao processo de urbanização que avança em sentido à área rural. Há alta 

quantidade de descarga pluvial e inadequação da rede de drenagem, provocando 

rompimento de tubulações, desmoronamento de algumas áreas próximas a 

edificações e um acentuado processo erosivo. O principal fator gerador da erosão é 

a construção de ruas e avenidas o que obriga que o rio seja tubulado. E com isto, 

nota-se que a montante deste, há deposição de materiais diversos, desde lixo 

doméstico até resíduos de construção civil. E a jusante, apresenta um processo de 

erosão acentuado, com margens desmoronando por solapamento, o que chega a 

provocar perda de áreas de reflorestamento ciliar (SILVA & RIBEIRO, 2010).   

 Em relação ao córrego Osório, que compõe a Avenida Guaiapó e outras 

ruas interligadas, o despejo de água recebido é alto, sendo proveniente de todo seu 

entorno, por meio de uma densa rede de drenagem, que pode estar 

subdimensionada para os dias atuais, o que deve ter superado as expectativas de 

quando ela foi projetada. Esta bacia é urbanizada em quase sua totalidade, 

apresentando problemas como pontos de alagamento, poluição difusa e bocas de 

lobo obstruídas por resíduos sólidos (GASQUES et al, 2013). 

 A bacia hidrográfica do córrego Cleópatra, está localizada dentro do centro 

urbano, abrange grandes áreas densificadas e edificadas, com alta taxa de 

impermeabilização. O Parque Florestal dos Pioneiros está inserido nesta bacia e 

recebe grandes volumes de águas pluviais provenientes do sistema de drenagem 

que, por meio de 19 coletores distribuídos no entorno do Parque, despeja as águas 

em seu interior. O aumento de área impermeabilizada ao longo dos anos também 
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aumentou o volume de água despejada e a produção de maiores impactos na bacia, 

gerando no interior do bosque, processos erosivos acelerados. Tais processos 

encontram-se em estágio de evolução que hoje, atingem os limites do parque, 

"ameaçando a área urbanizada vizinha" (ZAMUNER et al, 2002).  

 As chuvas de janeiro de 2016 afetaram o município de Maringá como um 

todo, bem como vários outros municípios da região. Em Maringá, foram registrados 

diversos locais com alagamentos, muros derrubados e problemas no asfalto. Na Av. 

Guaiapó o asfalto foi danificado formando erosão na pista e no Contorno Norte 

houve deslizamento de terras, impedindo o tráfego. Registrou-se ainda que o 

abastecimento de água do município ficou comprometido devido à cheia do Rio 

Pirapó, que é o manancial de abastecimento, provocando inundação da unidade de 

captação (O DIÁRIO, 2016).  

 Apesar da chuva mencionada ter sido atípica, se a rede de drenagem no 

município estivesse melhor dimensionada, os prejuízos e problemas poderiam ter 

sido menores. 

 Além destes problemas, no site da Prefeitura Municipal - no Sistema de 

Apoio ao Processo Legislativo, é livre o acesso sobre informações de diversos 

requerimentos com solicitações de melhorias da rede de drenagem em vários 

bairros e ruas de Maringá. Como exemplo, Jardim Liberdade, Jardim América, 

Jardim Ouro Cola, Jardim Tupinambá e a própria região no entorno do Córrego 

Osório, entre outros (MARINGÁ, 2015).  

 O aumento do volume e velocidade da água escoada até as cabeceiras de 

drenagem provocam um desequilíbrio ambiental, gerando processos erosivos e 

poluição hídrica. A água precipitada que não passou pelo processo de infiltração, 

acaba contribuindo para o processo erosivo. Estes efeitos da urbanização estão 

presentes no solo e rios de Maringá, comprovados por recentes estudos, de acordo 

com Neto e Sant'ana (2011).  

 Averiguando estes fatos, entre outros ora não mencionados, percebe-se que 

o sistema de drenagem no município não é suficiente para atender o aumento 

populacional, talvez por redes subdimensionadas ou dimensionadas sem prever a 

expansão da região onde se encontra. Córregos e nascentes estão sendo 

prejudicados pelo excessivo despejo de águas pluviais acompanhada de dejetos. 

Áreas impermeabilizadas aumentam devido ao crescimento do município, 
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diminuindo a infiltração natural das águas, isto na cidade como um todo e 

principalmente nas regiões próximas aos fundos de vale.  

 Com isto, denota-se a necessidade de que novos empreendimentos sejam 

desenvolvidos de tal forma que seu projeto seja estruturado objetivando demandas 

futuras, em como diminuir o volume de água no próprio loteamento e em nível de 

lote, e principalmente que, estes novos empreendimentos não levem problemas à 

jusante ou sobrecarreguem o sistema de drenagem existente na região. 

3.2.1.3 Loteamento modelo: Jardim Pilar, Maringá-PR 

 Á área determinada para modelo é o Loteamento Jardim Pilar, sito em 

Maringá-PR, tendo sido aprovado pela Prefeitura Municipal, de acordo com Lei 

Complementar 889/2011, no dia 14 de maio de 2013. Data esta, que teve sua 

publicação por meio do Decreto municipal de nº 1037/2013. A Licença de Instalação 

- LI foi aprovada pelo IAP no dia 11 de dezembro de 2012.  

 O Jardim Pilar está localizado na região Norte do município, no 

prolongamento da Av. Mandacaru e próximo aos Jardins Monte Rei, Imperador e 

Ícaro, e nas proximidades do limite urbano, ou seja, da área rural, conforme 

apresentado na Figura 21. 

 

 

 
Figura 21:  Localização do Jardim Pilar 

Fonte: Adaptado de geoproc.maringa.pr.gov.br (2015) 
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 O Loteamento tem área total de 108.218,52 m² divididos em 17 quadras com 

114 lotes privativos para uso residencial e comercial, e mais 5 lotes públicos que 

abrangem as áreas de equipamentos comunitários, espaço livre e de uso público e 

de interesse público. Somam-se a estas áreas, o sistema viário e a APP - Área de 

Preservação Permanente que corresponde a 5,03% da área total. Os lotes têm 

dimensões diferenciadas, sendo que a maioria é de 400,00 a 460,00 m², e alguns 

chegam até 730,00 m². Os lotes institucionais variam de tamanho entre 1.577,13 m²  

e 5.734,72 m².  

 A declividade do terreno ocorre a partir da Av. Mandacaru em direção à APP 

do Ribeirão Maringá, com cota de 475 a 425. Na Figura 15 são demonstradas as 

subdivisões e o parcelamento do solo urbano por meio de Loteamento, criando 

assim, o Jardim Pilar (Figura 22).  

O Jardim Pilar foi escolhido por ser um loteamento recém aprovado pelos 

órgãos competentes e por localizar-se em área de expansão municipal, visto que, é 

uma área onde ainda não está consolidada por loteamentos no entorno, sofrendo 

menos com o processo de urbanização e principalmente, com a impermeabilização 

do solo. 

 Para o estudo em questão, as diretrizes de drenagem urbana serão 

sugeridas para o Loteamento Jardim Pilar, com base em quesitos de 

sustentabilidade seguindo preceitos LID.  
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Figura 22:  Jardim Pilar 
Fonte: Construtora Rebouças 
(2013) - adaptado pela autora 

(2015) 
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3.2.1.4 Modelo de Loteameto com sugestão de técnicas LID: Jardim Pilar 

 Para cada lote individual, sob responsabilidade do proprietário, sugere-se a 

adoção das seguintes técnicas: 

 

- Em nível de lotes:  

 Aumento da área permeável; 

 Captação de água da chuva dos telhados e coberturas; 

 Instalação de cisterna; 

 Instalação de Poços de infiltração; 

 Implantação do IPTU hidrológico. 

 O aumento da porcentagem da área permeável favorecerá maior volume de 

águas pluviais infiltrados diretamente na fonte, permitindo ainda que, o espaço seja 

utilizado para jardins favorecendo o paisagismo local e do entorno. A captação das 

águas provenientes dos telhados e coberturas para as edificações residenciais e 

comerciais, pode ser encaminhada para uma cisterna e utilizada posteriormente 

para fins não potáveis, favorecendo diminuição de custos para o proprietário ao 

diminuir o uso de água da rede pública. O excedente de água da cisterna pode ser 

encaminhado para um poço de infiltração e, o seu excedente, como última 

alternativa, direcionado para a rede pública de galerias pluviais. O IPTU hidrológico, 

com desconto em sua taxa, agirá como compensação para os munícipes que 

adotarem estes conceitos.  

 Desta forma, em nível de lote, haverá uma diminuição considerável do 

volume das águas pluviais lançadas nas galerias e, consequentemente, amortizando 

a sobrecarga da rede.  

 

- Em nível de loteamento: 

 Em nível de loteamento, as técnicas LID já serão implantadas desde a fase 

de projeto, abrangendo os seguintes itens: 

 Determinação de uma parte da área do loteamento destinado às áreas verdes 

e permeáveis, além da APP e localizadas em áreas distintas; 
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 Bacia de detenção na área não edificável junto da APP, o que pode ser 

parque ou campo de futebol em período de seca; 

 Pavimento permeável nas calçadas ecológicas; 

 Jardins de chuva no canteiro central da avenida; 

 Bacia de detenção na rotatória a montante do loteamento; 

 A área de APP pode ser considerada como parte da área do loteamento 

destinado às áreas verdes, desde que não ultrapasse um determinado percentual do 

total da área. Para a APP, de acordo com a Legislação Municial vigente, é reservada 

uma faixa de 30 metros a partir do córrego e mais 30 metros para áreas verdes 

podendo ser destinada para lazer e recreação. No primeiro caso é mantido a 

vegetação existente ou reflorestar e, no segundo caso, a área é considerada não 

edificável, ou seja, não se podem construir edificações no local, porém, pode ser 

usada com fins de lazer. Para este estudo, sugere-se a implantação de uma área 

rebaixada, com o objetivo de ser utilizada como uma bacia de detenção, retardando 

o tempo e diminuindo o volume de água para o corpo hídrico. E, em momentos de 

seca, o mesmo pode ser usado como campo de futebol gramado. 

 Por meio da Lei Complementar nº 910/2011 as calçadas ou passeios 

públicos devem contemplar uma faixa de vegetação rasteira, com o intuito de 

favorecer a infiltração da água da chuva. A sugestão para esta área é manter o 

estipulado pela LC e inserir, na parte de calçamento, pavimento permeável, 

ampliando as possibilidades e quantidade de infiltração da água. Na Figura 23, 

pode-se observar o modelo de calçada fornecido pela Prefeitura e a adequação com 

o uso do pavimento permeável.  

 



130 
 

 

 
Figura 23: Passeios com largura acima de 3,00 m  com pavimento permeável 

Fonte: Adaptado de Maringá - LC 910/2011 – (2016) 
 

 Com relação aos jardins de chuva, sugere-se a inserção de uma faixa no 

canteiro central das avenidas, ou seja, em uma faixa centralizada. Este, além de 

favorecer a infiltração da água, contribuirá com o paisagismo urbano.  

 Para a rotatória a montante do Jardim Pilar, sugere-se a construção de bacia 

de detenção, a fim de diminuir o volume de água que tende a percorrer para o 

Jardim Pilar devido à declividade do terreno. 

 Por meio destas técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, a tendência 

é mitigar os problemas de drenagem urbana, e contribuir com o paisagismo urbano 

melhorando o efeito estético do bairro e a qualidade de vida dos munícipes. Na 

Figura 24, é possível visualizar as áreas onde foram introduzidos os conceitos LID. 
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Figura 24: Jardim Pilar com inserção de técnicas LID 
Fonte: Construtora Rebouças (2013) - adaptado pela autora (2015)  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Após estudos realizados embasados em referencial teórico, foi possível 

chegar a alguns resultados, apresentados no contexto a seguir.  

4.1 ANÁLISE SOBRE O MODELO DE LOTEAMENTO COM APLICAÇÃO DE 
TÉCNICAS LID: JARDIM PILAR 

 Por meio dos dados abordados no referencial teórico percebe-se que o 

município de Maringá vem apresentando problemas com a drenagem urbana, tais 

como alagamentos e desmoronamentos. Isto demonstra que a rede pública de 

drenagem pluvial não está atendendo à demanda, ou porque foi subdimensionada 

face ao crescimento populacional, ou porque as intensidades das chuvas 

aumentaram. Nota-se que a rápida expansão do município, trouxe como 

consequência, áreas impermeáveis e aumento do volume de águas superficiais. 

 As técnicas convencionais do sistema de drenagem urbana vêm se 

apresentando de forma ineficiente ou insuficiente conforme observado nos dados 

levantados sobre o município. E por outro lado, a inserção de recursos LID tem 

demonstrado eficiência quando comparado aos dados de outras localidades 

nacionais e internacionais. 

 A inclusão do IPTU hidrológico, como o aplicado em Guarulhos - SP atua 

como um incentivo tributário para que os proprietários dos lotes adotem técnicas 

compensatórias. Neste caso, há a possibilidade de, em cada lote individualmente, 

implantar recursos com foco sustentável, ou seja, desenvolvimento de baixo 

impacto. O desconto favorecido deve ser pautado em lei municipal e ter seus 

critérios de abatimento pré-estabelecidos. 

 Entre estas técnicas que podem estar incluídas como critérios para o IPTU 

Hidrológico pode-se citar o aproveitamento da água da chuva proveniente dos 

telhados. Esta por sua vez, pode ser mantida em reservatório ou cisterna para 

posteriormente ser destinada a fins não potáveis. O excedente da água da cobertura 

e da água que cai sobre os pavimentos impermeáveis podem ser encaminhadas 

para poços de infiltração. Em ambos os casos pode-se encaminhar o excesso da 



133 
 

 

água para a rede pública quando o poço de infiltração não comportar o volume 

captado. 

 Além destes quesitos, importante aumentar o percentual da taxa de área 

permeável do lote favorecendo um maior volume de água precipitada sendo 

infiltrada no solo e, consequentemente, diminuindo a área impermeável e a 

demanda destinada às galerias. 

 A prefeitura determina por meio da LC 910/2011, que o passeio público deve 

ser contemplado com calçada ecológica, sendo esta equilibrada entre parte 

pavimentada e parte com vegetação rasteira, ou seja, não impermeabilizando a 

calçada todo com pavimentos. Para contribuir com este fator, o pavimento a ser 

inserido na calçada pode ser do tipo pavimento permeável, favorecendo maior 

infiltração das águas no solo e recarga do lençol freático, e ainda, atenuando a 

demanda destinada à rede pública. 

 Ao se tratar do empreendimento como um todo, e não somente como lote 

individual, outras técnicas podem ser inseridas. A priori, ainda na fase de projeto de 

parcelamento do solo, deveria ser solicitado estudo prévio da área a ser loteada, 

afim de comparar, por simulação, a taxa de infiltração pré e pós-ocupação. E aditar a 

esse estudo, análise do solo para definir os tipos de técnicas que podem ser adotas 

na área em questão. Para o Jardim Pilar não foi realizado este tipo de estudo, 

porém, pautado nas técnicas LID e observando os resultados alcançados com sua 

inserção em outras localidades, sugere-se alguns recursos como o aumento do 

percentual de área livre de uso comum destinado às áreas verdes, e jardins de 

chuva no canteiro central das avenidas com vegetações específicas que auxiliem na 

biorretenção. 

 Na rotatória do cruzamento das Avenidas das Torres e Avenida Mandacaru, 

mesmo não pertencendo ao Jardim Pilar, pode-se elaborar um sistema de bacia de 

detenção associados ao paisagismo, de forma que as águas provenientes daquela 

região não sobrecarreguem as estruturas do Jardim Pilar que se encontra a jusante 

deste ponto, considerando a declividade do terreno em direção ao mesmo. 

 Na área de APP, de acordo com LC 910/2011, 30 metros de preservação 

são mantidos, e outros 30 metros podem ser utilizados como espaço verde de uso 

comum. Isto perfaz um total mínimo de 60 metros considerando a distância entre a 

margem do córrego e a via paisagística. Sendo assim esta área não edificável, 
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porém de uso comum, pode ser usada como um parque linear com multifunção, 

utilizado como bacia de detenção em dias chuvosos, e para períodos de seca, como 

área de lazer ou campo de futebol entre outros. A utilização deste parque como 

bacia de detenção, possibilita que o pico e volume de vazão da água precipitada e 

escoada para esta área, possam ter sua destinação aos corpos d’água postergado, 

minimizando ou eliminando prejuízos e degradação dos corpos hídricos receptores, 

assim como das áreas e bairros a jusante e adjacente. 

 Com a adoção dos conceitos LID em nível de lote e de loteamento, há o 

favorecimento da infiltração das águas pluviais no próprio lote, ou seja, direto na 

fonte, fazendo com que diminua o volume d’água e prolongue o tempo de despejo 

nos corpos hídricos. Sendo assim, o resultado é favorável, mitigando problemas com 

inundações ou mesmo eliminando esta possibilidade para a área local e a jusante. 

 Para que estas técnicas possam ser adotadas, é necessário a participação 

da administração pública desenvolvendo trabalho de educação ambiental com a 

participação da comunidade, modificando consequentemente, a gestão sobre a 

drenagem urbana. Para que este feito se concretize, faz-se necessário um 

embasamento regido por legislação municipal, de forma que se exija e se faça 

cumprir, a prática dos recursos mencionados. 

 A implantação de técnicas de desenvolvimento de baixo impacto – LID, é 

possível, tanto para o Jardim Pilar, como em outros empreendimentos novos, desde 

que haja legislações específicas, comprometimento da administração pública e 

participação da comunidade. 

4.2 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE DRENAGEM URBANA E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 A Lei Federal 6766/79 e a Lei Complementar 889/2011 - Parcelamento do 

Solo Urbano são claras ao relatar que, no parcelamento do solo, áreas específicas 

serão transferidas ao município. Ambas citam o sistema de circulação, áreas para 

implantação de equipamentos comunitários e urbanos além de espaços livres de uso 

público. A Lei municipal ainda complementa com áreas de interesse público, áreas 

de fundo de vale e outras áreas que a legislação municipal especificar. 
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 O Plano Diretor Municipal de Maringá - PDMM concebido por meio da LC - 

Lei Complementar 632/2006 estabelece, em seu artigo 27, o Plano de Gestão 

Sócioambiental para gestão, preservação e recuperação da paisagem e dos bens 

socioambientais. Neste mesmo artigo pode-se ler: 

III - definir metas, diretrizes e prazos para elaboração dos 

planos setoriais: 

a) de gestão sustentável das águas, com prioridade para 

drenagem e permeabilidade do solo, mananciais de 

abastecimento, regime hidrogeológico, tratamento de efluentes; 

 
 Nota-se com isto, que desde 2006 por inclusão do PDMM, já havia a 

preocupação com o sistema de drenagem e permeabilidade do solo. Porém, 

analisando outras leis municipais, e conhecendo parte dos problemas existentes em 

relação à drenagem e permeabilidade do solo que se apresentam ineficientes ou 

insuficientes, percebe-se que este item da LC, no que tange à drenagem urbana, 

não foi implantado, deixando como marca, os acidentes e inundações recorrentes. 

 A Lei Complementar nº 889/2011 sobre Parcelamento do Solo Urbano de 

Maringá especifica porcentagens mínimas: 4% para equipamentos comunitários e 

urbanos; 3% para áreas de interesse público; 3% para espaços livres de uso público. 

Sendo que, neste último caso, pode-se computar 25% da área de fundo de vale para 

abater na porcentagem dos espaços livres de uso público.  

 Com isto, nota-se que não há uma definição mínima para áreas verdes, de 

modo que esta não seja impermeabilizada. A legislação leva em consideração 

apenas as APPs, concentrando toda área permeável em apenas um ponto, sendo 

que, este poderia ser distribuído em demais locais do loteamento. 

 Considerando como espaços livres de uso público, podem-se ter praças, 

jardins, áreas de recreação. Porém, não há nenhum determinante legal para que 

estes espaços reservem área permeável ou que se utilize de sistemas de controle 

na fonte, como jardins de chuva, valas de infiltração, poços de infiltração entre 

outros. 

 A Lei supracitada, em sua redação, em nenhum momento se refere ao 

sistema de drenagem. E ainda, o município, com quase seus 400 mil habitantes e 

enfrentando os problemas que já vem enfrentando, ainda não possui um Plano 

Diretor de Drenagem Urbana. Com isto, os projetos são elaborados por profissionais 
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capacitados, mas que, objetivam minimizar custos para o empreendedor, focando 

apenas no limite do loteamento, sem considerar a bacia a que pertence, ou mesmo, 

sem elaborar um projeto de drenagem urbana compartilhada. 

 O projeto de drenagem urbana compartilhada, poderia se estender aos 

loteamentos adjacentes, de modo que, aqueles que estão sendo os primeiros a 

serem implantados na região, já elaboram o projeto de maneira que possam ter seus 

emissários e dissipadores com capacidade para absorver as águas superficiais dos 

loteamentos circunvizinhos. Com isto, de algum modo, estipulado por legislação, 

recebe benefício como, por exemplo, diminuição da porcentagem de área doada ao 

município, ou então, é favorecido com desconto de encargos sobre o loteamento. 

 Desta forma, seria da alçada do empreendedor, elaborar um projeto 

urbanístico de parcelamento do solo por meio de loteamento, levando em 

consideração a microbacia a que pertence, ou compatibilizando seu projeto com os 

existentes. E ainda, complementando como função do empreendedor, considerar 

quesitos LID. 

 Na Lei Complementar nº 888/2011 - Uso e Ocupação do Solo Urbano 

encontram-se a determinação de que os lotes devam manter área permeável 

mínima de 10% da sua área total, e que deste valor, 50% deve se encontrar no 

mesmo lugar. Este espaço deve ficar livre de edificação, de sua projeção ou de 

avanço de subsolo, e que não deve receber pavimento impermeável, exceto do tipo 

concregrama, pisograma ou piso drenante. Porém, quando receber algum destes 

revestimentos, da área revestida será considerado apenas 50% para efeito de 

cálculo da área permeável mínima. E no caso do piso drenante, tem que ter 

certificação atestando sua capacidade de percolação, e os processos empregados 

na execução de seu assentamento.  

 Mesmo perante as determinações legais, nota-se que a área permeável 

estipulada é pouca. E ao se tratar de pisos drenantes ou permeáveis, não há 

determinações ou mesmo menções para que seja estipulada periodicidade de 

manutenção para os mesmos, levando em consideração que, com o passar do 

tempo, pode ocorrer colmatação.  

 Na Lei Complementar nº 910/2011 pode-se ler: 

Art. 58. Nos logradouros ainda não servidos por rede coletora de 

esgoto, as edificações de qualquer espécie ficam obrigadas a tratar 
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individualmente as águas servidas através de fossa séptica e 

sumidouro, com capacidade proporcional ao número máximo 

admissível de pessoas em sua ocupação e com adequado destino 

final de efluentes.  

§ 4.º É vedada a ligação da rede domiciliar de águas servidas à rede 

pública de drenagem pluvial. 

 
 Verifica-se, no entanto, respaldo legal para que o sistema de drenagem 

urbana seja um sistema independente, ficando vetada a possibilidade da ligação da 

rede domiciliar de esgoto sanitário junto desta. Porém, ainda existem águas servidas 

e esgoto industrial vertendo junto de mananciais e córregos do município, relatados 

em estudos e pesquisas realizadas. 

 Nesta mesma LC, em seu artigo 70, é relatado que o sistema hidrossanitário 

de novas edificações deve contemplar a sustentabilidade de recursos hídricos por 

meio de recursos que promovam a conservação, uso racional da água e fontes 

alternativas de captação.  

§ 1.º A utilização de fontes alternativas consiste no conjunto de 

ações que possibilitem o uso de outras fontes para captação de água 

que não o sistema público de abastecimento, compreendendo a 

captação, armazenamento e uso de água proveniente da chuva. 

 
 Na sequência é especificado que a água da chuva seja aproveitada, e 

captada da cobertura de edificações desde que, não haja circulação de pessoas, 

animais ou veículos. Esta água deve ser conduzida para uma cisterna ou tanque e 

poderá ser utilizada para fins não potáveis, como rega de jardins e lavagem de 

carros entre outros. É determinante que, toda construção com área igual ou acima 

de 500 m² deve implantar o sistema de aproveitamento de água da chuva. Porém, 

na prática é exigido em projetos de edificações comerciais, sendo que, as 

residenciais não estão incluídas, e esta abordagem poderia ser ampliada para 

qualquer edificação, independente da metragem. 

 Este mesmo artigo possibilita a utilização de dispositivos de infiltração como 

substituição à área permeável exigida.  

  

§ 8.º A exigência de área permeável no lote, nos termos da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, poderá ser substituída por dispositivo de 

infiltração no terreno das águas pluviais, cuja capacidade de 

percolação deverá ser, no mínimo, igual àquela proporcionada pela 
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área permeável exigida para a zona a que pertence o lote. (incluído 

pela LC 929/2012) 

 
 Esta inserção na lei permitindo a substituição da área permeável por 

dispositivos de infiltração, se apresenta como um retrocesso, pois deveria haver a 

exigência destes dispositivos além da área permeável, e não como substituição a 

esta. 

 Nesta mesma lei, em seu artigo 90, é mencionada a exigência por espaços 

gramados nos passeios públicos em áreas residenciais e em outras áreas é 

solicitado deixar uma área de 1,20 x 2,40 metros para o plantio de árvore e 

infiltração de água pluvial. Fatores estes que, são importantes como técnicas 

compensatórias, porém, na prática não há fiscalização para se fazer cumprir o que 

está determinado na lei. 

 Por meio da Lei nº 6574/2004 é determinada a implantação de cisternas nas 

praças municipais para captação das águas da chuva para serem usadas para 

limpeza e regar as vegetações. E na Lei 9775/2014 encontra-se que as Escolas 

Municipais devam se adaptar, no prazo de dois anos, com a implantação de 

cisternas para aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis. A Lei nº 

9993/2015 cria o programa para a captação de água de chuva e reuso das águas 

dos postos de combustível e lava rápido, para a lavagem de veículos.  

 Nota-se que há uma iniciativa para que seja feito o aproveitamento da água 

da chuva, mas não há determinação legal para que seja feito aproveitamento da 

água de chuva nos lotes, nem mesmo nenhum tipo de incentivo ou trabalho 

educativo. Poder-se-ia adotar o IPTU Hidrológico, incentivando os proprietários a 

implantarem o aproveitamento da água da chuva. Considerando que, a lei deveria 

determinar uma porcentagem mínima de aproveitamento de 50% da área de 

cobertura, aqueles que ampliassem esta porcentagem, poderiam ter um percentual 

de abatimento no valor do IPTU. Outra forma de incentivo inverso seria a cobrança 

pelo uso da rede de drenagem urbana, assim como é feito pelo sistema de esgoto. 

São duas formas ambíguas, porém com o mesmo objetivo. Uma incentiva 

diminuindo tributos, outra "pune" cobrando pelo uso. Mas ambas teriam o efeito de 

melhorar o sistema de drenagem urbana. 

 Como já mencionado na revisão de literatura, no tópico 3.3.2.8, o município 

de Maringá adotou a política de IPTU Verde com benefício de isenção do imposto 
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para as propriedades em áreas urbanas ou urbanizáveis que, forem certificadas 

como sendo Área de Preservação Permanente - APP, Reserva Legal - RL, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Área de Interesse Ecológico - AIE, 

Bosques ou Reservas cobertas por Áreas de Florestas Nativas - AFN (MARINGÁ, 

2011), porém, nada se refere à adoção de IPTU Hidrológico. 

 Percebe-se que alguns quesitos podem ser implantados juntos com o projeto 

do loteamento, sendo de competência do empreendedor. E em outras situações, 

algumas técnicas podem ser empregadas pelos proprietários dos lotes. Sendo 

assim, cada um pode contribuir um pouco, fazendo sua parte e com incentivo legal 

pautado em um trabalho de educação ambiental. 

Por fim, nota-se a existência  de alguns critérios legais que indiquem ou incentivem 

um sistema de drenagem sustentável. Porém, este se apresenta de forma suscinta e 

superficial, incluído em leis que abrangem outros critérios, e não existe lei específica 

para abordar quesitos relevantes da drenagem e, que englobem técnicas 

compensatórias atuando direto na fonte, com conceitos LID. 

 

4.3 DIRETRIZES PARA AS LEGISLAÇÕES CORRELATAS 

 Após averiguar as ocorrências municipais e as lacunas na legislação, 

percebe-se a necessidade da inserção de novos critérios focados na drenagem 

urbana sustentável, que sejam premissas para lei municipal. Para tanto, estipula-se 

uma Minuta de Lei que possa ser absorvida pela Administração Pública como diretriz 

para a drenagem urbana no Município de Maringá. 

4.3.1 Minuta de Lei 

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº ______, DE 2016. 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de 

controle da Drenagem Urbana, cria o 



140 
 

 

Departamento de Dreanagem Urbana – 

DDU, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Maringá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, e tendo em vista o artigo 27 da Lei Complementar 632 de 2006 que institui o 

Plano Diretor Municipal, e considerando que: 

Art. 27 - O Plano de Gestão Socioambiental compreende a gestão, preservação e 

recuperação da paisagem e dos bens socioambientais e deverá: 

I - definir políticas para integração e utilização sustentável das áreas verdes e da 

paisagem, considerando: utilização das áreas verdes, arborização e paisagem; 

gestão sustentável das águas [...]‖; 

II - definir mecanismos de incentivo e compensação para a conservação, 

restauração e recomposição da biodiversidade municipal e regional; 

III - definir metas, diretrizes e prazos para elaboração dos planos setoriais: 

a) de gestão sustentável das águas, com prioridade para drenagem e 

permeabilidade do solo, mananciais de abastecimento, regime hidrogeológico, 

tratamento de efluentes [...]‖; 

 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:  

 

 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE CONTROLE DA DRENAGEM URBANA  

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art.1º - A Política Municipal de Controle da Drenagem Urbana, tem como objetivo 

promover o esgotamento das águas pluviais e prevenir contra o aumento das 

inundações, de forma que a área urbanizada mantenha harmonia com o meio 

ambiente de pré-desenvolvimento, buscando o desenvolvimento sustentável, 

melhorando a qualidade de vida, e fornecendo diretrizes para o poder público,  

privado  e sociedade, para a recuperação e manutenção das bacias hidrográficas e 

corpos hídricos receptores,  de forma que se mantenha a qualidade ambiental por 

meio de medidas que atendam a estes critérios. 
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei considera-se Drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, os sistemas e infraestruturas operacionais que drenem as 

águas pluviais, por meio de infiltração, transporte, retenção ou detenção das águas 

de chuva, de modo que minimize as vazões de cheias sem prejuízos a jusante, bem 

como o tratamento e disposição final destas águas. 

Art.2º - Compete ao Poder Público, em especial ao Departamento de Drenagem 

Urbana – DDU, zelar e fiscalizar as obras de drenagem urbana, promover a 

manutenção do sistema de drenagem urbana e desenvolver trabalho de educação 

ambiental que priorizem os cuidados necessários em relação à necessidade de 

infiltração, detenção ou retenção das águas de chuva, bem como os prejuízos 

causados pelo lixo depositado nas ruas, terrenos vazios e fundos de vales entre 

outros. 

Art.3º - Compete ao Poder Público – DDU, averiguar os problemas existentes no 

município em relação à drenagem urbana, e providenciar medidas mitigadoras por 

meio de técnicas compensatórias e de controle na fonte, com inserção destas 

técnicas nas áreas consolidadas e com grande taxa de impermeabilidade do solo, 

minimizando e prevenindo futuras inundações. 

Art.4º - Compete ao Empreendedor, quando da solicitação para novos 

parcelamentos de solo, realizar estudo hidrológico prévio da área a ser loteada, que 

abordem:    

I- Identificar as características naturais locais, como o caminho natural de 

drenagem, tipo de solo, condições de permeabilidade; 

II- Considerar a bacia hidrológica como elemento de planejamento; 

III- Comparar hidrologia de pré e pós-desenvolvimento para quantificar o nível de 

controle do volume de vazão necessário para incluir no processo de 

planejamento e projeto; 

IV- Dimensionar a rede de drenagem abordando a bacia como um todo, e não 

somente a área parcelada, favorecendo previsões futuras; 

V- Estudo prévio de dimensionamento e simulações para averiguar se a tubulação 

e os recursos aplicados são o suficiente para não apresentar prejuízos à jusante. 

Parágrafo 1º – O Empreendedor deverá apresentar, junto com o Projeto de 

Drenagem Urbana, os estudos referidos no caput deste artigo, assim como o 

dimensionamento aproximado, do volume de água precipitada para a retenção ou 

detenção em cada lote individual e no loteamento como um todo, de forma que 
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atenda aos critérios de pré-desenvolvimento, de sustentabilidade e que não gerem 

prejuízos a jusante. 

Parágrafo 2º – O DDU poderá solicitar outros estudos, caso haja necessidade, para 

a aprovação do projeto referido. 

Art.5º - Entre as áreas de domínio público doadas ao município, o empreendedor 

deverá assegurar uma porcentagem da área total do empreendimento para ser 

destinada aos espaços livres de uso público, seguindo os critérios:  

I. Deste montante, um percentual da área deve ser mantida como área verde e 

passível de infiltração natural no solo das águas precipitadas, considerada 

como área permeável; 

II. As Áreas de Preservação Permante – APPs, poderão ser incluídas neste 

cálculo, desde que não somem 100% da área. 

III. As áreas verdes não poderão ser concentradas em um único ponto, devendo 

estar espalhadas no loteamento, em lugares distintos desde.  

IV. As áreas verdes ou as APPs, deverão ser utilizadas como espaços com 

cenário de paisagem multifuncional atuando como bacia de detenção para o 

amortecimento da vazão das águas pluviais em momentos de precipitação, e 

como área de lazer e recreação em períodos de seca.  

Parágrafo 1º – Entende-se como espaço livre de uso público, as praças, área do 

loteamento reservada ao uso comum e/ou especial do povo, para recreação, lazer e 

atividades ao ar livre, conforme referenciado pela LC 889/2011. 

Parágrafo 2º – Serão consideradas áreas permeáveis, todas as superfícies que 

possibilitarem a infiltração das águas precipitadas no solo, não podendo ser 

revestida de pavimentos impermeáveis. 

Art.6º - Para as bacias de detenção em nível de loteamento, o empreendedor 

deverá prever a retenção de resíduos sólidos e o tratamento das águas antes de 

serem lançadas nos corpos hídricos. 

Parágrafo 1º – A manutenção das bacias de detenção, bem como os demais 

componentes dos sistemas de drenagem urbana, deverá ser realizado pelo Poder 

Público Municipal, prevendo a destinação dos resíduos sólidos retirados das bacias 

de detenção entre outros. 
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Parágrafo 2º - As bacias de detenção deverão ser projetadas de tal forma que se 

esvaziem em prazo de poucas horas subsequentes à precipitação, de tal forma que 

não mantenha água parada evitando a proliferação de agentes patológicos. 

Art.7º - Para os canteiros centrais das avenidas, o empreendedor deverá projetar 

valas vegetadas ou jardins de chuva para o amortecimento da vazão das águas 

precipitadas. 

Parágrafo 1º - Os jardins de chuva ou as valas vegetadas receberão o escoamento 

superficial das águas provenientes das ruas ao seu entorno ou de parte da água 

drenada a montante. 

Parágrafo 2º - O tipo de vegetação a ser implantado nestes locais, deverá ser 

definido criteriosamente de forma que possa contribuir para a infiltração das águas e 

mesmo como filtro para detenção de impurezas. 

Art.8º - O empreendedor deverá implantar no novo loteamento, calçadas ecológicas 

para as áreas residenciais, como o previsto na LC 910/2011, contendo faixa 

gramada e pavimento, sendo que o pavimento empregado deverá ser do tipo 

permeável, de modo que facilite e favoreça a infiltração das águas pluviais no solo. 

Parágrafo 1º – A calçada ecológica como mencionada no caput deste artigo, deverá 

ser implantada em áreas consolidadas em substituição às calçadas ou passeios 

convencionais. 

Parágrafo 2º - A manutenção da calçada ecológica será de responsabilidade do 

proprietário do lote adjacente. 

Art.9º - Para os lotes particulares, será solicitado projeto de drenagem de águas 

pluviais juntamente com o projeto arquitetônico e os projetos complementares da 

edificação que será implantada, seja ela de uso residencial uni ou multifamiliar, ou 

de qualquer outro tipo de uso. 

Art.10º - Nos lotes individuais deverá ser mantido área permeável maior que 10% de 

acordo com a localização do mesmo e com estudos pré-desenvolvidos, devendo 

este manter, no mínimo 50% localizado em uma mesma área, conforme legislação 

vigente. 

Parágrafo único – A área permeável poderá ser destinada para paisagismo 

convencional ou ser utilizada para fins como jardins de chuva, poços de infiltração 

ou mesmo vala vegetada. 
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Art.11º - Será exigido o sistema de aproveitamento de águas de chuvas para toda e 

qualquer nova edificação, independente de seu uso e metragem, correspondente à, 

no mínimo, 50% da área de cobertura ou telhado da edificação, de acordo com 

legislação vigente, seguindo os seguintes critérios: 

I. A captação das águas da chuva deverá atender a NBR 15.527 – “Água de 

chuva: Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – 

Requisitos”, ou norma determinada pelo Poder Público Municipal por meio do 

DDU; 

II. O uso da água da chuva deverá ser para fins não potáveis; 

III. A água captada deverá ser proveniente de locais onde não haja trânsito de 

pedestres, veículos ou animais; 

IV. A cisterna para armazenamento das águas de chuva poderá ser enterrada, mas 

de forma que possibilite a manutenção e tratamento da água, e que esta seja 

protegida de agentes patológicos. 

V. A água excedente da cisterna deverá ser conduzida para um poço de infiltração 

ou detenção antes de ser lançada na rede pública de drenagem urbana; 

VI. O cálculo para determinar o volume infiltrado ou detido, deverá ser 

correspondente à área do terreno e à área impermeável, conforme determinado 

pelo Departamento de Drenagem Urbana – DDU; 

 

Parágrafo único – Após a aprovação do projeto de drenagem urbana pelo DDU, 

tanto para o parcelamento do solo como para os lotes particulares, será vedada a 

impermeabilização de qualquer área adicional da superfície local. 

Art.12º - Será adotado o IPTU Hidrológico como forma de incentivo à manutenção, 

proteção e preservação do meio ambiente por meio de sistemas de drenagem 

urbana, que atendam os seguintes critérios: 

I. Para atender o conceito de IPTU Hidrológico, será concedido desconto para 
qualquer tipo de imóveis que adotarem técnicas compensatórias diretas na 
fonte, que contribuam para um sistema de drenagem de baixo impacto e que 
atendam critérios sustentáveis; 

II. Será definida, pelo DDU, a taxa de desconto a ser adotada, de acordo com as 
técnicas de drenagem de águas pluviais inseridas no projeto e fiscalizadas in 
loco; 

III. Poderão ser adotadas técnicas variadas, desde que aprovado pelo DDU, do tipo: 
telhado verde, jardins de chuva, poços de infiltração e/ou detenção, 
aproveitamento da água da chuva, valas vegetadas e outros. 
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Art.13º - O Departamento de Drenagem Urbana – DDU, deverá definir metas e 

diretrizes a curto e médio prazo, para a recuperação, manutenção e proteção de 

mananciais, área de preservação permanente, e fundos de vale.  

Art.14º - O Departamento de Drenagem Urbana – DDU, deverá definir metas e 

diretrizes a curto e médio prazo, para a inserção de técnicas hidráulicas que 

mitiguem os problemas de drenagem urbana em áreas consolidadas, minimizando 

as inundações recorrentes. 

Art.15º - É de responsabilidade do Poder Público – DDU, a manutenção e 

fiscalização dos sistemas de drenagem urbana, bem como a cobrança de 

penalidades no caso do não cumprimento dos critérios contidos nesta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO DEPARTAMENTO DE DRENAGEM URBANA 

Art.16º - Fica criado o Departamento de Drenagem Urbana – DDU, como órgão da 

Administração Pública Municipal. 

Art.17º - Os recursos destinados ao DDU serão aplicados especificamente para o 

sistema de drenagem urbana, para a manutenção, recuperação e proteção das 

áreas verdes adjuntas do sistema de drenagem. 

Art.18º - O DDU irá desenvolver programa de gestão participativa com a inclusão 

dos munícipes na abordagem de determinadas situações. 

Art.19º - É de responsabilidade do DDU, a aprovação dos projetos de parcelamento 

de solo e de lotes particulares referentes ao sistema de drenagem urbana, bem 

como a fiscalização das obras definidas em projeto e a aplicação das penalidades 

para o caso do não cumprimento das metas referidas nesta Lei. 

Art.20º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Maringá, em ... de 20... 

 

 

…………………………………………………………… 
Prefeito Municipal 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As áreas urbanas densamente ocupadas e que perderam suas 

características naturais, sofrem consequências da ação do homem, sendo esta, 

indispensável para sua própria existência. Porém, percebe-se que, ao longo do 

tempo, as alterações antropogênicas no meio, por vezes acontecem sem a 

preocupação com o equilíbrio entre ambos, ou seja, harmonia entre o homem e o 

meio em que vive. 

 Não obstante a isto, denota-se que, o que se refere às águas urbanas, em 

especial ao sistema de drenagem, pouco se tem realizado no Brasil em âmbito 

sustentável. A prática pelo sistema convencional de drenagem, que objetiva apenas 

o escoamento rápido das águas da chuva, continua sendo utilizada em grande 

escala, sem considerar prejuízos a jusante ou mesmo a sobrecarga do sistema de 

drenagem ou ainda, sem considerar de forma coerente, a futura expansão da região 

em que se está inserida. 

 Porém, nas últimas décadas, em vários locais ao redor do mundo, técnicas 

de drenagem urbana vêm sendo desenvolvidas de modo que atendam quisitos de 

sustentabilidade, preservando o meio, evitando inundações, mitigando problemas de 

ordem financeira e mesmo de tragédias e mortes, atendendo as necessidades do 

local em que está inserido e instigando a participação dos cidadãos de modo que, 

juntamente com o poder público, responsabilizem-se pelos prejuízos causados ou 

pela melhoria alcançada em razão de inserções de novas técnicas.  

 Por meio dos estudos realizados, observam-se vários tipos de sistemas de 

drenagem com foco na sustentabilidade. Semelhanças existem entre eles, porém, 

há um objetivo em comum que é a utilização de técnicas e ações que drenem as 

águas da chuva, de forma a diminuir a vazão e a velocidade, evitando assim, a 

sobrecarga no sistema e prejuízos a jusante.  

 Entre os vários conceitos abordados, definiu-se o Desenvolvimento de Baixo 

Impacto – LID, por abranger técnicas acessíveis e passíveis de serem aplicadas, e 

por averiguar que sua aplicação em outros municípios nacionais e mesmo em outras 

localidades estrangeiras, tem propiciado resultados satisfatórios. 

 A cidade de Maringá, mesmo sendo uma cidade planejada, já vem sofrendo 

com problemas de alagamentos em decorrência do aumento das áreas 
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impermeáveis e de sistemas sub-dimensionados ou ineficientes. Desta forma, 

desperta o interesse pela utilização de sistemas alternativos que minimizem os 

efeitos do processo de urbanização sobre o ciclo hidrológico, principalmente quando 

se refere às áreas novas que serão brevemente ocupadas, ou seja, aos novos 

parcelamentos de solo. 

 Portanto, se as técnicas convencionais não estão atendendo à demanda e 

estão se apresentando de forma ineficiente, há a necessidade de aplicar novos 

recursos que atendam à necessidade presente e que não sejam prejudiciais em 

futuras alterações da área inserida. 

 O parcelamento de solo denominado de Jardim Pilar, apresentado como 

“Loteamento Modelo”, apresenta projeto de drenagem urbana convencional, 

atendendo à demanda local, mas sem a implementação de recursos que agreguem 

conceitos sustentáveis. Para tanto, sugeriu-se a implantação de conceitos LID, 

sendo estes, possíveis de serem adotados com pouca alteração de projeto, mas 

com significância em sua prática. 

 Foram sugeridas técnicas em nível de loteamento, sendo de 

responsabilidade do empreendedor, e outros conceitos de responsabilidade do 

proprietário.  

 Em nível de lote, o aproveitamento da água de chuva proveniente de 

coberturas, sem fins potáveis, agregado ao sistema de poços de infiltração ou 

detenção e o aumento da área permeável, diminuirá o volume e velocidade lançados 

no sistema público de drenagem. Além disto, diminuirá, ao longo do tempo, custos 

ao proprietário em relação ao uso de água potável substituído por água de chuva 

para fins não potáveis, como para lavagem de carro, calçadas, regar jardins entre 

outros. 

 A adoção do IPTU Hidrológico atua como um recurso compensador e como 

forma de incentivo àqueles que adotarem as técnicas supracitadas, beneficiando 

financeiramente os proprietários, e agindo como forma educativa para o 

entendimento da necessidade da participação e responsabilidade acerca de usufruir 

o meio urbano de maneira correta e sustentável. 

 Em nível de loteamento, a implantação de bacias de detenção, pavimentos 

permeáveis nos passeios, jardins de chuva ou valas de infiltração, também auxiliam 

na recarga dos lençóis freáticos, e na diminuição do volume das águas lançadas nos 
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corpos hídricos, mitigando ou eliminando possíveis problemas e inundações a 

jusante. Ou seja, proporciona a drenagem local das águas precipitadas, sem 

sobrecarregar o sistema de drenagem ou as localidades a jusante. Além disto, 

contribuem para efeitos estéticos da paisagem urbana, com o uso de paisagismo, 

aumento das áreas verdes e locais multifuncionais de lazer e recreação. 

 Averiguando a possibilidade de utilização de técnicas LID e analisando a 

legislação municipal, verifica-se que não há incentivo legal, ou mesmo diretrizes, que 

favoreçam o uso destes conceitos em Maringá - PR. Há algumas leis que objetivam 

atender questões sustentáveis, porém, pouco divulgadas e sem fiscalização que 

favoreçam a sua implantação. A única lei que se percebe é a que se refere à 

captação de 50% da área de cobertura para edificações acima de 500 m² de área de 

cobertura. Mas mesmo assim, a fiscalização não é eficiente para averiguar in loco se 

o que está determinado em projeto está sendo executado.  

 Desta forma, nota-se que há lacunas nas leis municipais ou mesmo 

inexistência de artigos específicos que se referenciam ao sistema de drenagem 

urbana. E, se não há artifícios legais, na prática não haverá subsídios que atendam 

a quesitos de desenvolvimento de baixo impacto, ou seja, sustentável. 

 Sendo assim, se percebe que, para o município de Maringá, há a 

necessidade de leis específicas que venham favorecer o sistema de drenagem 

urbana. A elaboração de leis que implementem a adoção obrigatória de técnicas e 

estratégias de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto pode proporcionar uma 

nova estruturação para o município, como uma forma de controle para a aprovação 

de empreendimentos, e para as ações dos munícipes na obrigatoriedade de 

aderirem a esta prática. 

 Por fim, conclui-se que há a necessidade de um sistema de gestão pública 

focada em drenagem urbana, e que desempenhe sua função de forma participativa 

por meio de trabalhos de educação ambiental entre outros, pautado em legislações 

que garantam a implantação destes recursos, incentivando e/ou punindo àqueles 

que não se fizerem cumprir. E a Minuta de Lei proporciona embasamento e 

diretrizes para este feito. 
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5.1 RECOMENDAÇÕES 

 Com o intuito de reforçar a legislação e providenciar que seja colocada em 

prática, recomenda-se a criação de um Departamento público específico para 

atender o sistema de drenagem urbana. Esse Departamento deveria atender 

determinadas atribuições, como por exemplo, analisar e aprovar os projetos de 

drenagem para novos empreendimentos; verificar os problemas e pontuar as 

localidades prejudicadas na busca de recursos financeiros e técnicos para sanar ou 

mitigar as eventualidades fatídicas; fiscalizar e punir, por meio de multas, àqueles 

que se contrapuserem à legislação; promover a manutenção, limpeza e recuperação 

das galerias e dos recursos hidráulicos; preservar e recuperar os corpos hídricos e 

seu entorno; envolver a população nos processos supracitados. Por fim, um 

departamento que atue, juntamente com a administração pública e os munícipes, em 

prol de uma gestão das águas urbanas com foco na sustentabilidade. 

 Para auxiliar neste processo, a elaboração de um Manual de Drenagem 

Urbana com técnicas LID para o Município de Maringá é de grande valia, servindo 

como parâmetros e diretrizes na elaboração de novos projetos de drenagem urbana 

mudando a conduta dos profissionais da área, contribuindo para o planejamento da 

cidade, assim como para apresentar possíveis soluções para as áreas suscetíveis a 

problemas decorrentes da drenagem ineficiente. 

 Corroborando com estes quesitos, é fundamental a elaboração de um Plano 

Diretor de Drenagem Urbana – PDDU, que venha abarcar estes fatores 

supracitados, objetivando a criação de mecanismos de gestão da infraestrutura 

urbana, envolvendo o escoamento das águas precipitadas, rios, mananciais, fundos 

de vale entre outros.  

 Para complementar o estudo em questão, é importante criar a possibilidade 

de desenvolver pesquisas e simulações que definam o volume necessário de água a 

ser detido nos lotes e áreas públicas, e o tempo desta detenção, de forma que não 

sobrecarregue as galerias pluviais e os corpos receptores. 

 Necessário também, avaliar a qualidade da água lançada nos corpos 

hídricos, e tipos de recursos para melhorar a qualidade destas águas, de modo que 

não se tornem prejudiciais aos mesmos, à população e meio ambiente. 
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 As técnicas sugeridas neste cenário de pesquisa abordam sistemas de 

infiltração da água pluvial no solo, e esta, por sua vez, irá recarregar o lençol 

freático. Portanto, torna-se imprescindível, o estudo de cada técnica individual, para 

avaliar a qualidade da água que esta sendo infiltrada, e se esta está auxiliando na 

recarga das águas subterrâneas, ou se está conduzindo agentes poluidores para o 

mesmo. Um estudo mais detalhado acerca deste fator promoverá o entendimento e 

definição das melhores técnicas a serem utilizadas como processo de infiltração, e o 

local aonde poderão ser aplicadas, seja em áreas particulares ou públicas entre 

outros. 

 Uma avaliação financeira que aborde custo-benefício em relação à aplicação 

das técnicas LID em comparação ao sistema de drenagem convencional é outro 

aspecto a ser explorado, visto que a inserção LID por meio de técnicas 

compensatórias em drenagem urbana possibilita a redução das obras 

convencionais, reduzindo a dimensão da rede por propiciar infiltração e detenção 

das águas diretamente na fonte. 

 Há também, a necessidade de se estudar e desenvolver um sistema de 

educação ambiental que envolva a sociedade como um todo e leve à compreensão 

e discernimento acerca da necessidade da conservação do ambiente natural. 

 Sugere-se para trabalhos futuros, a determinação da porcentagem de área 

permeável de cada lote, proporcionando uma otimização do mesmo. Para a 

captação de águas provenientes de telhados e coberturas, recomenda-se adotar 

50% da área, conforme legislação vigente, para todo e qualquer tipo de edificação, 

independente de sua metragem. Porém, há a necessidade de estudos futuros para a 

determinação deste percentual, assim como, para a definição do volume a ser detido 

no lote e a quantidade a ser lançada na rede pública. 

 O tema desenvolvido no presente estudo é abrangente, e as referidas 

técnicas são passíveis de serem aplicadas para novos empreendimentos e mesmo 

para aqueles já consolidados. Porém é fundamental que o meio acadêmico 

desenvolva mais pesquisas a fim de definir parâmetros a serem abordados, de 

forma que haja maior eficiência no sistema de drenagem urbana. 

 Espera-se que, por meio deste estudo e da Minuta de Lei sugerida, que o 

setor público possa usufruir dos assuntos abordados, e utilizar-se dos recursos 

apresentados. E que o mesmo possa ocorrer como modelo para que outros 
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municípios se inspirem e se atentem para a necessidade e aplicação de recursos 

sustentáveis no meio urbano, especificamente, neste caso, na drenagem urbana das 

águas pluviais.      
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