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RESUMO – No âmbito da drenagem urbana, a impermeabilização do solo e canalização dos
recursos hídricos tornaram-se práticas recorrentes. De modo que, inúmeras questões relacionadas
aos ecossistemas originais não foram priorizadas na elaboração de tais sistemas. Como
consequência, as águas pluviais, que antes eram absorvidas pelo solo nativo, agora, geram
escoamentos mais volumosos, velozes e em menores tempos de concentração. Junto a isso, levam
consigo os poluentes da carga de lavagem que se encontram sobre a superfície, chegando até os
corpos hídricos. Em suma, desde o início do século XXI, ocorreu a ascensão do termo Soluções
Baseadas na Natureza (SbN), que abrange inúmeras propostas, como os sistemas de biorretenção.
Estes, são áreas de depressões topográficas vegetadas que tem como objetivo a captação e a
filtração das águas pluviais. O presente trabalho tem por objetivo analisar a porcentagem de
abatimento de concentração de sólidos suspensos totais (SST) em dois cenários diferentes: um
jardim construído em 2012 e em seu retrofit, realizado em 2018 com análises de qualidade da água
realizadas em 2022, onde foi utilizado o mesmo solo. Assim, buscando obter uma relação entre a
colmatação e outras propriedades do solo e a redução de sólidos suspensos totais nas águas pluviais.

ABSTRACT– In the context of urban drainage, for example, soil sealing and channeling water
resources have become recurrent practices. So, numerous issues related to the native ecossystem
weren’t prioritized in the elaboration of such systems. As a result, rainwater, which was previously
absorbed by the native soil, now generates more frequent, voluminous, faster runoffs in shorter
periods of time. Along with that, it takes with them the diffuse pollutants that are on the surface,
reaching the water bodies.
In short, since the beginning of the 21st century, there has been the rise of the term Nature-Based
Solutions (NbS). These are areas of vegetated topographic depressions that aim to capture and filter
rainwater from surface runoff.
The objective of this work is to analyze it with the solid abatement presented of concentration of
suspended for two different scenarios: a garden built in 2012 and in its retrofit, in 2018 with water
quality analisys done in 2022, where the same substrate was used. Thus, seeking to obtain a
relationship between soil consolidation and the reduction of total suspended solids in rainwater.
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Palavras-Chave – qualidade da água, sistemas de biorretenção e sólidos suspensos totais.

INTRODUÇÃO

A expansão da cidade de São Paulo se deu, majoritariamente, no final do século XIX, como
resultado das medidas “modernizadoras” provenientes do complexo econômico cafeeiro e da
Segunda Revolução Industrial (Santos, 2006). Esta aguda e desordenada capitalização do solo
vinculada ao intenso adensamento populacional, por sua vez, não foi acompanhada de uma
distribuição homogênea e integrada de um conjunto de medidas vitais como saneamento básico,
coleta de resíduos e drenagem urbana (Brites, 2005). Junto a sobrecarga de tais sistemas, outros
resultados desse processo foram os impactos negativos à saúde da população e ao meio ambiente.

Assim, fatores relacionados ao uso e ocupação do solo, topografia, clima e estação do ano,
precipitação e densidade populacional, influenciam a qualidade da água (Brites, 2005). Esses
caracterizam as cargas difusas, fontes poluidoras dispersas no espaço, como as ocasionadas pela
lavagem da superfície em eventos de precipitação, que possuem um carácter mais complexo de
identificação (Nogueira, 2020).

Além disso, a falta de soluções mais holísticas e sustentáveis, decorrentes do “modus
operandi” da engenharia tradicional, trouxeram um distanciamento entre o ser humano e a natureza.
Contudo, no início do século XXI, a União Europeia definiu o termo Soluções baseadas na
Natureza (SbN), que busca mimetizar os ecossistemas a fim de resolver os problemas atuais da
sociedade.

Soluções baseadas na natureza, de acordo com a União Internacional para Conservação da
Natureza (UICN), são:

Ações para proteger, gerenciar de maneira sustentável e recuperar
ecossistemas naturais ou modificados, que abordam de forma eficaz e
adaptativa os desafios da sociedade, promovendo o bem-estar humano e os
benefícios da biodiversidade (UICN, 2016, tradução dos autores).

Assim, é uma possibilidade para a transição do ambiente urbano em um local mais
sustentável frente aos desafios relacionados à urbanização como as mudanças climáticas, hídricas e
de uso e ocupação do solo (Bulkeley et al., 2017; Almassy, 2018). Outras terminologias que se
referem a drenagem sustentável como o Low Impact Development (LID), Sustainable Urban
Drainage Systems (SUDS), Best Management Practices (BMPs) e Green Infrastructure (GI),
encontram-se sob o “guarda-chuva” das SbN (Cohen-Shacham et al., 2016).

Sob o mesmo ponto de vista, as Infraestruturas Verdes (IEV) são ações que promovem
serviços ecossistêmicos, ou seja, trazem benefícios e serviços aos seres vivos (Caparrós-Martínez et
al., 2020). Desse modo, aborda a questão da drenagem na escala de paisagem e busca a criação de
uma rede interconectada. As IEV, por serem um conjunto de práticas de manejo de águas pluviais,
englobam inúmeras técnicas, como os sistemas de biorretenção, popularmente chamados de jardins
de chuva (Fletcher et al., 2014).

Os jardins de chuva são áreas em depressões que recebem e filtram com auxílio de plantas,
solo, bactérias, microrganismos, luz do sol e ar os escoamentos de águas pluviais adjacentes
(Cormier, 2008; Hunt et al., 2015). Os sistemas de raízes das plantas, são essenciais para a
diminuição da taxa de perda de solo e para a criação de macroporos, importantes no aumento da
capacidade de infiltração do jardim de chuva (Hunt et al., 2015).
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Dentre os diversos agentes de poluição difusa que estão presentes no escoamento
proveniente de águas pluviais estão alguns nutrientes, como o Nitrogênio e o Fósforo, SST, metais
pesados e compostos orgânicos (Shrestha et al., 2018). Dagenais et al. (2018) concluíram que tais
sistemas quando vegetados tem maior permeabilidade, condutividade hidráulica e melhor remoção
do nitrogênio em relação aos não vegetados, sendo esse o principal benefício da vegetação nos
sistemas de biorretenção.

A melhoria da qualidade da água promovida pelos sistemas de biorretenção se dá por meio
da ação conjunta de diversos mecanismos, ou seja, ela ocorre com o auxílio de dispositivos físicos,
como evaporação, químicos, como precipitação, e biológicos, como fitorremediação (Shrestha et
al., 2018). Além disso, antes da água percolar no solo, esta infiltra, processo que interferem na
remoção de poluentes, é armazenada pelo solo e por meio de processos de diferença de potencial
hídrico, de pressão e concentração de vapor de água nas folhas, a água faz o percurso
solo-vegetação e é evaporada para a atmosfera (Taiz et al., 2017; Rossi e Gonçalves, 2012). Sendo
assim, a estrutura e textura do solo são de extrema importância para o processo de percolação e
trocas entre o solo e as raízes das plantas (DAGENAIS et al., 2018; Taiz et al., 2017).

É importante ressaltar também que a capacidade de infiltração do sistema, no tempo, não
ocorre de forma linear, bem como a filtração da água. Entre os diversos fatores que influenciam,
pode-se citar o de colmatação, consequência do acúmulo de partículas nos vazios do solo (Baptista,
2005).

Por um lado, tal processo promove uma redução da condutividade hidráulica do solo, mas
por outro, contribui para um aumento na superfície de contato, diminuindo seus vazios e
promovendo uma filtração mais eficaz (Baptista, 2005; Silva, 2018).

Este artigo explora os resultados das análises de qualidade da água para o constituinte
Sólidos Suspensos Totais (SST) no sistema de biorretenção em dois momentos sendo o primeiro
realizado logo após a sua implantação, em 2012, momento em que houve a coleta logo após a sua
construção, e o segundo momento, quatro anos após o seu retrofit, em 2022.

MATERIAIS E MÉTODOS

O sistema de biorretenção, apresentado na Figura 1 (b), está implantado ao lado do Centro
Tecnológico de Hidráulico (CTH) no Campus da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste
da capital paulista, na bacia hidrográfica do rio Pinheiros. A Figura 2 apresenta o mapa de
localização da biorretenção.

(a) (b)
Figura 1 - (a) Canal de drenagem da USP/Butantã (b) Biorretenção. Fonte: os autores
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Figura 2 - Localização do sistema de biorretenção implantado ao lado do CTH na USP. Fonte: PMSP elaborado pelos
autores.

A biorretenção é um canteiro pluvial na escala 1:1 e está localizado ao lado do canal de
drenagem do campus, apresentado na Figura 1 (a). O canal é utilizado para conduzir a drenagem de
base e de águas pluviais de uma bacia contribuinte tipicamente urbana, ocupada pelos edifícios e
vias do campus, em local com condições de uso e ocupação do solo de áreas comuns ao campus.

Os dados utilizados estão separados em dois períodos um com amostragens realizadas em
2012, apresentadas na tese de doutorado de Newton Moura, cujo título é “Biorretenção: tecnologia
ambiental urbana para manejo das águas de chuva” (MOURA, 2013); e outro com amostras de
2022, quatro anos após o retrofit, realizado em 2018. Em ambos os períodos foram realizados
monitoramentos de qualidade da água na entrada e saída do sistema que permite o entendimento da
influência do sistema na remoção dos SST.

O sistema possui na entrada duas canaletas que conectam a sarjeta a dois canteiros
independentes com diferentes tipos de vegetação. Durante o retrofit, em 2018, foi mantido a
característica de se ter dois canteiros independentes, sendo que, um tem espécies forrageira (grama)
e o outro com espécies arbustivas. Em ambos se optou por usar o mesmo substrato de plantio. A
Figura 3 apresenta o sistema de biorretenção em planta (a) com as respectivas representações de
sarjeta (S) e vegetação arbustiva (J) e grama/forragem (G) e em (b) o corte do sistema com a
representação do dreno de fundo e sua saída.
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(a) (b)
Figura 3 – (a) Vista em planta da biorretenção (b) vista em corte. Fonte: adaptado de Moura (2013).

Em 2012, as coletas foram realizadas em três locais distintos: o primeiro na entrada do
sistema no ponto S (sarjeta) e os outros dois na saída do sistema em J (vegetação arbustiva) e em G
(grama). Nessa época, pensava-se que havia uma mistura completa do escoamento que aportava ao
sistema antes de serem encaminhados para as canaletas, como apresentado na Figura 4(a), sendo
assim, realizada coleta única.

(a) (b)
Figura 4 – (a) Coleta do escoamento superficial na sarjeta (S) (b) coleta no módulo com vegetação (J) e com

grama/forração (G)
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Já em 2022, foi levantada a hipótese de não haver mistura completa na entrada do sistema,
antes de serem encaminhado para a canaleta, assim, optou-se por realizar coletas separadas na
entrada, como apresentado na Figura 3 (b).

Em 2012 foram realizadas quatro coletas na entrada do sistema realizadas nas datas:
27/03/2012, 12/04/2012, 05/06/2012 e 19/12/2012. Em 2022, as coletas na entrada do sistema
foram realizadas considerando que a amostra do canteiro J é diferente da amostra do canteiro G, e
realizadas em: 11/01/2022, 19/01/2022, 28/01/2022 e 11/03/2022.

A saída do sistema é realizada por dreno interno que capta a água após passar pela
biorretenção e a encaminha o módulo de saída, que conta com vertedor triangular no seu interior. O
módulo de saída é apresentado na Figura 5. As coletas foram realizadas nas saídas respectivas do
módulo de vegetação e grama. O procedimento de coleta das amostras realizadas na saída do
sistema, em 2012, foi realizado logo após o evento de chuva e a na saída do sistema, em 2022, foi
realizada depois de mais de 12h, tempo para que o escoamento superficial passasse pelo sistema.

Figura 5 - Saída do sistema de biorretenção. Fonte: os autores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados analisados são os de concentração de SST para as análises realizadas em
laboratório para os períodos selecionados do ano de 2012 e 2022.

Os resultados das análises de SST do trabalho de Moura (2013) para o ano de 2012 estão
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados das análises das amostras coletada em 2012. Fonte: (MOURA, 2013)

Resultados das análises de 2012 - Concentração (mg/L)
Data da
coleta 27/03/2012 12/04/2012 05/06/2012 19/12/2012

Local de
coleta

J G J G J G J G
Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

amostra 1 17.00 5.00 17.00 18.00 16.00 15.00 16.00 16.00 121.00 28.00 121.00 46.00 15.00 39.00 15.00 29.00
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amostra 2 17.00 2.00 17.00 7.00 38.00 37.00 38.00 18.00 7.00 30.00 7.00 52.00 34.00 68.00 34.00 46.00

amostra 3 5.00 3.00 5.00 8.00 18.00 35.00 18.00 28.00 5.00 26.00 5.00 84.00 25.00 139.0
0 25.00 28.00

amostra 4 6.00 8.00 6.00 1.00 7.00 19.00 7.00 16.00 17.00 50.00 17.00 63.00 10.00 133.0
0 10.00 23.00

Para realizar as análises do ano de 2022, os dados utilizados são os resultados das análises
laboratoriais, apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultado das análises das amostras das coletas realizadas em 2022. Fonte: os autores.
Resultados das análises de 2022 - Concentração (mg/L)

Data da
coleta 11/01/2022 19/01/2022 28/01/2022 11/03/2022

Local de
coleta

J G J G J G J G

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

amostra 1 176.00 34.00 248.00 24.00 256.00 6.00 620.00 34.00 174.00 14.00 114.00 46.00 116.00 46.00 54.00 40.00

amostra 2 154.00 34.00 276.00 24.00 114.00 6.00 120.00 34.00 70.00 14.00 72.00 46.00 238.00 46.00 46.00 40.00

amostra 3 200.00 34.00 230.00 24.00 100.00 6.00 112.00 34.00 5.00 14.00 66.00 46.00 52.00 46.00 112.00 40.00

amostra 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Para as amostras de 2012, calculou-se a porcentagem de abatimento do constituinte,
comparando a quantidade de sólidos suspensos totais que possuía antes de passar pelo sistema e
depois de passar pelo sistema, sendo: antes de passar pelo sistema na sarjeta (S) e após passar pelo
sistema em módulo com vegetação (J) e no módulo com grama/forragem (G).

Já para os resultados das análises das amostras de 2022, fez-se um processo similar,
realizou-se o cálculo da porcentagem de abatimento de concentração. Comparando-se a quantidade
de sólidos suspensos totais que possuía antes de passar pelo sistema, na entrada do jardim com
vegetação (J) e com grama (G) e depois de passar pelos sistemas para os respectivos módulos J e G.
A Tabela 3 apresenta os resultados do abatimento de SST em porcentagem para as análises de
amostras de 2012 e 2022.

Tabela 3 – Porcentagem de abatimento das análises das amostras de 2012 e 2022. Fonte: os autores.
Porcentagens da remoção de SST

Data da coleta 27/03/2012 12/04/2012 05/06/2012 19/12/2012 11/01/2022 19/01/2022 28/01/2022 11/03/2022
Local de

coleta J G J G J G J G J G J G J G J G

amostra 1 70.59 -5.88 6.25 0.00 76.86 61.98 -160.00 -93.33 80.68 90.32 97.66 94.52 91.95 59.65 60.34 25.93

amostra 2 88.24 58.82 2.63 52.63 -328.57 -642.86 -100.00 -35.29 77.92 91.30 94.74 71.67 80.00 36.11 80.67 13.04

amostra 3 40.00 -60.00 -94.44 -55.56 -420.00 -1580.0
0 -456.00 -12.00 83.00 89.57 94.00 69.64 -180.00 30.30 11.54 64.29

amostra 4 -33.33 83.33 -171.43 -128.57 -194.12 -270.59 -1230.0
0 -130.00 - - - - - - - -

A análise realizada por este trabalho compara a porcentagem de SST após passar pelo
sistema. Ressalta-se que o local da coleta na entrada do sistema difere, porém não afeta a análise de
comparação dos resultados de concentração na entrada e saída do experimento, uma vez que, em
ambos os períodos de análise, foram levantadas tais concentrações. O que altera na metodologia de
2012 para 2022 é a discretização da amostra em amostra do canteiro com vegetação arbustiva e do
canteiro com grama. Assim, para o ano de 2022, há maior número de coleta de amostras na entrada
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dos sistemas realizadas em intervalos de tempo constante, considerando que não há mistura total na
entrada do sistema.

Os resultados da concentração de SST após passar pelo sistema em 2012 apresentado na
Tabela 3, também estão apresentado na Figura 5 (a) e ao explorar os resultados das análises nota-se
que a concentração de SST das análises da saída do sistema é em sua maioria maior do que os
resultados das análises das amostras da entrada, representados pelas porcentagens da remoção de
SST com valores negativos. Uma das hipóteses para isso, é que o solo recém colocado, mesmo em
eventos de chuva de baixa intensidade, possui maior facilidade em ser carreados pela água.
Observa-se que, quando o solo foi forrado com grama, o sistema apresentou melhor desempenho.

Por outro lado, ao observar as porcentagens de abatimento das análises de 2022, percebe-se
que a grande maioria possui valores positivos e maiores que 60%. Uma possível explicação é o
processo de maturidade do solo, que com partículas coesas não se desprendem do conjunto. As
amostras coletadas e 2022 foram realizadas quatro anos após a movimentação de terra realizada
durante o retrofit da estrutura. Além disso, nota-se também um melhor desempenho na qualidade da
água no sistema com maior biodiversidade vegetal. A Figura 5 (b) apresenta na forma de gráfico os
resultados obtidos.

(a) (b)
Figura 5 – Gráfico da porcentagem de SST após passar pelo sistema de biorretenção (a) ano de 2012 (b) ano 2022.

Fonte: os autores
Para Hatt et al. (2007), no sistema de biorretenção há uma maior eficiência na melhoria da

qualidade da água após um ano de sua construção. Contudo, tal fenômeno é também um fator
determinante na vida útil dos sistemas de biorretenção, visto que, durante o processo de deposição
de maiores grãos nas camadas superiores do solo e, de menores nas inferiores, há uma redução na
infiltração (Silva, 2018). Somando-se a isso, a falta de dados e pesquisa para a determinação de tal
perda de eficiência é uma lacuna para a definição de uma relação entre perda de eficiência da
infraestrutura e as consequências negativas da colmatação (Cadore, 2016). Desse modo, espera-se
que, ao longo dos anos, haja uma acentuação no processo de colmatação e, portanto, uma melhoria
na eficiência do sistema de biorretenção na remoção de SST.

CONCLUSÕES

A análise do resultado da concentração de SST do ano de 2012 antes e após passar no
sistema surpreendeu o senso comum de que os sistemas de biorretenção sempre irão promover um
abatimento no constituinte analisado.
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É necessário ter em mente que conhecer o sistema de biorretenção não é tarefa trivial e leva
tempo. O conhecimento do sistema e da poluição difusa que aporta por parte de quem os estuda é
um processo demorado com observações a serem realizadas antes, durante e depois de cada evento
de chuva. Isso ocorre, devido as dinâmicas da natureza e de como o escoamento superficial se
comporta na escala de micro bacia, que pode interferir na determinação do melhor local e da
metodologia de coleta; na determinação de quanto tempo depois dos trabalhos de revolvimento da
terra das células e de áreas adjacentes o sistema está pronto para as coletas evitando que haja
resolvimento e carreamento do solo para a saída do sistema. Essas observações e conclusões a
respeito da operação, patologia e manutenção também foram observadas por Macedo et al., 2017.

Dessa forma, conclui-se, que o resultado obtido em 2012 é ocasionado pelo processo de
carreamento dos sedimentos, tanto por arraste como em suspensão, pela força da água ao passar
pela superfície do sistema e áreas adjacentes e descarregando direto, por cima da saída do sistema.
Ainda, quando o escoamento superficial aportou sem energia para promover o carreamento dos
sólidos, esse infiltrou. Porém, o fato das análises terem sido realizadas há pouco tempo da
construção e plantio da infraestrutura faz com que as plantas não possuam uma estrutura radicular
capaz de reter poluentes e os grãos do solo.

Atualmente, pesquisas e aplicações que contemplem sistemas de biorretenção veem
crescendo, inclusive em regiões de climas tropicais e subtropicais, mas ainda há lacunas nessas.
Logo, são necessários mais estudos para entender os processos simples e complexos, que
demandam conhecimentos de construção civil, ciclo hidrológico, processos hídricos, fauna e flora.
Desse modo, anteriormente a execução é necessário entender e divulgar os melhores processos
construtivos, de operação, manutenção e de monitoramento desses sistemas. O método de
amostragem, que já está bem resolvido para a análise da qualidade da água de poluição difusa na
escala de macro bacia, ainda é algo que, precisa ser melhor analisado para a escala espacial da
biorretenção.
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