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RESUMO – O presente artigo apresenta práticas de gestão implementadas pelas administrações 

municipais, muitas vezes de forma inovadora, que visam solucionar questões de manejo de águas 

pluviais. A coleta das informações foi realizada por meio de entrevistas com representantes dos 

municípios que estiveram envolvidos, em algum momento, com as atividades de manejo das águas 

pluviais em Brasília-DF, Belo Horizonte-MG, Blumenau-SC, Belém-PA, Salvador-BA ou Curitiba-

PR. Medidas como estabelecimento da outorga de drenagem pluvial, de fundo municipal de 

saneamento,  de programa de caça esgotos domésticos na rede de drenagem e de sistema de alertas 

contra inundação permitiram uma evolução na prestação do serviço e minimização de efeitos adversos 

causados por eventos de chuva, além da construção de estruturas como barragens de amortecimento 

e escadas drenantes em assentamentos irregulares que propõem soluções técnicas inovadoras para 

regiões onde a drenagem causa grandes impactos ambientais e sociais. Percebe-se que, à medida que 

as cidades enfrentam dificuldades com a drenagem urbana, são propostas soluções, para reverter esse 

quadro, que podem ser adotadas em outras localidades. Assim, a reunião dessas informações é 

importante para difusão de conhecimento e consequentemente melhoria na prestação desse serviço. 
 

ABSTRACT– This paper presents management practices implemented by municipal 

administrations, often in an innovative way, aimed at solving stormwater management issues. The 

collection of information was carried out through interviews with representatives of the municipalities 

that were involved, at some point, with the activities of stormwater management in Brasília-DF, Belo 

Horizonte-MG, Blumenau-SC, Belém-PA, Salvador-BA or Curitiba-PR. Measures such as 

determining the permit for stormwater discharge, municipal sanitation fund, a  hunting of domestic 

sewage in the drainage network program and a flood alert system allowed an evolution in the 

provision of the service and minimization of adverse effects due to stormwater events, in addition to 

the construction of structures such as flood control dams and drainage stairs in irregular settlements 

that propose innovative technical solutions for regions where drainage causes great environmental 

and social impacts. It is clear that as cities face difficulties with urban drainage management, solutions 

are proposed to reverse the situation which can be adopted in other locations. Thus, the gathering of 

such information is important for the dissemination of knowledge and consequently improvement in 

the provision of the service. 
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INTRODUÇÃO  

O manejo de águas pluviais precisou evoluir à medida que a urbanização tradicional avançou, 

em adaptação à crescente impermeabilização dos solos e às mudanças climáticas. No Brasil, até a 

década de 1990, prevaleciam as técnicas de drenagem tradicionais, onde se buscava o afastamento 

rápido do escoamento superficial, transferindo para jusante os problemas de alagamentos locais 

(Christofidis et al., 2019). No entanto, essas soluções rapidamente tornaram-se insuficientes, sendo 

necessário a adoção de técnicas compensatórias a fim de tornar os sistemas sustentáveis (Baptista et 

al, 2005). 

Boas práticas no nível internacional, devem ser buscadas com parcimônia, uma vez que a gestão 

da drenagem depende de fatores que podem ser bem diferenciados na realidade brasileira. Condições 

tais como clima, aglomerados urbanos, legislação, cultura combinam-se em cada país para compor 

um modelo de gestão das águas pluviais adequado e podem ser eventualmente adaptados para 

condições brasileiras. Tais experiências estão bem documentadas, tanto com medidas estruturais, com 

aplicação das soluções baseadas na natureza - SBN (BERLAND & HOPTON, 2014; CHOULI et al, 

2007) quanto não estruturais, passando pelos arranjos institucionais e incentivos financeiros 

(THURSTON, 2011; CUN et al 2019). 

E para uso dessas medidas, é necessário informação sobre a situação atual da componente de 

drenagem pluvial urbana no Brasil, que ainda está evoluindo, principalmente, com o auxílio do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, do Ministério de Desenvolvimento 

Regional, só teve a coleta iniciada em 2016 (BRASIL, 2021).   

O SNIS-AP conseguiu fornecer um panorama das condições da prestação do serviço de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas relacionadas à gestão técnica, ao planejamento, à 

operação e manutenção, às infraestruturas instaladas, políticas e taxas de cobertura, entre outros 

aspectos. Da mesma forma, reúne as condições relacionadas à gestão administrativa e financeira, 

listando dados sobre a cobrança pelos serviços, custeio, receitas e despesas, investimentos, entre 

outros.  

Na última coleta de dados, ano base 2020, foram recebidas informações de 4.107 municípios, 

correspondendo a 86,3% da população brasileira, e a 89,2% da população urbana. Percebeu-se que as 

capitais do sudeste lideram iniciativas não estruturais como elaboração de planos diretores de 

DMAPU e cadastro técnicos de obras. Porém, em se tratando de implantação de parques lineares 
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(exemplo de SBN), o país está ainda muito atrasado, no qual menos de 2% das cidades nordestinas 

consultadas adotam essa prática.  

Este artigo tem como objetivo apresentar práticas sustentáveis de gestão das águas pluviais 

implementadas pelas administrações municipais, muitas vezes de forma inovadora, que podem ser 

replicadas tanto em grandes centros urbanos, como em cidades de médio e de pequeno porte. 

 

METODOLOGIA 

 

A coleta das informações foi realizada por meio de 21 entrevistas com representantes que 

estiveram envolvidos, em algum momento, com as atividades de manejo das águas pluviais. Sejam 

eles referentes a instituições públicas locadas nos municípios ou estados, como também empresas que 

desenvolveram serviços nesta componente do saneamento básico em algum local de interesse.  

A seleção dos municípios aconteceu a fim de manter a representatividade das cinco regiões do 

Brasil, considerando também particularidades em termos dos problemas enfrentados, como a 

sobreposição de alagamentos e efeito de maré, nos municípios litorâneos além de diferentes perfis de 

municípios, tais como de região metropolitanas entre outras particularidades.  

Para sistematização das informações, as entrevistas foram pautadas sobre estudos prévios sobre 

os sistemas de drenagem urbana adotados em cada cidade. As perguntas, embora particularizadas 

para cada caso, tiveram também eixos temáticos comuns, sistematizados para cada localidade, sendo 

baseada em quatro eixos principais: identificação; aspectos técnicos sobre problemas de macro e 

micro drenagem, aspectos relativos à gestão dos serviços de DMAPU; e aspectos relativos à 

sustentabilidade financeira. 

A coleta de dados buscou conhecer os problemas enfrentados pelo cidadão no seu dia a dia e 

reunir as soluções implementadas nas cidades. São discutidas neste artigo aquelas cujos resultados 

são considerados positivos, pois produziram a redução da recorrência de eventos no tempo e em sua 

extensão.  

O universo estudado possibilitou identificar a criatividade dos técnicos que diante de problemas 

recorrentes - escassez de recursos, baixa capacidade técnica ou reduzido contingente dos quadros, 

entre outras adversidades, estão antenados às soluções que se aproximam do comportamento da 

natureza, apostando na sua própria experiência para superar as dificuldades, muitas vezes, na 

contramão das técnicas comuns. 

 

RESULTADOS 
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As soluções encontradas precisam alcançar os atores envolvidos, precisam ser divulgadas e 

conhecidas para que sejam implementadas. Por uma questão de adequar o texto à extensão prevista 

para o artigo, do universo de municípios entrevistados, são apresentados seis exemplos de boas 

práticas, entre medidas estruturais e não estruturais que podem servir de apoio e inspiração aos demais 

que passam pelos mesmos problemas e possuem características semelhantes. A seleção não esgota a 

possibilidade de apontamento de outras práticas que são igualmente interessantes.  

 

Brasília - DF 

 

A Adasa, Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, é a única 

representante das Entidades Reguladoras Infranacionais (ERI) a realizar a regulação de componente 

de saneamento, drenagem urbana, no Brasil. Possui no seu organograma, a Superintendência de 

Drenagem Urbana (SDU), composta de duas coordenações: a Coordenação de Regulação e Outorga 

e a Coordenação de Fiscalização.  

Essa vanguarda da Adasa reflete-se nas normas e estudos já realizados por essa ERI, como a 

exigência da Outorga de drenagem pluvial com a determinação da vazão de pré-desenvolvimento 

(Resolução 09/2011), a elaboração do Manual de Drenagem Urbana (ADASA, 2018), o cadastro das 

informações de drenagem urbana no DF, o estudo para cobrança do serviço, o estudo para 

levantamento de custo na drenagem, entre outros.  Sendo objeto deste artigo o primeiro instrumento 

citado.  

Em 2011, a Adasa promulgou a Resolução nº 09 que estabelece a outorga das águas pluviais 

em corpos hídricos do DF, ou seja, ela visa a evitar os alagamentos provocados a jusante de 

empreendimentos, com a determinação de que os lançamentos de efluentes pluviais sejam feitos sob 

uma vazão máxima de 24,4 L/(s.ha), conhecida como vazão de pré-desenvolvimento. Para tanto, a 

resolução indica que o escoamento superficial deve ser previamente depositado em bacias de detenção 

de qualidade e de quantidade, dispostas em série, antes de serem lançados, a fim de garantir a 

sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos receptores.  

Portanto, desde a data da resolução, o DF vem controlando a quantidade e a qualidade do 

escoamento superficial, de acordo com Gomes e Silva (2017) são 43 estruturas de armazenamento 

em funcionamento, que precisam de manutenção periódica para que o funcionamento seja pleno. 

 

Belo Horizonte – MG 
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Um dos maiores problemas para ordenamento, manutenção e operação dos sistemas de 

drenagem urbana é a falta de recursos voltados para esse fim. Na gestão das águas urbanas, Belo 

Horizonte encontrou no instrumento do Fundo Municipal de Saneamento (FMS) uma forma de 

financiar a operação e manutenção desse serviço. 

Embora a o fundo possa ser aplicado em qualquer um dos quatro componentes do saneamento, 

na cidade, desde que previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), os recursos são 

majoritariamente aplicados nos serviços de drenagem urbana. 

Definido pelo Decreto Nº 11.289, de 24 de março de 2003, o FMS tem receita proveniente de 

diversos setores, com destaque ao definido no inciso II, do Art 9º: “II - recursos provenientes de 

contribuições vinculadas à receita tarifária dos serviços de saneamento;” cuja vinculação financeira 

reflete uma das interfaces dos sistemas de drenagem com o esgotamento sanitário. O repasse foi 

regulamentado pela ARSAE (Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) de forma a habilitar o repasse tarifário para o FMS 

das cidades operadas pelo prestador regulado até o limite de 4% da receita direta (MINAS GERAIS, 

2021). 

O COMUSA (Conselho Municipal de Saneamento) deliberou, até 2020, sobre a utilização de 

1,87 bilhões de reais em recursos do FMS, majoritariamente destinados às bacias priorizadas pelo 

PMSB em todas as suas versões (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2020). Outras ações, 

custeadas pelo FMS, incluem a limpeza do espelho d’água da lagoa urbana da Pampulha. O programa 

de reabilitação da lagoa é descrito por Furtado et al, 2019: “A Prefeitura de Belo Horizonte possui 

um contrato específico, de natureza continuada, para a Limpeza e Manutenção da Orla e do Espelho 

d’Água que inclui a retirada diária de resíduos sobrenadantes com investimentos da ordem de R$ 1,5 

milhões por ano, sendo esses recursos em específico, oriundos do Fundo Municipal de Saneamento 

(FMS)”. Todo resíduo retirado da lagoa é proveniente do escoamento das águas precipitadas entre 

Contagem e Belo Horizonte que compartilham a área de drenagem da lagoa da Pampulha.  

A necessidade de atuação conjunta entre os dois municípios coloca em prática a regionalização 

preconizada pela Lei 14.026/2020, quanto ao aspecto de viabilidade técnica. As ações deflagradas 

com intervenção da COPASA obtiveram melhorias para a universalização da coleta e tratamento do 

esgoto, por meio dos programas “caça- esgoto” e “Nossa Pampulha”, que resultou no atendimento de 

95% da população residente na bacia (Furtado et al, 2019). 
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Blumenau – SC 

 

O município de Blumenau esteve entre os mais afetados e vulneráveis às inundações fluviais 

quando se registraram as três maiores cheias, em 1852, 1880 e 1911, (TUCCI & BERTONI, 2003). 

Os autores pontuaram que o período com níveis máximos mais baixos que os ocorridos, levou a 

cidade a ocupar o vale. Porém, em 1983, a quinta maior cota de inundação provocou prejuízos que 

levaram ao planejamento de medidas de contenção das cheias no vale.  

As barragens de amortecimento para o vale do Itajaí, no entanto, já tinham seu planejamento 

iniciado em 1959 pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento- DNOS. O histórico 

da construção do sistema de contenção e amortecimento, conforme o relato em CEOPS, 2022, 

compreende: 

• A Barragem Oeste, localizada acima da cidade de Taió, com obras iniciadas em 1964 e 

concluídas em 1973; tendo capacidade de 83 milhões de metros cúbicos. 

• A Barragem Sul, iniciada em 1966 foi concluída em 1975, localizada na cidade de Ituporanga, 

com capacidade de 93 milhões de metros cúbicos. 

• Barragem Norte iniciada em 1976 e concluída apenas em 1992, com capacidade projetada 

para de represar 253 milhões de metros cúbicos, porém com as cheias sofridas ao longo do período 

de construção, fez com que se alterasse o projeto para a capacidade de 357 milhões de metros cúbicos. 

Em 1998 foi instituído pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina, o 

Comitê do Itajaí, congregando 50 Municípios que compartilham a área da bacia. Dentre seus 

objetivos, o regimento do Comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do rio Itajaí destaca, no Art 

3º, “promover a integração das ações na defesa contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam 

riscos à saúde e à segurança públicas, assim como prejuízos econômicos e sociais”, trazendo para o 

comitê o debate sobre as ações integradas e regionalizadas para contenção das cheias. 

A estratégia de Blumenau merece destaque por trazer a questão da resolução dos problemas ao 

longo da bacia de drenagem, promovendo soluções regionalizadas para as questões de 

macrodrenagem. 

 

 Salvador - BA 

 

Salvador é uma das mais antigas cidades brasileiras, fundada em 1549 sobre terreno acidentado, 

com uma ocupação que não priorizou o sistema de manejo das águas pluviais. Nesse contexto, foi 
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adotado o sistema de escadas drenantes nas regiões de altas declividades, geralmente ocupadas por 

habitações precárias, de baixa renda, sem acesso ao serviço de saneamento desde 1979. 

As escadas drenantes consistem em um sistema de drenagem das águas pluviais em áreas 

íngremes e ocupadas, onde devem conviver no mesmo espaço, o fluxo das águas e o trânsito de 

pedestres, no qual além de disciplinar as águas pluviais, permitia o lançamento de esgotos, por 

orifícios laterais, projetados ao longo das escadas (BUENO, 2000), sendo necessário ainda se propor 

uma solução para a destinação do esgoto doméstico.  

Esta solução foi aplicada em 34 localidades, com um desenho simples, compostas por placas 

de concreto com um vão central, por onde são escoadas as águas pluviais (MANGIERI, 2012). As 

peças operavam por encaixe, e eram construídas com argamassa armada.  

O desenho foi desenvolvido como vertedouros em degraus utilizados em barragens. Fazendo 

com que apesar de se tornar um caminho preferencial, devido ao gradiente hidráulico e promoção de 

velocidades altas, promove a dissipação da energia cinética em excesso e reduz a velocidade de 

escoamento. 

Essas escadas já foram objeto de avaliação de dissertação de mestrado, e foi constatado que elas 

apresentam capacidade de dissipação de energia em média de 55% da energia cinética total a 

montante. Porém, também foi estudada a questão da durabilidade das peças, estruturas, obras e com 

a devida manutenção periódica, como estudado por Mangieri (2012) relaciona-se diretamente ao 

desempenho hidráulico das escadas, por exemplo, afetando, também, a acessibilidade e gerando 

situações de riscos.  

O destaque dado para essa solução dá-se pelo atendimento de regiões com assentamentos 

precários, em encostas e que também demandam atenção no tocante à universalização do atendimento 

com sistemas de saneamento. Em que pese que as escadas transportam também esgotos, a solução 

pode ser condicionada à interceptação e tratamento em tempo seco, a fim de que haja destinação 

adequada para os efluentes domésticos.  

 

Curitiba – PR 

 

Propagada como a “Cidade-modelo”, desde a década de 1970 (D’ANGELIS & NASCENTES, 

2017), Curitiba adotou as práticas de retenção e amortecimento das águas pluviais criando parques 

lineares nos espaços urbanos que compartilhavam as zonas ripárias. Sem dúvidas essa é uma das boas 
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práticas que se pode reproduzir nos centros urbanos de forma a compatibilizar a ocupação com a 

malha hídrica da cidade. 

Porém o aspecto de destaque como boa prática foi a atividade transversal entre gestão de 

drenagem urbana e esgotamento sanitário promovido pela prefeitura por meio do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC. O projeto foi selecionado para o Prêmio ANA 2020, na 

categoria Governo, intitulado como Transformação do Saneamento de Curitiba através do Plano de 

Despoluição Hídrica e Monitoramento da Qualidade dos Rios - Um Legado Para As Futuras Gerações 

(representado por Marlise Teresa Jorge). A ação conjunta, entre a Prefeitura e a empresa estadual de 

saneamento (SANEPAR), consiste na detecção e correção de ligações clandestinas de esgotos na rede 

de drenagem. Uma vez identificado o usuário que possui a ligação clandestina, o imóvel é classificado 

como irregular para efeito de emissão de qualquer documento ou certidão municipal até que a 

correção (solicitação de ligação para a rede de esgotos) seja executada. 

O exemplo de Curitiba destaca a questão da qualidade das águas pluviais, pois com a retirada 

da descarga irregular do esgotamento sanitário, provoca-se menos impactos no corpo receptor a 

jusante, e se pode focar em medidas como amortecimentos e infiltrações do efluente pluvial para 

amenizar os impactos causados pelo aumento do escoamento superficial. 

 

Belém – PA 

 

As cidades da região Norte enfrentam uma condição diferenciada em termos de precipitação, 

pois recebem os maiores volumes anuais de chuvas, segundo as normais climatológicas do INMET 

(2022) a precipitação anual da região varia de 2050 mm a 3400 mm. A cidade de Belém, registrou, 

em média, 2400 mm de precipitação entre 1990 e 2020 e, como é cidade estuarina, está suscetível a 

de sofrer os efeitos de maré. 

A fim de auxiliar na gestão dos recursos hídricos da cidade, o Centro Gestor do Sistema de 

Proteção da Amazônia - CENSIPAM desenvolveu um sistema de alerta de alagamentos nas bacias 

urbanas da cidade de Belém, aplicando técnicas como sensoriamento remoto, para obtenção do 

Modelo Digital do Terreno, e aplicando dados pluviométricos dos radares meteorológicos. Além de 

propiciar uma ferramenta de atuação tempestiva para a Defesa Civil, o sistema ainda pode nortear as 

ações de planejamento urbano da cidade para as áreas de risco de alagamentos. 

Definido por Santos & Rocha (2014), é um “sistema de suporte a gestão e decisão de 

alagamento e inundação em bacias urbanas, com base em um modelo hidrológico que incorporasse 
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as características físicas da bacia (modelo digital do terreno, escoamento superficial e vazão do canal 

principal), da análise do regime das marés e dos dados de intensidade de chuva estimados por radar 

meteorológico”. A base de dados foi sistematizada e integrada a um banco de dados geográficos, 

permitindo o acesso por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e ainda a 

disponibilização dos alertas para a população em geral. 

O sistema de alerta foi calibrado com campanhas de campo para determinação da vazão mínima 

dos canais de drenagem, dos greides das ruas e considerou, ainda, o cadastramento imobiliário da 

Prefeitura, para determinação dos imóveis em área de risco.  

O sistema de alerta é uma ferramenta de auxílio importante para a gestão de risco nas cidades, 

e assim, reduzir os dados causados por eventos extremos, como as inundações e alagamentos 

provocados por eventos de chuvas intensas, comuns na Amazônia. 

 

CONCLUSÃO 

 

As entrevistas com municípios brasileiros que se destacam na gestão das águas pluviais não se 

esgotam nesses seis casos apresentados. A seleção mostra exemplos de atuação em diferentes áreas 

de atenção para ordenamento da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: 1- Brasília com 

avanços na regulação dos serviços; 2- Belo Horizonte, no financiamento da operação e manutenção 

dos serviços de drenagem urbana; 3- Blumenau, sistemas de amortecimento na macrodrenagem; 4- 

Salvador, pela implantação de estruturas hidráulicas, como as escadas drenantes para locais como 

moradias precárias e 5- Curitiba, retirada das ligações irregulares de esgotos domésticos na  rede de 

drenagem e Belém-PA com seu sistema de alerta integrado com modelo hidrológico, SSD e SIG. 

As iniciativas citadas proporcionam melhorias na gestão de drenagem urbana em suas 

respectivas cidades, e podem ser a solução que outros locais necessitem para amenizar e até mesmo 

resolver os problemas provocados pelo avanço da urbanização sem o planejamento para o manejo das 

águas pluviais.  
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