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RESUMO 

A definição de infraestrutura verde origina-se dos conceitos de ligação e conservação 

de espaços verdes, de forma que preserve a biodiversidade, combata a fragmentação do 

habitat e seja benéfico à população. Dessa forma, problemas de enchentes, alagamentos e 

enxurradas durante chuvas intensas, causadas pelos altos índices de impermeabilização do 

solo – principalmente nos espaços urbanas consolidados – podem ser reduzidos quando se 

utilizam soluções multifuncionais sustentáveis, que ao mesmo tempo podem exercer a função 

de drenagem e aumentar as áreas verdes urbanas. Bauru/SP, como estudo de caso, apresenta 

uma frequência considerável de enchentes no período de chuvas, e, com base em informações 

levantadas com a população, possui grande parte do território impermeabilizado em 

comparação com as superfícies vegetadas, principalmente dentro dos lotes residenciais. As 

medidas de drenagem multifuncionais da infraestrutura verde seriam capazes de aumentar as 

áreas permeáveis na cidade, além de complementar com espaços verdes as regiões mais 

densamente ocupadas. 
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INTRODUÇÃO 

 Também conhecida como malha verde e azul ou infraestrutura ecológica, a 

infraestrutura verde (green infraestructure) é uma “rede interligada de espaços verdes que 

conserva os valores e funções do ecossistema natural e oferece vários benefícios à população 

humana1” (BENEDICT; MCMAHON, 2001, p.05), ou seja, seu conceito origina-se da ideia 

de ligações entre as áreas verdes de forma que haja benefício para a população, preservando 

também os espaços naturais, promovendo a biodiversidade e combatendo a fragmentação do 

habitat natural. 

                                                 
1 Tradução livre de “an interconnected network of green space that conserves natural ecosystem values and 

functions and provides associated benefits to human populations”. 
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 As soluções de infraestrutura e tecnologia que essa terminologia abrange são 

constantemente implantadas no gerenciamento de águas pluviais e conforto térmico. Para 

Cormier e Pellegrino (2008, p.127), os projetos de infraestrutura verde são “muito mais do 

que meras ações de embelezamento urbano, [...] [desempenham] funções infraestruturais 

relacionadas ao manejo das águas urbanas, conforto ambiental, biodiversidade, alternativas de 

circulação, acessibilidades e imagem local”. 

Tratando a respeito do manejo de águas pluviais, as medidas de controle de drenagem 

dividem-se em duas categorias: estruturais e não estruturais. As ações não estruturais são 

aquelas realizadas pela população e o poder público: educação ambiental; capacitação de 

recursos humanos; mapeamento de Zonas de Risco de Inundação; seguro de enchente; sistema 

de alerta, ações da Defesa Civil; monitoramento ambiental; coleta de lixo. As medidas 

estruturais podem ser classificadas em distribuída ou na fonte, microdrenagem e 

macrodrenagem. As medidas de controle estruturais tradicionais podem ser organizadas em 

cada uma das partes das bacias mencionadas acima, em: infiltração e percolação; 

armazenamento; aumento da eficiência do escoamento; diques e estações de bombeamento2. 

A infraestrutura verde enquadra-se como medidas estruturais não tradicionais. Ela 

“busca solucionar os problemas no local – na drenagem, no saneamento – mimetizando a 

natureza ou exercendo a engenharia ‘suave’ [...], que trabalha com a paisagem e tira partido 

dela para soluções multifuncionais sustentáveis no longo prazo” (HERZOG, 2013, p.151). Em 

contrapartida, a drenagem convencional costuma usar concreto, e soluções monofuncionais. 

A combinação do estudo da paisagem urbana local com os benefícios da infraestrutura 

verde multifuncional possibilita a mitigação das enchentes urbanas, visto que lidam 

diretamente com a captação, retenção e filtragem de águas superficiais, criando espaços 

permeáveis para absorção e permitindo um escoamento mais lento para a jusante de rios e 

córregos urbanos, de forma que não sobrecarreguem as galerias pluviais. Ao mesmo tempo, 

oferece também um aumento de áreas verdes, que trazem vantagens a população e ao meio 

ambiente, como redução de ilhas de calor e ruídos de trânsito, filtragem do ar, aumento e 

proteção de habitats para a biodiversidade, sombreamento e lazer (HERZOG, 2013, p.147).  

Entretanto, são medidas que precisam da participação da população e do governo para 

aplicação em grande escala, desde o lote privado, envolvendo a comunidade, até as vias e 

espaços públicos da cidade (FOSTER; LOWE; WINKELMAN, 2011). “Os projetos de 

                                                 
2 Definições obtidas do Manual da drenagem urbana: região metropolitana de Curitiba-PR, Governo do Estado 

do Paraná, dez. 2002. Disponível em: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/pddrenagem/volume6/ 

mdu_versao01.pdf>. Acesso em dez/2016. 
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infraestrutura verde podem ser os trabalhos públicos mais duradouros de nosso tempo, se 

pudermos conectá-los com as pessoas” (CORMIER; PELLEGRINO, 2008, p.139). 

METODOLOGIA 

A partir das informações levantadas a respeito de Bauru/SP3, objetiva-se analisar as 

condições do ambiente urbano consolidado, levando em consideração o ponto de vista da 

população, e como a infraestrutura verde pode auxiliar na redução das enchentes causadas por 

chuvas intensas em centros urbanos. No estudo de caso, foi realizado um levantamento com a 

população da cidade, no qual um questionário foi aplicado a 83 residentes, dos quais 39 eram 

jovens (15-29 anos), 40 adultos (30-59 anos) e 4 idosos (mais de 60 anos), associando a 

deficiência de áreas verdes e a impermeabilização do solo com as medidas propostas. 

Por meio de pesquisa bibliográfica, foram listadas as definições e campos de 

influência da infraestrutura verde para compreender quais ferramentas ela apresenta para a 

drenagem urbana. A partir disso, foi elaborado um quadro com exemplos gerais de 

microdrenagem multifuncionais que podem ser aplicados na escala local da cidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do questionário aplicado em Bauru nas três dimensões de escala urbana – 

lote, bairro e cidade – apresentou como principais informações alarmantes, na escala do lote, 

o grande número de residências sem espaços permeáveis; na escala do bairro, a deficiência de 

áreas verdes, biodiversidade e permeabilidade do solo nas áreas públicas; na escala da cidade, 

a dificuldade de deslocamento de grande parte dos entrevistados em dias de chuva; e uma 

incompreensão das pessoas sobre o papel da microdrenagem no quadro geral que enfrentam. 

Dentre os entrevistados, 67,47% responderam ter a área livre do lote toda revestida; 

13,25% tem parte revestida e parte ajardinada, e outros 13,25%, área permeável com grama. 

A respeito das áreas livres dos bairros em que residem, apenas 14% são parques e 42% 

são praças, pouco permeáveis e em sua maioria construídas em “sobras” do loteamento ou 

rotatórias. Foi constatado que 44% são terrenos vazios, destinados para formação de parques 

ou praças pelo Plano de Zoneamento, Área de Proteção Ambiental (APA), ou lotes não 

construídos; independente da situação, os terrenos são usados como depósito de lixo e/ou 

apresentam pouca iluminação (Figura 1). 

                                                 
3 Segundo o IBGE, Censo de 2016, Bauru tem uma população estimada de 369.368 habitantes, e uma densidade 

demográfica de 515,12 hab/km². 
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Figura 1: Equipamentos em terrenos vazios4 

 

Analisando o mapa de praças e parques oficiais do Plano diretor de Bauru de 1996, é 

possível observar a deficiência de espaços livres e permeáveis para a extensão territorial do 

centro urbano (Figura 2).  

Figura 2: Áreas verdes oficiais de Bauru/SP 

 
Fonte: Plano Diretor de Bauru, 1996 

Quanto às dificuldades em dias de chuva, foi constatado que 66,85% sofrem com o 

trânsito, 62,65% com enxurradas e 43,37% com ruas alagadas (Figura 3).  

Figura 3: Dificuldades enfrentadas em dias de chuva intensa5 

 

Por fim, quando apresentadas imagens de piso drenante/pisograma, vala de infiltração, 

cisterna para armazenamento de água de chuva e jardim de chuva, o total de entrevistados 

interessados nas medidas foram todos abaixo de 50%, com exceção da cisterna, resultado de 

campanhas de economia e ocasional escassez de água em períodos de seca (Figura 4).  

                                                 
4 Valores reais, sendo o máximo 83, total de entrevistados. 
5 Idem. 
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Figura 4: Sistemas de captação/retenção de água pluvial 

 

As pessoas desconhecem medidas simples de drenagem e não veem as vantagens 

quando pensam nos gastos para a adaptação. É necessária a conscientização da população a 

respeito da importância da microdrenagem no lote e nos bairros (mais econômica que a 

macrodrenagem), para que o conjunto da cidade seja beneficiado, solucionando em cada 

ponto, problemas pequenos que em uma escala maior, se tornam mais graves. Se a 

infraestrutura verde fosse executada por toda a cidade, seria capaz de reduzir parte 

considerável do excesso de águas superficiais. Dependendo da cidade e do espaço disponível, 

obras de macrodrenagem – com influência sobre os rios urbanos – também podem ser 

realizadas. O apoio para essas ações deve vir do governo, propondo e fiscalizando as medidas 

a serem implantadas, e da população, que precisa demonstrar o interesse em mudanças e 

participar, cobrar e cuidar dos espaços verdes. 

Na infraestrutura verde, as práticas e técnicas de projetos de drenagem são chamadas 

de tipologias, pois agirem como meios alternativos e sustentáveis no controle da drenagem 

urbana. São elementos estruturadores da paisagem (Quadro 1). 

Quadro 1 – Tipologias multifuncionais da infraestrutura verde6 

ESCALA LOCAL OU MICROESCALA 

Alagados construídos (wetlands) Biovaleta (jardins lineares ao longo de vias) 

Bioengenharia (técnicas de contenção de muros, 

taludes e encostas com materiais alternativos e inertes 

–bambu, pneu, pedras e troncos – com vegetação) 

Canteiros pluviais (jardins de chuva em menores 

dimensões, para ruas, residências ou edifícios) 

Lagoas pluviais (ou bacia de retenção/biorretenção) Pavimentos porosos (drenantes) 

Lagoas secas (ou bacias de detenção) Tetos/paredes verdes (retém/filtram a água da chuva) 

Ruas verdes (integradas a um plano que abrange a 

bacia de drenagem, são ruas arborizadas que integram 

o manejo das águas da chuva) 

Jardins de chuva (jardins que recebem água de 

superfícies impermeáveis) 

Vias de uso múltiplo (ruas completas que possuem 

arborização e diversas das tipologias citadas) 

Intersecções viárias (ilhas de distribuição de transito 

viário com áreas permeáveis ou vegetadas) 

Corredores verdes (greenways, multifuncionais, 

projetados ao longo de rios e à beira de corpos d’água) 

Woonerf (rua interna onde circulam apenas pedestres e 

ciclistas) 

                                                 
6 Quadro feito pelas autoras a partir dos exemplos apresentados em HERZOG, 2013, p.158-171. 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

É importante destacar que no projeto e planejamento da infraestrutura verde, deve-se 

mapear todos os cursos d’água existentes, para análise da paisagem em várias escalas. É 

recomendável ainda conhecer o histórico e mapas de chuva, para entender a dinâmica da 

ocupação humana e sua consequência para a drenagem urbana (HERZOG, 2013, p.118). 

CONCLUSÕES 

As enchentes não são um problema fácil de ser resolvido, principalmente no espaço 

urbano consolidado, portanto, deve ser um conjunto de mudanças junto ao apoio do governo e 

participação da população, que tornará a cidade mais resiliente.  

Primeiramente, é necessário o aumento de espaço permeável, para infiltração das 

águas pluviais no solo; essa medida deve ser aplicada tanto em lotes residenciais como em 

áreas públicas, aumentando a quantidade de áreas verdes e utilizando pisos permeáveis. Em 

seguida, deve-se empregar sistemas multifuncionais de macro e microdrenagem, conforme a 

infraestrutura verde aborda, que podem captar, armazenar e absorver as águas superficiais, 

reduzindo a sobrecarga das galerias pluviais e na jusante dos rios. 

Bauru, como muitas cidades brasileiras, sofre com alagamentos e enxurradas 

frequentemente, ocorrendo perda de bens, acidentes e ocasionalmente mortes. É uma grave 

dificuldade enfrentada que está longe de ser amenizada, refletindo a importância da pesquisa 

nessa área, não só de infraestrutura, mas também do recurso ambiental existente, que precisa 

ser restaurado e protegido, e então integrado à malha urbana com equilíbrio. 
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