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RESUMO – O manejo sustentável de águas pluviais urbanas (SUSM) vem sendo 
internacionalmente adotado devido às suas inúmeras vantagens quando comparado à drenagem 
convencional. No entanto, a sua adoção no Brasil ainda é incipiente. O conhecimento das barreiras 
existentes para a adoção de SUSM, assim como os esforços já empreendidos e os resultados obtidos 
são essenciais para o seu avanço no país. Este estudo visou validar as barreiras ao SUSM para o 
Brasil e levantar as medidas já tomadas para sua transposição, por meio de entrevistas com 
profissionais técnicos de prefeituras que já tenham experiência com SUSM (Belo Horizonte/MG, 
Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, São Carlos/SP e São Paulo/SP). Verificou-se que 
os municípios pesquisados empreenderam alguns esforços para o avanço do SUSM, mas as 
barreiras ainda os limitam. As iniciativas existentes, segundo a opinião dos entrevistados, não 
contemplam adequadamente a adoção efetiva de SUSM. A eficácia das medidas em vigor não é 
monitorada, o que dificulta a sua validação como boa estratégia a ser disseminada. O 
monitoramento é recomendado para embasar a proposição de melhorias para o próprio local e para 
colaborar com o avanço do SUSM no país. 
 
ABSTRACT – Sustainable urban stormwater management (SUSM) is increasingly adopted 
worldwide due to its several advantages over conventional drainage. However, its adoption in 
Brazil is still incipient. Knowing the existing barriers to SUSM adoption, the efforts already 
undertaken to implement SUSM, and the results obtained is essential for SUSM progress in Brazil. 
Therefore, this study aimed to validate the barriers to SUSM for Brazil and to raise the measures 
already taken for their overcoming. The goals were tackled through interviews with technical 
professionals from city halls, which already have experience with SUSM (Belo Horizonte/MG, 
Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, São Carlos/SP, and São Paulo/SP). It was found 
that these municipalities made some efforts to advance in SUSM, but the barriers still limit them. 
According to the professionals' opinion, the existing initiatives do not address the effective adoption 
of SUSM. The effectiveness of the existing measures is not monitored, making it difficult to 
validate them as good strategies to be disseminated. The monitoring is recommended to support the 
proposal of improvements for the city and to collaborate with the progress of SUSM in Brazil. 
 
Palavras-Chave – manejo sustentável de águas pluviais urbanas, barreiras, experiência brasileira 
 

1. INTRODUÇÃO 

O manejo de águas pluviais urbanas no Brasil ainda consiste na drenagem convencional 

(Souza, 2013). No entanto, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

(Ministério das Cidades, 2018) aponta problemas com alagamentos e inundações em grande parte 

dos municípios brasileiros. O manejo sustentável de águas pluviais urbanas (do Inglês, sustainable 

urban stormwater management – SUSM) poderia ser adotado para transpor estes problemas, por 
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tratar o manejo das águas pluviais urbanas de forma mais abrangente e integrada. Este tipo de 

abordagem possui vários benefícios quando comparado à drenagem urbana convencional (Ballard et 

al., 2015) e a sua eficácia já foi comprovada por diversos estudos, como Li et al. (2017), Loperfido 

et al. (2014) e Zimmer et al. (2007). 

No entanto, o SUSM ainda é incipiente no Brasil e existem diversas barreiras para a sua 

ampla adoção. Brown e Farrelly (2009) apontam a importância de se conhecer as barreiras ao 

SUSM para se avançar com a sua adoção. Vasconcelos et al. (2020) realizaram um levantamento 

sistemático destas barreiras e as validaram para o Brasil.  Além disso, o contexto local e os esforços 

já empreendidos para avanço do SUSM também deve ser considerados. Souza (2013) fez um 

panorama sobre os desafios para a sustentabilidade da drenagem urbana no Brasil. A presença de 

SUSM na legislação brasileira é recente e pouco abrangente. Na esfera federal, o Estatuto da Cidade 

(Brasil, 2001) trouxe a possibilidade de planejamento integrado e mais sustentável das águas 

urbanas. Posteriormente, a Lei Federal nº 11.445 (Brasil, 2007) abriu novas perspectivas de projeto 

e manejo de sistemas de águas pluviais. Finalmente, em 2012, o Ministério das Cidades (2012) 

publicou o “Manual para apresentação de propostas para sistemas de drenagem urbana sustentável e 

de manejo de águas pluviais”, que deve ser seguido por projetos com financiamento federal.  

No entanto, além das iniciativas federais não tratarem de forma objetiva e efetiva a questão do 

SUSM, a drenagem urbana costuma ficar a cargo dos municípios, de modo que é necessário que 

sejam realizadas ações nesta esfera para o avanço do SUSM. Com a percepção da problemática e o 

direcionamento do governo federal, alguns municípios já propuseram medidas com vistas ao 

aumento da sustentabilidade do manejo de suas águas pluviais. Para avançar com o SUSM é 

necessário validar as barreiras – levantadas por Vasconcelos et al. (2020) – e conhecer as medidas 

adotadas (e os resultados obtidos) pelos municípios para a sua superação. Isto foi feito por meio de 

entrevistas com profissionais técnicos de prefeituras de municípios com experiência com SUSM.  

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida pela realização das etapas apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma da metodologia de pesquisa. 

As barreiras ao SUSM no Brasil foram levantadas por Vasconcelos et al. (2020) por meio de 

questionários online com profissionais de instituições públicas e privadas, professores universitários 
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e população. Nesta pesquisa cinco barreiras foram consideradas muito importantes: “Falta 

planejamento em longo prazo”, “Resistência à mudança”, “Faltam incentivos”, “Falta divulgação e 

conhecimento” e “Faltam padrões de projeto e de manutenção”. Os autores também observaram que 

as barreiras se relacionam entre si, de modo que a transposição de uma barreira pode colaborar com 

a superação de outras. Por isso, as barreiras “Falta de capacidade ou experiência” e “Legislação 

inadequada”, que se relacionam com todas as outras barreiras investigadas, também foram 

consideradas principais para o Brasil. Combinando estes dois critérios, a lista de principais barreiras 

ao SUSM a serem transpostas no Brasil foi composta por sete barreiras. 

Após a seleção das principais barreiras, foram realizadas entrevistas com profissionais de 

prefeituras que já tenham experiência com a adoção de SUSM, a saber: Belo Horizonte/MG, 

Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, São Carlos/SP e São Paulo/SP. Os profissionais 

entrevistados trabalhavam nas secretarias responsáveis por projetos e obras de drenagem urbana do 

município e foram submetidos às mesmas questões, para possibilitar a comparação das respostas. 

Nas entrevistas, a pesquisa foi brevemente apresentada e então as principais barreiras ao SUSM no 

Brasil foram indagadas. As perguntas realizadas para cada barreira foram:  

1. “Esta é ou já foi uma barreira para este município?”, em que o entrevistado respondia 

“Sim” ou “Não”. Comentários adicionais também foram anotados;  

2. “Alguma estratégia já foi adotada para superar esta barreira?”, onde o entrevistado também 

respondia “Sim” ou “Não”;  

3. “Qual estratégia?”, em caso de resposta afirmativa à pergunta anterior. As anotações 

relacionadas a esta pergunta contemplaram a experiência prática dos profissionais entrevistados, 

incluindo os aspectos positivos e negativos de cada estratégia adotada. 

Os percentuais de respostas afirmativas para as perguntas 1 e 2 foram calculados e as medidas 

relatadas pelos entrevistados foram pesquisadas, de modo a embasar as discussões do artigo.  

 

3. A EXPERIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

As entrevistas presenciais foram realizadas em fevereiro e março de 2020 com nove técnicos 

de carreira das áreas de projetos e obras públicas das prefeituras. A percepção dos entrevistados 

sobre as sete principais barreiras a serem transpostas para adoção de SUSM no Brasil é apresentada 

na Tabela 1. É importante observar que as respostas foram preservadas, sem juízo de valor do 

entrevistador. Ou seja, é possível que a resposta para a pergunta sobre a adoção de alguma 

estratégia para a superação da barreira seja “Não”, mesmo que algumas iniciativas pontuais já 

tenham sido tomadas. Por outro lado, pode ser que a resposta seja tenha sido “Sim”, mesmo que a 

estratégia adotada seja incipiente e não tenha obtido nenhum resultado mensurável para a superação 
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da barreira. Com base nestas respostas foi possível verificar que as sete barreiras averiguadas ainda 

ocorrem na maioria dos municípios, mesmo neste recorte de cidades, que já estão mais avançadas 

no assunto. Também foram levantadas as estratégias já adotadas para superar estas barreiras. As 

experiências relatadas pelos entrevistados para superação de cada uma das barreiras investigadas 

foram descritas nos subitens a seguir.  

Tabela 1 – Percepção dos profissionais entrevistados sobre as principais barreiras ao SUSM. 

 Barreiras 
É ou já foi uma barreira 

para este município? 
Alguma estratégia foi adotada 

para superar esta barreira? 
Sim (%) Sim (%) 

Faltam padrões de projeto e de manutenção 100,0 83,3 
Falta de capacidade ou experiência 66,7 33,3 
Legislação inadequada 83,3 66,7 
Faltam incentivos 100,0 33,3 
Falta planejamento em longo prazo 83,3 50,0 
Resistência à mudança 100,0 33,3 
Falta divulgação e conhecimento 66,7 50,0 
 

3.1 Faltam padrões de projeto e de manutenção 

Os esforços empreendidos para a transposição da barreira “Faltam padrões de projeto e de 

manutenção” estão relacionados às leis sobre controle de escoamento na fonte e aos manuais de 

drenagem vinculados aos planos diretores de drenagem, melhor descritos no subitem 3.3. Com 

relação aos padrões de projeto, à época das entrevistas, a Prefeitura de Belo Horizonte estava 

trabalhando em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a elaboração 

de instruções técnicas adequadas para SUSM. Sobre os padrões de manutenção, o Rio de Janeiro 

estava empreendendo esforços em monitorar o funcionamento dos reservatórios de detenção 

existentes e otimizar a sua operação e funcionamento com base nos aprendizados práticos.  

 

3.2 Falta de capacidade ou experiência 

Sobre a “Falta de capacitação técnica e experiência” dos profissionais do poder público, 

observou-se bastante iniciativa individual em se aprofundar no tema de SUSM, mas foi relatado 

pouco incentivo e abertura para aproveitar este conhecimento por parte dos gestores. A Prefeitura 

de São Paulo trabalha em parceria com empresas privadas especializadas para suprir esta demanda, 

pois acredita que seja inviável para qualquer prefeitura ter em seu quadro permanente profissionais 

tão especializados, independentemente da área demandante. A Prefeitura de Belo Horizonte 

trabalha em parceria com a UFMG para superar esta barreira, que, neste caso, está mais relacionada 

à escassez de profissionais no setor do que a sua incapacidade técnica.  

 

3.3 Legislação inadequada 

Todos os municípios pesquisados possuem leis que exigem a adoção de algumas estratégias 
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que colaboram para o SUSM para determinados tipos de ocupação. Entretanto, segundo a opinião 

dos entrevistados, estas leis não são adequadas e nem suficientes para a sua ampla adoção, por 

diversos motivos. Algumas destas leis só se aplicam a novos empreendimentos ou reformas de 

grandes construções, além de não contemplarem áreas públicas e privadas, incluindo vias públicas. 

Também faltam regulamentações e estratégias de implantação e operacionalização para as leis 

existentes. Na maioria destes municípios existe um percentual mínimo de área a ser mantida 

permeável dentro do lote e em calçadas (Quadro 1). Os municípios também preveem a instalação de 

reservatórios de detenção e outras medidas de controle de escoamento na fonte em novas 

construções e reformas de maior porte (Quadro 2).  

Quadro 1 – Leis sobre obrigatoriedade de manutenção de área permeável. 

Município Descrição Aplicabilidade Permite compensação Referência 

Belo 
Horizonte 

10 a 95% da área do lote 
permeável, dependendo da 
zona e do tamanho do lote 

Todos os terrenos do 
município Não 

Belo 
Horizonte, 
2019 

Curitiba 

25 a 50% da área do lote 
permeável, dependendo da 
zona 

Todos os terrenos, exceto 
os menores que 360 m² 
em setor especial de 
habitação de interesse 
social 

Sim, com reservatório de 
detenção 

Curitiba, 
2019 

Faixas permeáveis gramadas 
nas calçadas 

Sempre que possível, na 
construção e reconstrução 
de calçadas 

Não especificado 
Curitiba, 
2005; 2006 

Porto 
Alegre 

7 a 56% da área do lote 
permeável, dependendo da 
zona 

Terrenos maiores que 150 
m², não pertencentes ao 
centro histórico 

Sim, com telhados verdes, 
pavimentos 
semipermeáveis nas áreas 
abertas do terreno e 
canteiros vegetados nas 
calçadas 

Porto 
Alegre, 
1999; 2010 

São Carlos 
15 a 50% da área do lote 
permeável, dependendo da 
zona 

Todos os terrenos do 
município 

Não 
São Carlos, 
2016 

São Paulo 

Taxa de permeabilidade 
mínima de 15 a 30%, integrada 
à quota ambiental, que requer a 
adoção de estratégias para 
melhoria da drenagem, 
microclima e biodiversidade 

Taxa de permeabilidade 
mínima obrigatória para 
todos os terrenos; Quota 
ambiental obrigatória para 
terrenos > 500 m² 

Sim, de até 50% da área 
mínima permeável, por 
meio da quota ambiental 

São Paulo, 
2016 

30% das áreas de calçadas 
permeáveis 

Novos loteamentos Não especificado 
São Paulo, 
2016 

 

Quadro 2 – Leis sobre controle de escoamentos na fonte. 

Município Tipo de estrutura Condicionantes Áreas aplicáveis Referência 

Belo 
Horizonte 

Caixa de captação, que 
pode ser complementada 
por telhado verde e jardim 
drenante 

Todos os empreendimentos devem 
manter vazão de pré-ocupação 

Públicas e privadas; 
Novos 
empreendimentos e 
reformas 

Belo 
Horizonte, 
2020 

Curitiba Reservatório de detenção 
Todos os empreendimentos em 
áreas de especial importância para a 
drenagem 

Públicas e privadas; 
Novos 
empreendimentos e 
reformas 

Curitiba, 
2007 

Porto 
Alegre 

Reservatório de detenção, 
que pode ser 

Lotes maiores que 600 m², vazão de 
saída máxima de 20,8 L/(s.ha), 

Públicas e privadas Porto 
Alegre, 
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complementado com 
pavimentos permeáveis, 
desconexão do telhado e 
trincheiras de infiltração 

equivalente à pré-ocupação 2014 

Rio de 
Janeiro 

Reservatório de lote e 
aproveitamento de águas 
pluviais 

Área impermeável maior ou igual a 
500 m². Aproveitamento da água em 
reservatório separado 

Públicas e privadas; 
Novos 
empreendimentos 

Rio de 
Janeiro, 
2004; 2005 

São Carlos Reservatório de detenção e 
poço de infiltração 

Novos empreendimentos com mais 
de um hectare devem ter 
reservatório de detenção; Lotes 
urbanos com mais de 50% da área 
impermeabilizada devem ter poço 
de infiltração com volume de 5 L/m² 
impermeabilizado  

Novos 
empreendimentos e 
reformas 

São Carlos, 
2003; 2011 

São Paulo Reservatório de detenção 
ou retenção 

Lotes maiores que 500 m² devem 
regular vazão de saída para um 
valor estabelecido por uma fórmula 
para período de retorno de 10 anos; 
Novos loteamentos devem controlar 
o seu escoamento com reservatórios 

Não especifica São Paulo, 
2016 

 

Um problema relatado pelos entrevistados com relação às leis de reservatórios de lote e bacias 

de detenção em loteamentos é a falta de operacionalização da manutenção das estruturas existentes. 

Na maioria dos casos, nos reservatórios de detenção de loteamentos, a manutenção fica a cargo das 

prefeituras, que tem dificuldades de cuidar adequadamente. Outro problema reportado é a falta de 

esgotamento sanitário, o que interfere na qualidade da água armazenada e, consequentemente, pode 

gerar problemas sociais e de saúde pública. Os profissionais de Porto Alegre relataram colaboração 

da legislação ambiental para manutenção de áreas permeáveis na cidade, a qual restringe a 

ocupação em áreas adjuntas a canais naturais. No entanto, sua operacionalização também é 

inadequada, devido à falta de fiscalização das ocupações irregulares.  

Para finalizar as iniciativas existentes nas leis e regulamentações dos municípios sobre 

SUSM, existem os manuais de drenagem, integrantes dos Planos Diretores de Drenagem, alguns 

dos quais contemplam SUSM, mesmo que de forma superficial. Em São Carlos, as estratégias de 

SUSM são apenas citadas no manual (São Carlos, 2010). Em Curitiba (Curitiba, 2017) e em São 

Paulo (São Paulo, 2012), os manuais apresentam métodos de pré-dimensionamento de estruturas de 

controle de escoamento na fonte. Já em Porto Alegre (Porto Alegre, 2005), o manual aborda o tema 

de forma mais abrangente, de modo a subsidiar tecnicamente o projetista na adoção de SUSM. No 

entanto, para todos estes casos, falta regulamentação para a ampla adoção destas estratégias. 

 

3.4 Faltam incentivos 

Foram identificados três tipos de incentivos para adoção de SUSM, descritos no Quadro 3. 

Outros projetos de lei sobre Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Verde ou Ecológico 

abarcam o SUSM de forma mais direta que o de São Carlos, com captação e aproveitamento de 
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águas pluviais e adoção de telhados verdes. Eles foram encontrados para Belo Horizonte, Curitiba, 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, mas não estão em vigor e tiveram seus processos 

arquivados. Desta forma, conclui-se que os incentivos ainda são tímidos, mas começam a encorpar. 

Quadro 3 – Incentivos à adoção de SUSM. 

Município Incentivo Descrição Benefícios Situação Referência 

Belo 
Horizonte 

Certificação em 
Sustentabilidade 
Ambiental de 
Empreendimentos 
(Selo BH 
Sustentável) 

Adoção de medidas de 
redução do consumo de 
água, energia, emissões de 
gases de efeito estufa e 
redução/ reciclagem de 
resíduos sólidos. 
Contempla mecanismos de 
gestão de águas pluviais, 
como pisos permeáveis, 
telhados verdes e 
aproveitamento. 

Selo Ouro, 
Prata, Bronze 
ou 
Certificado de 
Boas Práticas 
Ambientais 

Em vigor, com 49 
empreendimentos 
certificados de 
2012 a 2016 

Belo 
Horizonte, 
2009; 2012 

Gentileza urbana 

Adoção de soluções 
projetuais que incluam área 
permeável vegetada e áreas 
residenciais com 
tecnologias de resiliência e 
sustentabilidade, entre 
outros. 

Potencial 
construtivo 
adicional 

Em vigor 
Belo 
Horizonte, 
2019 

Rio de 
Janeiro 

Qualiverde 

Adoção de sistemas de 
infiltração, de retardo e de 
aproveitamento de águas 
pluviais, entre outros. 

Benefícios 
fiscais sobre 
tributos 
municipais 

Em vigor, mas com 
poucas adesões 
devido a sua 
complexidade 

Rio de 
Janeiro, 
2012 

São Carlos IPTU Verde 
Preservação de áreas 
permeáveis no lote e 
árvores nas calçadas 

Desconto de 
até 4% no 
IPTU 

Em vigor 
São Carlos, 
2005 

 

3.5 Falta planejamento em longo prazo 

Para combater a barreira “Falta planejamento em longo prazo”, todos os municípios possuem 

planos diretores e órgãos de planejamento que, no entanto, não conseguem executar as atividades 

previstas nos planos, devido à falta de continuidade administrativa e de recursos financeiros. Não 

foi relatada nenhuma estratégia eficaz para a superação desta barreira pelos profissionais dos 

municípios consultados na entrevista.  

 

3.6 Resistência à mudança 

A resistência à mudança foi relatada pelos profissionais entrevistados como um problema que 

ocorre com diversos grupos de atores envolvidos com o manejo de águas pluviais urbanas, sendo 

que, em alguns municípios os técnicos percebem boa aceitação da comunidade e dos profissionais 

técnicos de instituições públicas e privadas, e, em outros, isto é uma barreira. Uma forma de 

contornar esta resistência, adotada pela Prefeitura de São Paulo, é a apresentação de um estudo de 

alternativas para os projetos questionados pelo Ministério Público. 
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3.7 Falta divulgação e conhecimento 

Porto Alegre foi o único município pesquisado que possuía (até 2017) um setor dedicado ao 

manejo de águas pluviais, o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), o qual contemplava, sob uma 

mesma direção, as áreas de projetos, obras e manutenção das redes de drenagem. Isto facilitava a 

integração entre estas áreas, aspecto importante para o SUSM e recomendado por Dhakal e 

Chevalier (2017). O DEP possuía uma assessoria comunitária e uma equipe de educação ambiental, 

as quais atuavam junto às comunidades na divulgação e conscientização dos assuntos relacionados à 

drenagem e, segundo a opinião dos entrevistados, a participação e colaboração da sociedade eram 

boas (e melhores do que à época das entrevistas, após a extinção do DEP), demonstrando eficácia 

destas medidas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com base nas entrevistas, verificou-se que todas as barreiras investigadas foram validadas por 

pelo menos quatro dos seis municípios pesquisados. Além disso, verificou-se que cada município se 

encontra em um ponto do processo de adoção de SUSM e investiu em medidas diferentes. Todas as 

barreiras tiveram medidas empreendidas para a sua superação por pelo menos dois dos municípios. 

Entretanto, estas medidas não foram suficientes para superar as barreiras, já que elas continuaram 

sendo percebidas pelos entrevistados.  

As barreiras “Faltam padrões de projeto e de manutenção” e “Legislação inadequada” foram 

as que tiveram mais cidades que já adotaram medidas para a sua transposição. Em geral, as medidas 

adotadas consistem em leis que obrigam a adoção de estruturas de controle de escoamento na fonte 

para novos empreendimentos e reformas de grande porte, juntamente com suas regulamentações. 

Isto inclui os manuais de drenagem vinculados aos planos diretores de drenagem. Ademais, foram 

relatados problemas práticos de operacionalização destas medidas – como a responsabilidade pela 

manutenção das estruturas de SUSM e sua fiscalização – que podem ser amenizados por meio de 

esforços coordenados. As medidas que focam em uma visão mais ampla de SUSM – não apenas 

controle de escoamentos na fonte – são recentes e também não beneficiam diretamente áreas já 

densamente urbanizadas, por serem aplicáveis apenas a novas ocupações. Soma-se a estes aspectos 

que a eficácia das medidas em vigor não é monitorada, o que pode dificultar a sua validação como 

boa estratégia a ser disseminada. O monitoramento é recomendado para embasar a proposição de 

melhorias para o próprio local e para colaborar com o avanço do SUSM no país.  
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