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RESUMO –O deficiente planejamento dos espaços urbanos é evidenciado na falta de infraestrutura, 

localização das atividades humanas em áreas de risco ou pouca adaptação ao clima e sua alteração de 

padrões. A dinâmica da drenagem urbana é relevante para a proteção e mitigação dessas áreas frente 

a ameaças naturais. Assim, o objetivo do artigo é apresentar a evolução dos indicadores mais 

representativos da drenagem urbana para a construção de cenários de longo prazo sob as narrativas 

socioeconômicas dos Shared Socioeconomic Pathways (SSPs). Para isto, foram utilizados da 

drenagem pluvial 13 indicadores a escala bacia e 8 indicadores a escala lote, e para os SSPs foram 

utilizadas as dimensões: proteção ao meio ambiente e medidas governamentais. O trabalho levanta 

uma série de elementos que permitem realizar uma melhor modelagem das bacias urbanas sob efeitos 

não estacionários, como são as mudanças do uso e ocupação do solo, as mudanças nas estruturas de 

macro e microdrenagem e a utilização de medidas compensatórias em lotes. Conclui-se que os 

diferentes caminhos socioeconômicos têm grande influência nos problemas de inundações no futuro 

das bacias urbanas.   

 

  

 

ABSTRACT– The poor planning of urban spaces is evidenced in the lack of infrastructure, location 

of human activities in risk areas or poor adaptation to climate and its changing patterns. The dynamics 

of urban drainage is relevant to the protection and mitigation of these areas against natural threats. 

Thus, the objective of the article is to present the evolution of the most representative indicators of 

urban drainage for the construction of long-term scenarios under the socioeconomic narratives of 

Shared Socioeconomic Pathways (SSPs). For this, 13 indicators at the basin scale and 8 indicators at 

the lot scale were used from storm drainage, and for the SSPs the dimensions: environmental 

protection and governmental measures were used. The work raises a number of elements that will 

allow to perform a better modeling of urban basins under non-stationary effects, such as changes in 

land use and occupancy, changes in macro and micro drainage structures and the use of compensatory 

measures in plots. It is concluded that different socioeconomic paths have a great influence on future 

flooding problems in urban basins.   
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1. INTRODUÇÃO  

Os espaços urbanos são indispensáveis para o abrigo humano. Projeções da Organização das 

Nações Unidas (ONU) apontam que 68% da população mundial morará nestas áreas para 2050, sendo 

que 70 anos atrás essa população era de 30% (UN, 2018). Ademais, centros urbanos são focos chave 

no desenvolvimento cultural, social e econômico do ser humano. Eles são responsáveis por 

aproximadamente 85% do produto interno bruto (PIB) mundial (GOULDSON et al., 2015).  

Contudo, essas áreas tiveram um crescimento desordenado e acelerado nos últimos anos 

(STANGANINI e LOLLO, 2018). A falta de planejamento integral criou espaços que apresentam 

desigualdades econômicas e sociais, e uma alta vulnerabilidade a desastres naturais, como inundações 

(DE RISI et al., 2018), deslizamentos e secas (DE LIMA et al., 2018).   

No caso de inundações, existe ampla evidência científica (GRACIOSA, 2010; PENNA et al., 

2019; WAGHWALA e AGNIHOTRI, 2019) que mostra que as cidades e espaços urbanos são 

sensivelmente vulneráveis a este tipo de ameaças. Na América Latina e no Caribe, a maioria dos 

países têm reportado importantes perdas econômicas por inundações nos últimos anos. Na Costa Rica, 

em julho de 2021 choveu em dois dias quase o dobro da precipitação mensal média desse mês (OMM, 

2022). Situação similar aconteceu nos últimos dias de dezembro de 2021 e começo de 2022 em grande 

parte de Minas Gerais (Brasil), com totais superando médias históricas (INMET, 2022). Os países em 

desenvolvimento são os mais vulneráveis, devido a suas principais atividades econômicas serem do 

setor primário, altamente sensíveis a riscos climáticos (KUNREUTHER e MICHEL-KERJAN, 

2014). 

O deficiente planejamento dos espaços urbanos é evidenciado na falta de infraestrutura, 

localização das atividades humanas em áreas de risco ou pouca adaptação ao clima e sua alteração de 

padrões (MCCLYMONT et al., 2020). Desta maneira, torna-se relevante desenvolver métodos 

inovadores na gestão do risco para ameaças hidrológicas -secas ou inundações- pois, hoje em dia, tais 

eventos, cuja frequência estão aumentando, impactam grande quantidade de pessoas ao redor do 

mundo (OECD, 2012). 

Quando se trata de inundações em centros urbanos, a dinâmica da drenagem urbana toma 

relevância para a proteção e mitigação dessas áreas. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar a 

evolução dos indicadores mais representativos da drenagem urbana para a construção de cenários de 

longo prazo sob as narrativas socioeconômicas dos Shared Socioeconomic Pathways (SSPs). O 
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trabalho levanta uma série de questionamentos que formam parte de uma pesquisa maior, a qual 

realiza uma gestão do risco das bacias hidrográficas urbanas segundo sua vulnerabilidade e utilização 

de mecanismos de adaptação, principalmente de mitigação e de transferência do risco.  

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira parte apresenta-se a problemática em 

áreas urbanas e a necessidade de uma gestão de risco de inundações em bacias urbanas. Na seção 2 é 

apresentada a metodologia utilizada para assinalar as principais considerações na construção de 

cenários de longo prazo da drenagem pluvial. Na seção 3 são mostrados os resultados da combinação 

dos principais indicadores de drenagem pluvial e das dimensões dos cenários SSPs. Por último, são 

dadas as considerações finais do trabalho. 

 

1.1.Cenários futuros 

Vários trabalhos na literatura têm evidenciado o aumento da intensidade e frequências dos desastres 

naturais em bacias urbanas (POUR et al., 2020; CHEN e LEANDRO, 2019; DONNELL e THORNE, 

2020; FAVA et al., 2022). Dentre as principais causas de mudança pode se destacar mudanças do uso 

e ocupação do solo, mudanças climáticas ou regimes não estacionários do clima (SALAS e 

OBEYSEKERA, 2014). Análises não estacionárias fornecem uma quantificação melhor do risco de 

eventos extremos (MOREIRA et al., 2016).  

Entre as possíveis maneiras de gestão ao risco de ameaças hídrica em bacias urbanas, Navarro 

et al. (2021a) apresenta um modelo de gestão de risco de quatro dimensões que pode ser aplicada para 

esta situação. O modelo de gestão de risco considera a intensidade das ameaças hidrológicas em 

situações estacionárias e não estacionárias, a exposição e vulnerabilidade do ambiente urbano 

representado pelas perdas econômicas, produto do impacto das ameaças hidrológicas e a necessidade 

de transferência do risco. Ademais, considera a condição do indivíduo ou do coletivo para enfrentar 

este tipo de fenômenos extremos hidrológicos e sua disponibilidade a pagar (em inglês Willingness-

To-Pay, WTP) ou a adaptar-se (em inglês Willingness-To-Adapt, WTAdapt) frente a tais situações 

(NAVARRO et al., 2021b), com métricas ou indicadores socioeconômicos que alteram a aversão ao 

risco. 

Aplicando esta gestão de risco ao caso de bacias urbanas, no primeiro quadrante, a intensidade 

da ameaça hidrológica estaria representada pelo Tempo de Retorno (TR) da chuva. Este TR está 

relacionado às perdas econômicas da bacia urbana por funções que dependem de variáveis climáticas, 
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socioeconômicas, topográficas entre outras, pelo que se traçam várias linhas considerando cenários 

não-estacionários e um cenário base.  

Em bacias urbanas, as perdas econômicas por área que o evento causará dependem das 

características da área afetada (comercial, residencial, industrial, etc.) e a altura da inundação 

(HUIZINGA et al., 2017). Outro caso pode ser considerar a paralisação das atividades econômicas 

pelas inundações e alagamentos em áreas urbanas (SANTOS, 2013), o que implicaria que muitos 

trabalhadores não cheguem até seus trabalhos ou que seja interrompido o tráfego de mercadoria e 

matérias primas em pontos produtivos.  

 

1.2. Mudanças climáticas 

Os fenômenos não estacionários podem ser inseridos dentro de cenários. Por exemplo, Alves et 

al. (2021) combina cenários de desflorestação e savanização da floresta amazônica brasileira com os 

efeitos de mudanças climáticas (unicamente os RCP 4.5 e 8.5) para estimar o aumento da temperatura 

no Brasil até 2100. Os resultados destacam, para cada combinação de fatores, quais são as áreas mais 

intensamente afetadas, o estresse na saúde humana e as perdas econômicas.   

Os efeitos das mudanças climáticas e suas alterações no comportamento do clima podem ser 

estruturados em quatro (4) cenários propostos (RCP 2.6, 4.5, 6.0 e 8.5) no Quinto Relatório de 

Avaliação do IPCC (2013). Esses cenários são as Trajetórias Representativas de Concentração, 

conhecidas como RCP do inglês, Representative Concentration Pathways. Como são cenários não 

estacionários, consideram um histórico evolutivo até 2100, principalmente de emissão de gases de 

efeito estufa, mas também são consideradas tecnologias para gerar energia e informações do uso do 

solo (BRASIL, 2015). 

Os cenários vão desde o mais otimista RCP 2.6 até o mais pessimista RCP 8.5, passando por 

RCP 4.5 e RCP 6.0. O número no RCP supõe o armazenamento adicional no sistema terrestre de watt 

por metro quadrado ou densidade de fluxo térmico. Por exemplo, RCP 4.5 significa que terá um 

armazenamento de 4,5 W/m2. Os cenários mais utilizados são RCP 4.5 por ser mais otimista-realista, 

considerando uma estabilização dos gases do efeito estufa antes do 2100. E RCP 8.5 por ser 

pessimista, considerando o aumento das emissões até 2100 (MEINSHAUSEN et al., 2011). 
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1.3.Uso e ocupação do solo 

A criação de cenários para uso e ocupação do solo chega a ser mais complexa, alguns autores 

utilizam as leis locais, como os planos reguladores para a criação de cenários de urbanismo segundo 

sua capacidade máxima de impermeabilização (MACEDO et al., 2022). Outros autores, como Gomes 

et al. (2020) e Bezerra et al. (2022), utilizam os Shared Socioeconomic Pathways (SSP) para a criação 

de cenários futuros de uso e ocupação do solo. 

Os Shared Socioeconomic Pathways (SSP), em português, Caminhos Socioeconômicos 

Compartilhados, são parte de um novo framework de cenários para a comunidade científica das 

mudanças climáticas, visando facilitar a análise integrada de impactos, vulnerabilidades e adaptações 

do clima futuro (RIAHI et al., 2017). Entre esses fatores estão: população, crescimento econômico, 

educação, urbanização e taxa de desenvolvimento tecnológico (HAUSFATER, 2018).  A Tabela 1 

apresenta os 5 SSP com suas diferentes narrativas. As narrativas detalhadas podem ser encontradas 

em Riahi et al. (2017). 

Tabela 1 - Resumos dos SSP. 

SSP Nome, narrativa e grau de desafio de mitigação e adaptação 

SSP1 Sustainability – Taking the Green Road 

Sustentabilidade – Tomando a estrada verde, baixos desafios de mitigação e adaptação. 

SSP2 Middle of the Road  

Na metade da estrada, médios desafios de mitigação e adaptação. 

SSP3 Regional Rivalry – A Rocky Road 

Rivalidade regional – Uma estrada rochosa, com altos desafios de mitigação e adaptação. 

SSP4 Inequality – A Road Divided  

Desigualdade – Uma estrada dividida, baixos desafios de mitigação e altos desafios de adaptação 

SSP5 Fossil-fueled Development – Taking the Highway 

Desenvolvimento alimentado por fósseis – Tomando a rodovia, altos desafios de mitigação e baixos 

desafios de adaptação.  

Fonte: Riahi et al. (2017) 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Para apresentar as considerações mais relevantes na construção de cenários de longo prazo de 

drenagem urbana foi usado como base o trabalho de Souza (2008), o qual apresenta 13 indicadores 

em escala macrodrenagem ou bacia (Tabela A1 no material suplementar) e 8 indicadores em escala 

lote (Tabela A2 no material suplementar). Os indicadores a escala bacia são divididos em cinco 

grandes grupos: usuários, dinâmica de escoamento, canal, planície de inundação e macrossistemas. 
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Já os indicadores a nível lotem são divididos em dois grupos: medidas compensatórias e capacidade 

de infiltração da superfície segundo seu uso. 

Os indicadores nas escalas bacia e lote foram confrontados com as principais dimensões que 

utiliza Gomes et al. (2020): proteção ao meio ambiente e medidas governamentais (Figura 1 no 

material suplementar). Para assim definir os elementos dos SSPs e que influenciam as mudanças no 

uso e ocupação do solo. Desta maneira, são apresentadas as perguntas chaves que devem ser definidas 

na elaboração de cenários de longo prazo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com as duas dimensões de Gomes et al. (2020) e os indicadores a escala bacia e lote de Souza 

(2008) foi construído a seguinte tabela que assinala cada um dos SSP. Neste, nota-se que SSP da 

sustentabilidade (Green Road) é caracterizado por fortes medidas governamentais e uma alta 

proteção ao meio ambiente. Portanto, espera-se uma dura fiscalização e regulação do uso e ocupação 

do solo, a aplicação de compensações ambientais e uso de energias renováveis (Gomes et al., 2000). 

Isto, influenciará nas dinâmicas de escoamento da bacia, aumentando as áreas permeáveis e reduzindo 

o coeficiente de escoamento. Com maiores espaços verdes, espera-se que a rugosidade do canal e da 

planície de inundação aumente, reduzindo o escoamento por concreto ou plástico. Com maior 

fiscalização e controle governamental se evitará a localização de comércios e residências em planícies 

de inundação, pelo que terá uma redução nas perdas econômicas por metro quadrado com cada evento 

extremo. Ademais, espera-se um aumento das bacias de infiltração e uma melhora do manancial 

urbano, com maiores quantidade de córregos urbanos e em maior densidade por metro quadrado de 

bacia. A nível de bacia espera-se aumento da vegetação nos lotes e redução das áreas impermeáveis, 

somado ao aumento das tecnologias de manejo de água de chuva, possível reutilização da água pluvial 

estará alinhado com o baixo uso de recursos naturais deste SSP, reduzindo a pegada hídrica verde. 

Por último, serão aplicadas taxas sobre a descarga dos lotes com base em seu estado natural (antes do 

urbanismo), incentivando ainda mais o uso de medidas compensatórias e a vegetação de médio e alto 

porte nas moradias ou lotes sem desenvolvimento.  



 

7 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  

Tabela 2 – Cenários de drenagem urbana. Os símbolos significam: ++ aumento significativo, + aumento 

moderado, 0 estabilização, - redução moderada e – redução significativa.  

Indicador SSP 1 SSP3 SSP4 SSP5 

Potencial de Escoamento ++ -- + -- 

Áreas impermeáveis 

conectadas à rede pluvial 

++ -- + -- 

Melhoramento de 

manancial urbano 

++ -- + -- 

Densidade de drenagem ++ -- + -- 

Declividade do Canal 0 + 0 ++ 

Sinuosidade do Canal + - 0 -- 

Rugosidade do Canal ++ -- + -- 

Largura da planície de 

inundação 

++ -- + -- 

Rugosidade da planície de 

inundação 

++ -- + -- 

Bacia de detenção 0 - 0 + 

Bacia de infiltração ++ -- + -- 

 

O SSP Desenvolvimento por Fósseis (Fossil Fuel) é mais focado para o materialismo e o 

consumo intenso, pelo que se espera uma utilização extrema das áreas urbanas para a produção 

econômica. As políticas não estarão focadas no meio ambiente e sim no aumento da produtividade. 

Assim, espera-se utilização de concreto e plástico como meios de transporte do escoamento pluvial 

nas menores áreas possíveis, reduzindo os tempos de concentração nas bacias urbanas. Com o 

aumento das áreas produtivas as perdas econômicas em desastres naturais serão maiores.  

Outros cenários como desigualdade e rivalidade encontra-se em estágios intermediários entre 

os dois SSPs desenvolvidos anteriormente, pois com leves medidas governamentais, a 

disponibilidade a adaptar-se (WTAdapt) ou a pagar (WTP) das pessoas e da sociedade dependerão 

de outros drivers retratados em índices multidimensionais como o Blue Peace Index (BPI) (EIU, 

2019), Biodiversity and Ecosystem Services Index (BESI) (SRI, 2013) entre outros. Drivers como 

renda familiar e grau de escolaridade estão relacionados no uso e incorporação de medidas 

compensatórias em escala de lote (Sousa et al., 2021). Mesmo assim, na Tabela 2 mostra-se nossa 

hipótese. Uma tabela similar para o caso dos indicadores a escala de lote é apresentada no material 

suplementar como Tabela A3. 
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4. CONCLUSÕES 

À luz dos Shared Socioeconomic Pathways, este trabalho apresentou considerações sobre os 

impactos de diferentes cenários de clima futuro em problemas de inundação urbana e drenagem em 

escalas de bacia e lote. Conclui-se que os diferentes caminhos socioeconômicos têm grande influência 

nos problemas de inundações no futuro das bacias urbanas, pois os principais indicadores da 

drenagem urbana ao nível bacia e lote têm um comportamento diferente segundo o caminho 

escolhido. A divisão por cenários tem a distinção segundo o nível de desafios de mitigação e 

adaptação, porém cada bacia deve primeiramente definir quais são os cenários mais prováveis que 

tomará nos próximos anos e considerando outros drivers como hidrologia local e topografia, definir 

os reais desafios que esta bacia enfrentará nos próximos anos. 
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