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RESUMO  

 Em se tratando de recursos hídricos, o Brasil do século XX é marcado por um acelerado 
processo de urbanização derivado da migração do campo para a cidade que impacta sobremaneira 
as bacias urbanas. Estas, carentes de uma regulação específica, como Planos de Drenagem Urbana, 
têm sua dinâmica hídrica completamente alterada, caracterizada pela retirada da vegetação e pela 
impermeabilização excessiva do solo, e, por conseguinte, o aumento da intensidade e freqüência das 
inundações. O presente artigo tem por fito descrever o conflito econômico ambiental decorrido da 
promulgação do Decreto Municipal nº 30.058/2017 que regulamenta a implantação de mecanismos 
de contenção de águas pluviais para o processo de conversão da taxa de permeabilidade prevista no 
art. 76, da Lei Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017. O instrumento de intervenção foi o 
Decreto nº 33.767/2019 que no seu artigo segundo inseriu o conceito de Jardins Drenantes, que vem 
a ser uma solução contextualizada no conceito Trama Verde Azul. Portanto, o método é uma 
narrativa desse conflito, discorrendo sobre as distintas etapas, principais artigos, equações e 
parâmetros de dimensionamento, dos referidos decretos. 

 
ABSTRACT  
 
 
In the case of water resources, Brazil in the twentieth century is marked by an accelerated process 
of urbanization derived from the migration from the countryside to the city that greatly impacts 
urban basins. These, lacking specific regulation, such as Urban Drainage Plans, have their water 
dynamics completely altered, characterized by the removal of vegetation and the excessive 
waterproofing of the soil, and, consequently, the increase in the intensity and frequency of floods. 
The purpose of this article is to describe the environmental economic conflict resulting from the 
promulgation of Municipal Decree No. 30,058 / 2017 that regulates the implementation of rainwater 
containment mechanisms for the conversion process of the permeability rate provided for in art. 76, 
of Complementary Law No. 470, of January 9, 2017. The instrument of intervention was Decree 
No. 33.767 / 2019 which in its second article inserted the concept of Draining Gardens, which is a 
solution contextualized in the concept of green-blue weave. Therefore, the method is a narrative of 
this conflict, discussing the different stages, main articles, equations and dimensioning parameters, 
of the aforementioned decrees. 
 
Palavras-Chave: trama verde-azul, drenagem urbana sustentável, jardins drenantes. 
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2Msc Adilson Gorniack – Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Joinville – e-mail: adilson.gorniack@joinville.sc.gov.br 



XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  2

INTRODUÇÃO 

 

Em se tratando de gestão das águas urbanas, o acelerado processo de urbanização do Brasil, 

carente de uma regulação específica, como por exemplo, Planos Municipais de Drenagem Urbana, 

ou ainda, a reserva de áreas permeáveis nos lotes, tem como resultado a impermeabilização 

excessiva do solo, modificando o ambiente natural e, por conseguinte, o escoamento das águas das 

chuvas. Entre as mudanças produzidas destacam-se de forma negativa a intensificação dos 

alagamentos e, em caso mais graves, das inundações. 

A figura 1, extraída de Silveira et al. (2009), evidencia o acelerado processo de urbanização e 

respectivo aumento da frequência de inundações na cidade, que comporta a terceira maior 

população da região sul: Joinville, localizada no nordeste do estado de santa Catarina, com 577.077 

habitantes e área de 1.125,70 Km² (Joinville Cidade em Dados, 2018)3. 

 
Figura 1 – Representa as curvas dos aumentos das áreas urbanizadas e a freqüência de inundações, na série histórica do 

período de 1851 a 2008 de Joinville. Fonte: Silveira et al.(2009:129). 
 

Paralelamente ao acelerado aumento da frequência dos eventos de inundação urbana, no 

contexto histórico, conforme Pompêo (2006), as estratégias de drenagem no sentido de combater as 

inundações, evoluem das soluções estruturais, centradas na melhoria da condução do fluxo pela 

retificação e canalização de canais (1940), para a proposição de medidas não estruturais como: 

planejamento da ocupação das planícies de inundação (1960), proposição de medidas 

compensatórias (1970), controle da geração de escoamento superficial na fonte geradora (1980) até 

a drenagem urbana sustentável (1990). Pompêo destaca que as soluções propostas, principalmente 

até 1970, foram pouco eficientes, concluindo:  

A drenagem urbana já não é um assunto que possa ser tratado exclusivamente ao âmbito 
técnico de engenharia porque a falência das soluções técnicas está hoje evidenciada pela 
problemática ambiental. Um olhar que possa focar o problema das cheias urbanas 
incorporando a dinâmica das cheias à dinâmica social e o planejamento multissetorial se faz 
urgente (Pompêo, 2000:15). 

                                                           
3https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Joinville-Cidade-em-Dados-2018-Ambiente-
Constru%C3%ADdo.pdf  
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Na última década esse olhar incorporando a dinâmica das cheias à social e ao planejamento 

multissetorial encontra vertente promissora no tema Trama Verde-Azul (TVA), que, conforme 

Silveira (2018) é um conceito que reúne abordagens íntegras mais naturais para a solução de 

problemas urbanos e climáticos. 

Sendo assim, o manejo pluvial (drenagem), adaptação climática, menor estresse térmico, 

dentre outras, são componentes da TVA, que tem por meta estabelecer arranjos socioeconômicos e 

ambientais, no sentido de resolver os problemas urbanos e ambientais (Silveira, 2018). 

A carência legal citada no primeiro parágrafo é constatada em Joinville, á medida que o 

primeiro decreto que versa a respeito de drenagem em termos de controle do escoamento só foi 

publicado em 2017 (Decreto nº 30.058/2017). Sua publicação gerou preocupações de ordem 

econômica, principalmente, no setor industrial do município, de maneira que a reação veio por meio 

da Associação Comercial e Industrial de Joinville (ACIJ) via sua representação no Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA4). 

Assim, o presente artigo tem por fito descrever os conflitos econômicos e ambientais e a 

mediação que se fez necessária, a fim de evitar as eminentes demandas judiciais.  

O instrumento de intervenção foi o Decreto nº 33.767/2019 que no seu artigo segundo inseriu 

o conceito de Jardins Drenantes, que vem a ser uma solução contextualizada no conceito TVA. 

Portanto, o método é uma narrativa desse conflito, discorrendo sobre as distintas etapas, 

principais artigos, equações e parâmetros de dimensionamento, dos referidos decretos.  

 

2 - MÉTODO e RESULTADOS 
 

2.1 – Gênese e Método de Trabalho 

Ambos os decretos, doravante (DC 30.058/2017) e (DC 33.767/2019), têm sua origem no ano 

de 2017. O primeiro registrado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)5 em Memorando da 

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD). Conforme 

memorando, a minuta fora elaborada por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (SAMA), 

Secretaria e Infraestrutura Urbana (SEINFRA) e do próprio SEPUD datado de 17/08/2017. 

O segundo, por iniciativa do Conselheiro da Secretaria de Habitação (SEHAB) (e-mail 

25/06/2017) solicitando a inclusão na pauta do COMDEMA a apresentação de artigo (não 

publicado) sob a rubrica: “Associação de Medidas Compensatórias (trincheira de infiltração) a 

                                                           
4Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA é um órgão paritário, deliberativo, consultivo e formulador da 
Política Municipal do Meio Ambiente, do Município de Joinville (SC). 
5Sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(Porto Alegre – RS) e disponibilizado como software de governo mediante celebração de acordo de cooperação técnica. 
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melhor técnica executiva e à infraestrutura de segurança para controle do escoamento em lotes 

urbanos”, o que aconteceu na reunião do dia 18/10/2017 (linhas 208 a 499 da Ata6).  

Destaca-se na apresentação, uma minuta de projeto para controle do escoamento e o exemplo 

exitoso da implementação de sistema de drenagem, contemplando a filosofia da drenagem urbana 

sustentável executada pela Secretaria de Habitação em loteamento popular com 48 unidades 

habitacionais (Gorniack, 2018). Derivado da apresentação, foi aprovada no âmbito das Câmaras 

Técnicas a formação de um Grupo de Trabalho – Drenagem Urbana (GT-DU). 

Conforme se percebe, embora nascidos no mesmo ano, os caminhos trilhados para sua 

promulgação foram distintos: o primeiro no âmbito exclusivamente técnico das três Secretarias 

citadas e o segundo no âmbito do Conselho com a participação do setor público e privado. 

O DC 30.058/2017 caminhou relativamente rápido quando comparado com o seu sucessor 

sendo promulgado em 16 de novembro de 2017. 

Por outro lado, o GT-DU iniciou seus trabalhos no dia 18/03/2019 e foram realizadas 14 

reuniões que contaram com a participação de técnicos de 15 entidades (8 privadas e 7 públicas). Em 

uma primeira etapa, o método de trabalho foi o da Associação Brasileira de Normas Técnicas na 

elaboração das Normas Técnicas brasileiras.  Na segunda, formatação da proposta, foi utilizado o 

método do Poder Legislativo, em que dentro de uma tabela são inseridas duas colunas, 

confrontando os artigos da redação em vigência e da nova redação (minuta  proposta7  – Figura 2 ). 

 
 

Figura 2 – Extraída e adaptada da Minuta de Projeto. Fonte: Ata da Reunião do COMDEMA7 (04/12/2018).  

                                                           
6https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/Ata-COMDEMA-2017-10-18-assembleia-extraordin%C3%A1ria.pdf 
7 https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/Ata-COMDEMA-2018-12-05-SEI-n%C2%BA-2938629-assembleia-
ordin%C3%A1ria.pdf 
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Constatou-se que o DC 30.058/2017 é deveras relevante visto que propõe a regulamentação 

de mecanismo de controle da impermeabilização do solo, regido pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo (Lei Complementar nº 470/2017), proposta regulamentar inédita no município. Como solução 

técnica de engenharia, o referido decreto prevê a construção de reservatórios de concreto, com o 

objetivo de mitigar os efeitos da impermeabilização do solo sobre a geração do escoamento 

superficial diretamente na fonte geradora.  Nessa perspectiva, controle do escoamento, assemelha-se 

à legislação dos municípios mais avançados, tais como: Guarulhos (Decreto n° 5.617/2000), São 

Paulo (Decreto n° 13.272/2002), Rio de Janeiro (Decreto n° 23.240/2004), Curitiba (Decreto n° 

176/2007), Belo Horizonte (Decreto n° 9.959/2010) e Porto Alegre (Decreto n° 14.611/2014). 

A terceira etapa foi à aprovação da minuta proposta na plenária do COMDEMA (o que 

aconteceu no dia 04/12/2019, por unanimidade) e a subsequente avaliação da Procuradoria Geral do 

Município (PGM) e do Gabinete do Prefeito (GAB) uma vez que as outras Secretarias tinham 

integrantes no GT- DU, sendo promulgado no dia 14 de março de 2019. 

 

2.2 – Conflitos Econômicos e Ambientais 

Os técnicos do setor industrial preocupados com os contratos de exportação se fizeram 

presentes já na primeira reunião do GT- DU, uma vez que o município desfruta do 44º lugar no 

ranking de exportações no Brasil, e um total de 1.097,29 (milhões de Dólares - US$)8. 

A preocupação do setor advinha do fato de que as exportações das empresas estavam 

atreladas à conformidade da Norma ISO 14.001 - Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), e sua 

Certificação, condição sine qua non nos contratos de exportação. A Certificação só se efetiva 

anualmente se empresa cumprir uma série de requisitos e dentre eles toda legislação do país sede.  

Então, a promulgação do DC 30.058/2017 imputou às empresas o controle de detenção de 

águas pluviais que, no exemplo de dimensionamento apresentado pelos representantes do setor 

industrial em reunião de trabalho do GT-DU, resultou em volumes consideráveis, na ordem de 

1.875,00m3 e custos estimados superiores a R$ 280.125,00 (referência março de 2018).  

Ressalta-se que o DC 30.058/2017, apesar de tecnicamente coerente, e até mais abrangente 

que seu sucessor, ao desdobrar, os volumes detidos em duas categorias9: sem licenciamento e com 

licenciamento, representou uma tentativa técnica louvável, porém não exitosa  por questão 

meramente legal.  

                                                           
8 https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Joinville-Cidade-em-Dados-2020-Desenvolvimento-
Econ%C3%B4mico-30062020.pdf - fonte: Joinville em Dados (2020) 
9 Art. 9º A ocupação urbana, sujeita a Licenciamento Ambiental (LAP, LAI ou LAO) ou Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV, deverá considerar a aplicação do conceito de desenvolvimento urbano de baixo impacto, com taxa de 
impermeabilização de 0% (zero por cento). 
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Tal experiência pode construir muito com a sociedade e comunidade técnica, principalmente, 

no intuito de apresentar os caminhos para implementação sólida e incontestável, dos mecanismos de 

regulamentação técnico-legal. 

 

2.3– Equações, índices pluviométricos e volumes de detenção/contenção.  

 

A guisa de exemplo, o DC 30.058/2017 previa as equações (1) e (2), para o dimensionamento 

do volume de detenção/contenção para a categoria sem licenciamento. 

���� = 0,01775. �	. ��                                                                                           (1) 

 

��á� = 0,0001479	. �. ��                                                                                    (2) 

 

   Onde:     Vdet= volume de detenção em (m3); 

                   Qmáx = vazão máxima no dispositivo de controle (m3/s); 

                   Ti = Taxa de permeabilidade mínima para o terreno (Anexo VII da LC nº 470/2017 – da PM J - SC); 

                   At = Área do Terreno (m2).    

De modo metodológico, este Decreto, considerava a necessidade de reter temporariamente, o 

volume precipitado proporcional ao total da área impermeabilizada no imóvel. Exatamente este é o 

ponto conflitante do decreto em relação ao Art º 76, da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Joinville 

Esta peça legislativa autoriza a impermeabilização do solo em 20% e 80% da área do lote, a 

depender do zoneamento, sendo legalmente contestáveis as obrigações propostas pelo DC 

30.058/2017.  Pode-se afirmar que, a ausência de uma base legal de ancoragem do DC 30.058/2017, 

o tornou frágil e suscetível ao lóbi dos sistemas produtivos do município, demandando sua 

reformulação, de maneira que se adequasse a previsão legal criada Lei Complementar nº 470/2017. 

O DC 33.797/2019 surge em substituição, com o intuito de atender ao conceito impetrado pela Lei. 

Com este viés, que foram iniciados os trabalhos de reformulação, que culminaram no DC nº 

33.767/2019. Nessa regulamentação não há mais distinção entre atividades licenciáveis e não 

licenciáveis, sendo uma norma que atinge todos os imóveis do município, pautada extensivamente 

nas condições uso e ocupação do solo regulamentado.  

O dimensionamento do volume de contenção é determinado pelas equações (3), (4) e (5), que 

se distingue fundamentalmente da metodologia anterior, por considerar na determinação do volume 

de detenção/contenção somente o percentual do ocupado da taxa de permeabilidade mínima exigida 

pela Lei complementar nº 470/2017. 
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	���������� =
�����. !"#$%.&'%(	"%)*+����. !"#$%.(-.&'%(	"%)*/.0

12.222
                                                         (3) 

 

����3 =
�����. !"#$%.&'%(	(%4"*+����. !"#$%.(-.&'%(	(%4"*/.0

12.222
                                                                  (4) 

 

�567��� =	 (����3 − ����������). �:. 60                                                                                           (5) 

 

Onde: Cper = Coeficiente de escoamento superficial pré-urbanização = 0,3 

          Cimp = Coeficiente de escoamento superficial pós-urbanização = 0,9 

           i= intensidade da chuva (10 min, 25 anos) = 2,4 mm/min. (conforme NBR 10.844/1989) 

           Tperleg = Taxa de Permeabilidade, conforme projeto arquitetônico (0,20 ou 0,80). 

           Tperreal = Taxa de Permeabilidade, conforme projeto arquitetônico. 

            tc = tempo de chuva = 10 min. 

            Qpermitida = Vazão PermitidaQreal= Vazão Real 

 

Por fim, em se tratando do controle de saída para a rede pública, o DC 30.058/2017 determina 

uma solução única (reservatório de concreto e saída por orifício regularizador de fluxo), sendo que 

o  DC nº 33.767/2019 garante o direito de escolha da alternativa mais adequada para cada caso, 

desde que  garanta uma máxima vazão afluente ao sistema de drenagem público. 

 

2.4 – Resultados.  

 

Aos estudos de Drumond et al (2019), formatamos a Tabela 1 inserindo os volumes aportados 

pelos decretos em tela a fim de compará-los.  

Tabela 1 - Comparativos de volumes reservados de algumas cidades com os Decretos de Joinville (SC) 

Área (m2)  
São 

Paulo 
Rio de 
Janeiro 

Belo 
Horizonte Guarulhos  Curitiba  

Porto 
Alegre 

Joinville 
Decreto nº 33.797/2019 (para T legal de 

20%) 

Impermeá-
vel 

Lei nº Lei nº Lei nº Lei nº 
Decreto 

nº Decreto nº 
Decreto 

nº 
T real (para T legal de 20%) 

13.276/ 
2002 

3.940/ 
2004 

9.959/ 
2010 

5.617/ 
2000 

170/ 
2007 

18.611/ 
2004 

30.058/ 
2017 

Área do Lote 
(m2) 

17,50% 10,00% 
0,00% 

125,00 0,00 0,00 0,38 0,50 2,00 5,31 0,74 125,00 0,50 0,500 0,50 

250,00 0,00 0,00 0,75 1,00 4,00 16,63 1,48 250,00 0,50 0,500 0,50 

300,00 0,00 0,00 0,90 1,50 4,80 12,75 1,78 300,00 0,50 0,500 0,65 

400,00 0,00 0,00 2,40 2,00 6,40 17,00 2,37 400,00 0,50 0,520 1,04 

600,00 5,40 6,30 3,60 3,50 9,60 25,50 3,55 600,00 0,50 0,780 1,56 

800,00 7,20 8,40 4,80 4,80 12,80 34,00 4,73 800,00 0,50 1,040 2,08 

1.000,00 9,00 10,50 6,00 6,00 16,00 42,50 5,92 1.000,00 0,50 1,30 2,60 

Totais (m3) 21,6 25,2 19,91 20,80 61,36 168,99 22,69 
 

3,5 5,64 9,71 

Observações: 

a) O volume mínimo para qualquer percentual de taxa de permeabilidade convertida é de 500 Litros; 

b) A coluna com percentual zero (0,00% - em negrito) representa o lote todo impermeabilizado.  
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Conforme se depreende da Tabela 1, houve uma diminuição dos volumes contidos no novo 

decreto. Essa diminuição é derivada do fato de que o DC 30.058/2017, por meio de suas equações, 

não se limitava à conversão do excedente da Taxa de Permeabilidade Legal convertida, conforme 

prevista no art. 76, da Lei Complementar nº 470, de 09 de janeiro de 2017 (ementa dos Decretos), 

configurando, dessa forma, forte fragilidade jurídica na sua gênese.  

 

2.5 – Jardins drenantes como mediador do conflito econômico ambiental.  

 

            O DC 33.767/2019 não apenas adequou os volumes à Lei Complementar, mas também 

inova, ao inserir a redação do artigo segundo, notadamente o inciso III, figura 3. 

 

Figura 3 – Extraída e adaptada da Minuta de Projeto. Fonte: Ata da Reunião do COMDEMA7 (04/12/2018).  

 

Conforme descrito no seu Anexo VII, o DC nº 30.058/2017 apresentava uma única solução 

para o mecanismo de detenção, a construção de reservatório de concreto (tipo micro-reservatório). 

Tal rigidez e predefinição acabam por excluir a possibilidade de apresentação de uma série de 

soluções técnicas, economicamente mais viáveis e ambientalmente mais sustentáveis. Então, ao 

redigir: [...] “outros materiais ou bacias de contenção naturais incluindo trincheiras e poços de 

infiltração ou jardins drenantes”, o DC 33.767/2019 ao mesmo tempo em que amplia, inova, ao 

propor outras possibilidades de mecanismos de contenção, como exemplo, o sistema da figura 4. 

 
Figura 4 – Vala de infiltração (brita + manta geotextil) e poço de infiltração. Fonte: Secretaria de Habitação.  

Desses mecanismos, os Jardins Drenantes se destacam, uma vez que a utilização de jardins 

por si só, já é prática recorrente nos projetos arquitetônicos e paisagísticos.  Oportuniza-se assim, a 

formação de bacia de contenção nas áreas permeáveis e até impermeáveis (estacionamento) do lote. 

Sua execução limita-se a direcionar a água às valas de infiltração que  tem  por  exutório  uma  
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caixa de ligação e fiscalização (regulador de vazão – que faz a conexão com a rede pública). 

Seus condicionantes são: a existência de infraestrutura como um dos limitadores10 de uma 

bacia natural (jardins), normalmente de segurança (baldrames de muros e cercas), associada a 

“melhor técnica executiva” da construção da edificação, que se efetiva na maioria dos projetos, 

visto que é regida pela equação (6).  

<= > <: > <=? − � ≥ A<B=	CD	<B(�B�D�)E                                                           (6) 

 

   Onde:     Np = nível do piso da residência; 

                  Nc= nível da calçada e acessos a residência; 

                 Npr = nível do portão de acesso a residência (segundo exutório – vertedouro); 

                 di = desnível inicial entre áreas definidas por Npr e Nap e/ou Nai (condição: di > 0)  

                 Nap ou Nai= nível de áreas permeáveis e/ou nível de áreas impermeáveis (datum -0.00).        

 

As condições de validade da equação (6) são para eventos chuvosos em que o lote é 

exportador de água para o sistema de drenagem pública e o desnível inicial (di > 0) para formação 

da bacia de contenção. Portanto, o desnível maior que zero define o volume contido (produto da 

área de contenção pelo desnível inicial). Do ponto de vista executivo é importante que o lote 

contemple um segundo exutório (figura 5), caso o sistema de drenagem público fique 

comprometido (entupido), ou a intensidade do evento chuvoso ultrapasse o dimensionamento 

projetado para a bacia de detenção. 

 

 

 

 

Figura 5 – Acessos ao lote – segundo exutório (vertedouro do sistema). Fonte: Adilson Gorniack 

 

Assim, além das funções naturais dos jardins, tais como: estética, valorização da paisagem, 

microclima, infiltração, é acrescida uma nova função, de valor econômico ambiental, uma vez que 

minimiza sobremaneira o investimento no controle do escoamento superficial.  

Está em consonância com Van Bohemen (2002:194), que ao se referir ao desenvolvimento 

sustentável, cita: “faz-se necessária uma estratégia capaz de valorizar as relações entre cultura, 

natureza e projeto sob a forma de uma nova estética”.  Fundamenta essa estratégia em quatro 

princípios: a) exibir e evidenciar claramente os conceitos pertinentes à obra física construída; b) 

permitir que os processos naturais sejam visíveis e compreensíveis; c) expor sistemas e processos 

que estiveram previamente ocultos e enfatizar nossa conexão com a natureza. 

                                                           
10 Os outros limitadores são normalmente as calçadas e as vigas baldrames das paredes que contem as áreas permeáveis. 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não obstante a sua curta vigência (16/11/2017 a 14/03/2019), o DC 30.058/2017 foi um 

marco pedagógico, uma vez que sua existência motivou intensa participação popular e um novo 

olhar em termos de drenagem para o município.  

Só não houve demanda jurídica por parte do setor industrial com forte probabilidade de êxito, 

porque em paralelo, no âmbito do COMDEMA, caminhava a minuta que resultaria no DC 

33.767/2019.  

Por fim, não obstante a inserção do conceito de jardins drenantes à legislação municipal como 

um instrumento mediador do conflito econômico ambiental, também valoriza a relação da cultura 

dos jardins junto à natureza dentro de uma nova estética (jardins drenantes), a qual evidencia 

claramente os conceitos pertinentes à obra física construída (melhor técnica construtiva),  

permitindo que processos naturais previamente ocultos sejam visíveis e compreensíveis (Bohemen, 

2002), portanto, de forte poder pedagógico. É uma Trama multissetorial (Pompeu, 2000) e 

multidisciplinar (arquitetura, engenharias), substancializada por um arranjo socioeconômico e 

ambiental no sentido de valorizar o Verde (jardins) e o Azul (águas pluviais) na resolução de 

problemas urbanos e climáticos (Silveira, 2018). 
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