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RESUMO: As cidades atualmente concentram a maior parte das desigualdades sociais 

encontradas no mundo, o movimento crescente de urbanização das cidades também 

apresenta uma série de problemas no âmbito econômico, social e ambiental. 

Recentemente, com o desenvolvimento e o constante uso de tecnologias de informação 

e comunicação o conceito de cidades inteligentes, ou smart cities em inglês, surgiu 

como um entendimento de garantia de práticas mais eficientes e sustentáveis para as 

cidades com o uso de tecnologias a seu favor. Ao se tratar de planejamento urbano, uma 

das áreas impactadas dentro do conceito de cidades inteligentes é a gestão dos recursos 

hídricos e o manejo das águas pluviais nas áreas urbanas. O objetivo deste trabalho é 

apresentar conceitos sobre cidades inteligentes e discutir sobre as pesquisas realizadas 

ao redor do mundo no âmbito de medidas de gestão dos recursos hídricos e manejo de 

águas pluviais urbanas. 
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ABSTRACT: Cities nowadays concentrate most of the social inequalities in the world, the 

growing urbanization movement of cities also presents a series of problems in the economic, 

social, and environmental scope. Recently, with the development and constant use of 

information and communication technologies, the concept of smart cities, emerged as an 

understanding of ensuring more efficient and sustainable practices for cities with the use of 

technologies in their favor. When dealing with urban planning, one of the areas impacted 

within the concept of smart cities in the management of water resources and the management 

of rainwater in urban areas. The objective of this work is to present concepts about smart 

cities and discuss the researches carried out around the world in the scope of water resources 

management measures and urban drainage management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2050, segundo as Nações Unidas, mais de dois terços da população mundial irá 

viver em espaços urbanos, as cidades representam hoje em dia polos econômicos, 

sociais e ambientais. Por concentrarem grande parte da população do globo, as cidades 

têm o potencial de criar sinergias entre seus sistemas (mobilidade, saneamento, 

alimentação, segurança, comunicação) para proporcionar qualidade de vida para seus 

habitantes. 

No entanto, esse movimento crescente de urbanização das cidades também apresenta 

uma série de problemas no âmbito econômico, social e ambiental. As cidades hoje em 

dia concentram a maior parte das desigualdades sociais encontradas no mundo, além de 

serem palco dos maiores efeitos da mudança climática, e a maioria não conta com 

políticas públicas sustentáveis e gestores públicos engajados para solucionar essas 

questões. As áreas urbanas precisam ser desenvolvidas e gerenciadas, dando suporte às 

atividades econômicas enquanto o governo se volta para a promoção da coesão social, 

da sustentabilidade ambiental e da manutenção da qualidade e dos direitos à cidade 

garantida aos cidadãos.  

 

Recentemente, com o desenvolvimento e o constante uso de tecnologias de informação 

e comunicação o conceito de cidades inteligentes, ou smart cities em inglês, surgiu 

como um entendimento de garantia de práticas mais eficientes e sustentáveis para as 

cidades com o uso de tecnologias a seu favor. Segundo Monzon (2015) não existe uma 

definição comum sobre o conceito de cidades inteligentes, mas existem duas vertentes 

que podem ser relacionadas, a primeira enfatiza apenas o aspecto urbano tecnológico e 

ecológico, não considerando os demais fatores que envolvem uma cidade. E a outra 

vertente os autores enfatizam que a maior diferença no conceito de cidades inteligentes 

está na interconexão de todos os aspectos urbanos. Essa abordagem defende que 

maiores problemas de urbanização de uma cidade são os ligados a infraestrutura, social 

e institucional ao mesmo tempo. 

Pelas definições é possível notar que infraestrutura é a peça central do conceito de 

cidades inteligentes e que a tecnologia é o facilitador para transformar essas cidades, 

mas é a combinação, conexão e integração de todos os subsistemas que faz ser possível 

uma cidade se tornar verdadeiramente inteligente (NAM,2011). Para Bhattacharya et al. 

(2020) somente com a evolução do conceito de IoT, internet of things (em português, 

internet das coisas) que faz uso da análise de dados a ideia de smart city se tornou 

realidade. A inteligência de uma cidade pode ser determinada pela alta tecnologia e 

análise de dados coletados pelos sensores relacionados ao transporte público, promoção 

de segurança aos cidadãos, iniciativas para reduzir os problemas ambientais, etc.  

Para Hall et al (2009) cidade inteligente é uma cidade que monitora e integras as 

condições básicas de infraestrutura como: vias, túneis, pontes, ferrovias, metrôs, água, 

energia, prédios, que otimiza os recursos e planeja  medidas preventivas e monitora a 

segurança enquanto os cidadãos usufruem dos serviços o máximo possível. 



A palavra city do termo smart city implica um benefício comum, e não um benefício 

para apenas certos indivíduos ou pequenas porções de uma comunidade, como um único 

prédio, bairro ou mesmo um único sistema de infraestrutura. A palavra smart do termo 

smart city implica que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência da coleta de dados e a tomada de decisões 

(FORD,2020). Por exemplo, a tecnologia de medição inteligente para energia elétrica e 

sistemas de água não necessariamente tornam uma cidade mais inteligente, a menos que 

os dados sejam usados para criar um benefício, como o gerenciamento de uma queda de 

energia ou falta de água para a comunidade. Da mesma forma, os chamados esforços de 

big data não são necessariamente esforços de cidade inteligente, a menos que os dados 

sejam coletados e analisados em tempo real para melhorar a tomada de decisões. 

Em 2030, 60% da população irá viver em cidades (DUBBELING, 2009) e hoje as 

cidades enfrentam em sua maioria problemas relacionados por não serem cidades 

resilientes, sustentáveis. Para a correção e mitigação dessas questões o uso de 

tecnologias e da internet das coisas se faz ainda mais necessário. Sendo assim, é 

importante a iniciativa da aplicação dos conceitos de cidades inteligentes para a 

compreensão e planejamento dos potenciais efeitos da urbanização.  

Ao se tratar de planejamento urbano, uma das áreas impactadas dentro do conceito de 

cidades inteligentes é a gestão dos recursos hídricos e o manejo das águas pluviais nas 

áreas urbanas, uma vez que a água é fonte para manutenção da vida, para o 

desenvolvimento das comunidades e a drenagem urbana está sofrendo as consequências 

do processo desordenado de urbanização e mudança climática. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho é apresentar conceitos sobre cidades inteligentes e discutir sobre 

as pesquisas realizadas ao redor do mundo no âmbito de medidas de gestão dos recursos 

hídricos e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O objetivo desse artigo é analisar o referencial teórico de drenagem urbana em cidades 

inteligentes, assim, essa pesquisa pode ser caracterizada de caráter tipo exploratória, 

(GIL,2002) por ter o intuito de proporcionar maior familiaridade com o problema e 

tema em questão, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Para a construção dessa pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando 

como base referencial artigos científicos de alta qualidade oriundos da base de dados 

Scopus e Web of Science. Foram pesquisados artigos que abordassem como temática 

principal sistemas inteligentes de drenagem urbana ao redor do mundo e artigos que 

discutissem sobre o conceito de cidades inteligentes. 

 Os artigos foram limitados a artigos científicos ou de revisão de literatura e apenas 

artigos de acesso aberto. Para artigos ao redor do mundo, o período de pesquisa 



estipulado foi para os últimos cinco anos (publicações a partir de 2015). Foram 

utilizadas as palavras-chave “smart city” e “urban water” na base de dados Scopus, o 

que resultou em 34 artigos. Já na base de dados Web of Science, foram encontrados 28 

artigos. Portanto, foram encontrados 62 artigos sobre cidades inteligentes e drenagem 

urbana ao redor do mundo.  

Como metodologia de leitura, para a decisão de selecionar ou não o artigo, os artigos 

foram lidos na seguinte sequência: Título do artigo, Resumo, Introdução e Conclusão. 

Os artigos cujos títulos não foram condizentes com o objetivo do artigo não foram 

selecionados; artigos cujos títulos eram condizentes, mas cujos resumos não eram 

condizentes também foram descartados, e assim sucessivamente.  

Após essa seleção e análise os artigos que possuíam todos esses tópicos de acordo com 

o objetivo desse estudo foram lidos na íntegra, o que representou a somatória de quatro 

artigos aqui apresentados. 

 

3. RESULTADOS 

 

O desenvolvimento do conceito de Internet das Coisas (IoT) como parte das smart  

cities abre novas possibilidades na gestão da infraestrutura hídrica urbana. Por exemplo, 

tecnologias de comunicação inovadoras associadas a sensores de baixo custo, permitem 

uma inclusão de itens de comunicação em todo o sistema. Uma aplicação exemplar é a 

unidade de armazenamento de água de chuvas descentralizadas, que é capaz de 

controlar o escoamento em tempo real. Nesse contexto, foram investigados os 

benefícios das previsões meteorológicas para tanques de armazenamento controlados 

em tempo real na escala de captação, mostrando que as descargas - antes dos eventos de 

precipitação - reduziriam os transbordamentos não controlados (OBERASHER, 2021). 

Na pesquisa de Oberascher, diferentes estratégias de controle do conceito SRB (smart 

rain barril) para clima úmido foram investigadas. Os SRBs são micro-armazenamentos 

controlados em tempo real com um volume de armazenamento entre 200 e 500 litros e 

usados para o gerenciamento inteligente da coleta de água da chuva. Os SRBs foram 

desenvolvidos como uma solução IoT e podem ser esvaziados antes dos eventos de 

chuva para aumentar o volume de detenção. Para o estudo de caso, foi utilizado um 

sistema de esgoto de um município na Aústria e 384 propriedades em terrenos 

classificados como área residencial, área de uso misto e área agrícola foram 

hipoteticamente reformadas com SRBs, proporcionando um volume de armazenamento 

adicional de 181 m3. As simulações foram realizadas com o software de código aberto 

„Smartin‟, que tem a capacidade de modelar micro armazenamentos desenvolvidos 

como uma solução baseada em IoT em um modelo acoplado de drenagem urbana e 

sistema de abastecimento de água. 



É sabido que, o sistema de gestão de drenagem normalmente não é digitalizado e por 

isso é difícil descobrir as áreas cuja drenagem está bloqueada em um local específico. 

Se esse bloqueio permanecer por um longo período pode ocorrer um aumento de 

resíduos que podem produzir gases prejudiciais à saúde humana, como o metano, 

monóxido de carbono, etc. Essa produção de gases afeta adversamente a saúde do 

trabalhador, além de aumentar o risco de contrair doenças. O estudo de Rhamadhin 

(2021) encontrou uma solução para este problema através da tecnologia IoT. Os dados 

foram obtidos a partir de sensores, que foram conectados ao sistema Arduino que envia 

dados pela nuvem. Estes sensores são utilizados para encontrar o local do bloqueio, 

inundação e presença de gases. A inteligência dos sensores verifica o impedimento 

dentro do sistema e podem oferecer melhores informações para os tomadores de 

decisão. O sistema também pode sentir a presença de vários gases nocivos como o 

metano (CH4), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO).  

Outro projeto considerado smart é o FloodCitiSense que propõe uma interação e 

cooperação entre cidadãos, autoridades locais, pesquisadores e indústrias para melhorar 

o monitoramento e gestão das inundações de águas urbanas (VERBERHEIN, 2019). 

Para o projeto, os cidadãos não são considerados como passivos e potenciais vítimas das 

inundações, mas sim considerados contribuintes ativos no processo de mapeamento e 

monitoramento das inundações. O serviço consiste em um inteligente algoritmo capaz 

de detectar antecipadamente níveis e volumes que podem causar um evento de 

inundação e serem assim, comunicados previamente. O diferencial desse projeto é o 

serviço de alerta que será feito pelos gestores e pelos próprios cidadãos, o que pode ser 

considerado como uma inovação no setor público, a participação de todos os atores que 

fazem parte do espaço urbano.  

Já o trabalho de Gichuhi (2021) apresenta a realidade da maioria dos países da África, 

que estão atualmente adaptando tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IoT) 

e Inteligência Artificial, em suas cidades, casas ou ambientes de trabalho. A 

implantação de tais tecnologias tem a probabilidade de garantir qualidade e água 

suficiente para a maioria dos países africanos, melhorando assim a situação econômica 

do país. A agenda principal é garantir que sejam evitadas inundações urbanas em países 

africanos, com o uso de infraestruturas que ajudem a reorientar a água de escoamento 

para o reabastecimento de aquíferos já tratados, como: pavimentos permeáveis, 

construção de telhados verdes, sistemas de retenção, métodos de captação de água da 

chuva e uso de áreas de captação. 

Segundo o Gichuhi, as diretrizes para a formulação de políticas públicas são outra forma 

de criar leis no âmbito da drenagem de águas pluviais, para impor limites aos 

construtores sobre como implantar certas medidas ao construir uma estrutura que 

poderia desviar o fluxo de água e atingir os aquíferos quando estes se encontram 

tratados e seguros. A formulação dessas diretrizes garante incorporar a tomada de 

decisão e evitar riscos com condicionantes ambientais (instabilidade) e condicionantes 

financeiras (mais gastos com tratamentos e sistemas de retenção de água). 



 

4. DISCUSSÕES 

Este artigo se pautou em trazer diferentes interpretações do conceito de smart cities e de 

soluções e práticas que vem sendo desenvolvidas ao redor do mundo para empregar 

tecnologia e informação na drenagem urbana e no manejo de águas pluviais. As 

referências utilizadas nessa breve revisão sistemática são estudos de casos verídicos e 

que tratam a temática com toda a seriedade que deve ser empregada.  

A discussão que aqui se faz presente é uma comparação da realidade existente no Brasil 

relacionada ao manejo de águas urbanas e a aplicação do conceito e práticas de cidades 

inteligentes e sistemas de drenagem urbana utilizando tecnologias avançadas como 

medidas de prevenção de riscos e integração das águas ao processo de urbanização 

sustentável.  

No Brasil a tecnologia empregada para o manejo de águas pluviais usualmente fica 

apenas na drenagem, em suas estruturas de macro e micro drenagem. Mas o que se 

observa com o amplo conceito de smartcities abordado neste artigo é que a forma como 

estamos utilizando a tecnologia está a quem do que pode ser feito.  

A ausência de técnicas e soluções de águas urbanas integradas às cidades e aos demais 

subsistemas é uma realidade brasileira no contexto de pensar em soluções inteligentes, 

soluções compensatórias que impactam minimamente o meio urbano e principalmente, 

o meio ambiente. Muitas medidas esbarram em restrições de aplicação no Brasil pela 

falta de iniciativa política dos gestores locais, estaduais e federais, além do alto 

investimento destinado a essas soluções smarts e IoT.  

Outro ponto a ser levantado e que pode ser objeto de estudo em futuras pesquisas é a 

falta de conhecimento e técnicos especializados na área de drenagem urbana nos 

municípios brasileiros. Na maioria das cidades brasileiras, a drenagem das águas 

pluviais é vista como responsabilidade dos órgãos de obras públicas ou de infraestrutura 

viária, fazendo com que o sistema de drenagem seja visto como um anexo ao sistema 

viário e não seja visto como um elemento de infraestrutura. 

É essencial que essa discussão iniciada nesse artigo seja aprofundada e difundida aos 

diferentes stakeholders que participam da construção de políticas públicas e agendas de 

governo, como uma forma de chamar atenção para o conceito de smart city associado à 

temática de drenagem urbana. O diálogo e debate acerca dessa temática precisam 

acontecer em diferentes contextos, seja nos prédios públicos, nos centros de pesquisas 

das universidades, nas assembleias participativas, nas indústrias e empresas.  

O governo e suas distintas esferas precisam se aproximar da comunidade científica que 

tanto tem a contribuir para essa temática urbana e firmar acordos de cooperação para 

que conjuntamente sejam desenvolvidos estudos e soluções como essas apresentadas 

neste artigo.  



 

5. CONCLUSÃO 

As cidades inteligentes associadas ao uso de tecnologias podem ser observadas como 

uma fonte de esperança para melhores resultados para a resolução de gargalos urbanos 

principalmente relacionados ao manejo de água pluviais e drenagem urbana. Uma 

sugestão aos municípios, aqueles que primeiro podem mudar o cenário urbano, é 

procurarem centros de pesquisas em universidades, promoverem oficinas com o intuito 

de trazerem a temática para mais perto e assim fomentar a ideia do uso de tecnologias 

IoT para solucionarem problemas urbanos e proporcionar qualidade de vida a seus 

cidadãos. 

A pesquisa realizada compilou algumas das iniciativas e conceitos que podem ser 

empregados em solo brasileiro, mas o tema tem grandes oportunidades para ser 

explorado e desenvolvido pela comunidade científica e estudantes das mais diversas 

áreas. A urbanização está diretamente associada às mudanças climáticas e se todos não 

olharem para essa temática com a seriedade que deve ser posta, os problemas podem se 

tornar maiores com o passar do tempo e prejudicar grande parte da população mundial 

que hoje são residentes urbanos.  

Hoje o Brasil é formado por 5.568 cidades, a maioria de pequeno porte, mas é essencial 

que mais pesquisas e discussões sejam levantadas sobre o processo de urbanização 

desordenado e acelerado que vem atingindo não só o país como toda a América Latina. 

A urbanização não planejada traz consequências econômicas, sociais e ambientais para 

todos, além de ser um fator negativo para o desenvolvimento sustentável que precisa 

acontecer para que as próximas gerações tenham um planeta para viver. 
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