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Resumo: O artigo buscou identificar três soluções de infraestrutura verde aplicadas ao controle 

de águas pluviais urbanas, seus benefícios e características de implantação. Pode-se observar 

que as três soluções têm alta simplicidade de construção, mas alguns cuidados são requeridos 

a exemplo do telhado verde que requer análise estrutural e pode, dependendo da classificação, 

ter custo mais elevado comparado à estrutura convencional. Os artigos extraídos das 

plataformas acadêmicas foram as bases de pesquisa deste estudo, tendo como prioridade as 

referências atualizadas, com publicação de até um ano ao ano corrente. A implementação de 

soluções de infraestrutura verde tem uma ampla contribuição à sociedade, não apenas para o 

controle da água da chuva, mas também para mitigar a temperatura relacionada ao microclima, 

aumentar a qualidade de vida em termos de poluição do ar, promover a manutenção da biologia, 

deixando como conclusão que a implementação destas soluções isoladamente ou quando 

implementadas em conjunto pode acumular benefícios extremamente relevantes para a 

população e promover um ambiente de alta qualidade e harmonioso. 
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Abstract: This article searched for identify three green infrastructure solutions applied to urban 

stormwater control, their benefits and implementation characteristics. It can be observed that the 

three solutions have high simplicity of construction, but some care is required, such as the green 

roof that requires structural analysis and can, depending on the classification, have a higher cost 

compared to the conventional structure. The articles extracted from academic platforms were the 

research bases for this study, with priority given to updated references, with up to one year of 

publication to the current year. The implementation of green infrastructure solutions has a broad 

contribution to society, not only for the control of rainwater, but also to mitigate the temperature 

related to microclimate, increase the quality of life in terms of air pollution, promote the 

maintenance of biology, leaving as a conclusion that the implementation of these solutions in 

isolation or when implemented together can cumulate extremely relevant benefits to the 

population and promote a high quality and harmonious environment.   
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo IBGE (2010), na década de 1970 aproximadamente 56% da população 

brasileira se encontrava em áreas urbanas, valor que chegou a estimados 84% 

da população em 2021. O processo de urbanização acelerado gerou grandes 

cidades e regiões metropolitanas sem a devida infraestrutura urbana mínima, 

devido à falta de investimentos no período e os projetos defasados causando 

impactos. Segundo Tucci (1995) os impactos aos recursos hídricos por esse 

processo de urbanização desordenada relativos à gestão das águas pluviais são: 

• Comprometimento da sustentabilidade hídrica das cidades devido a 

expansão irregular sobre os mananciais; 

• Desmoronamento de encostas e alagamento de planícies ribeirinhas 

impactando principalmente a população de baixa renda que ocupam 

essas áreas; 

• Aumento da demanda de água e da carga de poluentes sem tratamento 

de esgoto, lançados nos rios próximos às cidades; 

• Aumento das inundações devido ao aumento da impermeabilização das 

áreas públicas; canalização dos rios urbanos que, posteriormente, são 

cobertos por concretos e avenidas. 

Jesus, 2020, classifica o modelo de urbanização estruturado pela cidade de São 

Paulo, ao longo do século XX, como urbanização insustentável, com um 

crescimento espraiado e pouco adensado, segregatório e desigual, altos custos 

de manutenção e baixa qualidade ambiental.  

Silva et al., 2020 indica que os riscos à população associados as enchentes, 

desmoronamentos, contaminação das águas superficiais e subterrâneas tem 

como principal fator o crescimento populacional nos meios urbanos de forma 

desordenada. 

Tassi et al., 2014 resume o tratamento genérico dado ao problema do 

escoamento superficial no meio urbano majoritariamente como medidas de 

reparação com o objetivo de minimizar os danos causados pela 

impermeabilização desenfreada, como por exemplo a construção de sistemas 

de drenagens mais eficientes para minimizar os danos causados por inundações 

que de forma simples transfere o problema para as regiões localizadas à jusante. 



Com o aumento da ocupação urbana, aumenta-se a demanda por novas obras 

de contenção de água sendo que soluções verdes poderiam amenizar o 

problema de enchentes de forma simples, menos custosa e ainda trazendo 

benefícios adicionais como por exemplo a retenção de poluição em planícies de 

inundação, amenizando a carga hídrica direcionada aos corpos d’água.  

Assim, é fundamental considerar no planejamento urbano a preservação mínima 

de espaços naturais como também os incluir como soluções para regularização 

das drenagens pluviais por exemplo a retenção de água por meio das copas das 

árvores. A ausência dessa consideração acarretará o aumento de áreas 

impermeáveis que implicará na alteração do balanço hídrico local e aumento do 

volume e da velocidade das drenagens pluviais em períodos de chuvas. Para 

tanto, as soluções de infraestruturas verdes, com ampla aplicação em países 

desenvolvidos, promovem um convívio harmonioso entre homem e meio 

ambiente. Nas cidades brasileiras já podemos perceber com maior frequência 

estas soluções que trazem um ganho na saúde e na qualidade de vida da 

população em geral. 

Segundo Medeiros et. al (2020) as tipologias das infraestruturas verdes podem 

ser combinadas e utilizadas nos mais diversos projetos, desde escolas a ruas, 

sendo elas arborizadas ou de múltiplo uso (passeios, ciclovias e ciclofaixas, 

faixas especificas, etc.), também, a aplicação de estacionamentos drenantes, de 

parques lineares (ou de corredores verdes), a renaturalização de corpos d’água, 

entre outros. 

Esse artigo tem por objetivo apresentar uma análise crítica sobre os benefícios 

e soluções de 3 infraestruturas verdes para a gestão das águas urbanas nas 

cidades brasileiras considerando estudos de caso e literatura, corredores verdes 

e telhados verdes. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram utilizados neste artigo, dados teóricos e práticos para avaliação da 

eficiência, benefícios e desvantagens de três soluções de infraestruturas verdes 

(corredores verdes, telhados verdes e jardins de chuva) quanto ao controle de 

águas pluviais urbanas aplicadas as cidades brasileiras. Para tanto os artigos 



foram consultados pelos sites: google acadêmico 

(https://scholar.google.com.br/), scielo Brazil (https://www.scielo.br/) e periódicos 

da capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados e discussões das três 

soluções de infraestruturas verdes pesquisadas considerando seus benefícios 

na gestão das águas pluviais: corredores verdes, telhados verdes e jardins 

pluviais. 

3.1.  Corredores Verdes  

Conforme Morsch et al., 2017, corredores verdes são espaços livres que 

conectam áreas naturais, formando corredores lineares que compõem o conceito 

de sustentabilidade. São planejados para fins ecológicos, recreativos, culturais 

estéticos e produtivos, e são capazes de requalificar ambientalmente os 

territórios degradados reestruturando o tecido urbano, a paisagem e contribuindo 

para a interação das pessoas com o meio natural. É um meio ecológico que 

serve de hábitat para a flora e fauna além de contribuir para a drenagem urbana.  

Esta solução tem sido cada vez mais presente nas cidades e podemos observar 

a transformação de avenidas e vias com o aumento das áreas verdes e 

permeáveis. Isso possibilita a redução da velocidade do escoamento superficial 

proveniente das chuvas e o desenvolvimento de um ecossistema conectando 

ruas arborizadas, parques, praças, jardins e corpos d’água contribuindo também 

para o deslocamento de pessoas e de espécies da fauna e flora.  

Na Figura 1 pode ser visualizado o corredor verde implementado na avenida 23 

de Maio na cidade de São Paulo inaugurado em agosto de 2017 e tido como o 

maior do mundo (Fonte: 

https://www.paisagismoemfoco.com.br/destaques/1761-o-maior-corredor-

verde-do-mundo). 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://www.paisagismoemfoco.com.br/destaques/1761-o-maior-corredor-verde-do-mundo
https://www.paisagismoemfoco.com.br/destaques/1761-o-maior-corredor-verde-do-mundo


 
Figura 1 - Corredor verde na avenida 23 de Maio (SP). 

 

No artigo de Jesus, 2020, foi proposto como solução o corredor verde conectado 

a um reservatório subterrâneo que amplia a capacidade de retenção das águas 

pluviais, Figura 2, ao longo da avenida José Maria Whitaker, situada em fundo 

de vale no bairro da Saúde, construída sobre o córrego Paraguay, canalizado e 

tamponado, que alaga frequentemente.   

 

 
Figura 2 - Representação da solução proposta por Jesus, 2020. 

 

3.2.  Telhado Verde 

O telhado verde é outra eficiente opção para controle de águas pluviais, 

agregando ainda diversos benefícios em sua aplicação. São áreas plantadas 

posicionadas sobre uma construção em substituição ao telhado convencional. 

De acordo com a empresa canadense Hydrotech Membrane Corporation, 

existem diversas formas de se construir um telhado verde, considerando a 

caracterização estrutural, vegetação aplicada e objetivo da obra. Costuma-se 

classificar os telhados verdes em duas categorias, extensivos e intensivos. 



Segundo Tassi et al., 2014 os telhados verdes extensivos são estruturas leves, 

projetados para receber vegetação de pequeno porte e com alta resistência a 

situações climáticas severas, como variações de temperatura e pouca incidência 

de água. Estruturalmente são construções de 5 cm a 15 cm de profundidade, 

eficientes para redução do escoamento superficial e amenização das ilhas de 

calor urbanas, porém, devido a pequena profundidade pode ser necessário um 

processo de irrigação dependendo da exposição local e períodos de estiagem, 

tendo em vista que apenas as camadas de substrato e drenagem podem reter 

água para manutenção da vegetação. Estima-se que a carga sobre o telhado 

neste tipo de construção pode variar entre 70 a 170 kg/m². 

Nos telhados verdes intensivos, observa-se uma maior profundidade construtiva, 

de 15 cm a 90 cm o que permite a utilização de vegetação de maior porte e 

diversificação do uso, como áreas de lazer, desportes e recreação, cultivo de 

alimentos e paisagismo avançado. Porém, apresenta-se como uma construção 

de maior densidade, exigindo atenção no projeto estrutural de sustentação, onde 

estima-se uma variação de carga entre 290 a 970 kg/m² e um processo de 

irrigação, devido à provável maior necessidade de água da vegetação. De uma 

forma complementar, um telhado verde pode até funcionar como um sistema de 

captação de água de chuva, considerando sua maior área de armazenamento, 

porém, de acordo com um estudo realizado por Teixeira et al., 2017 algumas 

características da água se alteram em função da composição da área plantada. 

A Figura 3 representa um perfil construtivo de um telhado verde intensivo. 

 

  
Figura 3 - Representação de projeto da empresa Hydrotech Membrane Corporation de telhado 

verde intensivo e suas camadas estruturais. 



Ribeiro (2020), avaliou através da utilização do software ABC6 1.34 a utilização 

de telhado verde em todos os telhados de edificações na bacia do Córrego 

Vilarinho em Belo Horizonte – MG. Como resultado obteve queda de 13,77% na 

vazão de pico para tempo de retorno 10 anos, 12,68% para tempo de retorno de 

25 anos e 11,90% para tempo de retorno de 50 anos, quando comparados à 

situação sem a utilização de telhados verdes. 

3.3.  Jardins de Chuva 

Outra opção para o controle de águas pluviais são os jardins de chuva, o sistema 

de biorretenção mais conhecido segundo Melo et al. (2014). Eles atuam não 

somente para fins de detenção, mas também funcionam como uma forma de 

purificação da água e proporcionam benefícios como manutenção da 

biodiversidade, aumento da evapotranspiração, moderação de ilha de calor e 

captura de carbono. 

Ainda segundo Melo et al. (2014), em relação ao projeto, alguns autores 

consideram os jardins de chuva sistemas ideais para serem implantados em 

áreas residenciais, principalmente em quintais, onde os sistemas são 

dimensionados justamente para receber volumes de calçadas e telhados.  

Abaixo é apresentada uma estrutura básica para jardins de chuva e 

especificações das camadas propostas por diversos autores, na Tabela 1 e 

Figura 4. 

  

Tabela 1 – Estruturas de jardim de chuva propostas na literatura. Melo et al (2014). 

Referência Estrutura das camadas propostas 

Dussaillant, Wu e Potter, 
2004 

1 - Subsolo urbano sem espessura definida; 2 - Geotêxtil 
(manta filtrante); 3 - Areia – 70 cm; 4 – Adubação – 50 

cm de mistura (60% de areia e 40% de matéria 
orgânica); 5 - Cobertura vegetal. 

Aravena e Dussaillant, 
2009 

1 - Areia – 150 cm; 2 - Adubação – 50 cm de mistura – 
50% de areia e 50% de composto orgânico; 3 - 

Cobertura vegetal. 

Muthanna, Viklander e 
Thorolfsson, 2008 

1 – Cascalho – 10 cm; 2 - Malha fina de plástico 
(filtração); 3 - Areia grossa – 50 cm; 4 - Adubação – 5 a 

10 cm; 5 – Bordo livre para retenção – 15 cm; 6 - 
Cobertura vegetal. 

Trowsdale e Simcock, 
2011 

1- Areia – 15 cm; 2 – Calcário – 60 a 70 cm; 3 – Solo 
misto – 30 a 40 cm – pedregulhos e solo fértil; 4 – 
Mistura de folhas – 5 cm; 5 – Cobertura vegetal. 

 



 
Figura 4 – Estrutura básica proposta para jardim de chuva. Melo (2014). 

 

Melo et al. (2014) analisou a eficiência de um jardim de chuva piloto e verificou 

que o mesmo foi eficiente, até mesmo para grandes volumes de precipitação, no 

processo de detenção temporária de águas pluviais e posterior infiltração, devido 

à alta taxa de infiltração na superfície do jardim, com valor médio de 312 mm/h. 

Reis e Ilha (2014) também desenvolveram um projeto piloto para verificar a 

eficiência da utilização de jardins de chuva, obtendo uma eficiência de 60% de 

retenção de água pluvial para um evento de tempo de retorno de 3 anos e 

duração de 10 min. 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste artigo indica que as três soluções analisadas de infraestruturas verdes têm 

como funções principais ao manejo das águas pluviais são: a retenção, 

detenção, condução, infiltração, sedimentação e purificação em escalas 

diferentes. Para os corredores verdes seus benefícios podem ser observados ao 

longo de avenidas passando por um ou mais bairros. Os telhados verdes são 

excelentes opções para substituição das estruturas convencionais, 

proporcionam um controle de temperatura, podem funcionar como estrutura de 

detenção de água e até mesmo armazenamento para utilização em outros fins 

como jardinagem ou lavagem, contribuem para vida animal, em especial as 

pequenas espécies e ainda contribuem para o paisagismo da construção. Os 

jardins de chuva são estruturas com boa eficiência na redução do escoamento, 

podendo ser aplicado em zonas urbanas em faixas de calçadas e em áreas 



residenciais, além do benefício citado o mesmo melhora proporciona um 

benefício paisagístico e por não acumular água na superfície não aumenta a 

proliferação de mosquitos. 

Assim conclui-se que nos planos diretores das cidades é fundamental incluir 

soluções de infraestrutura verde para resgatar a qualidade dos ambientes 

urbanos. Estas soluções propiciam ambientes de alta qualidade e harmoniosos 

como também podem mitigar o controle das águas pluviais urbanas por meio do 

aumento de áreas permeáveis e estruturas de detenção, retenção e 

sedimentação. 
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