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1. INTRODUÇÃO 

Por que é tão difícil mudar o paradigma urbano de manejo das águas de chuva no Brasil? Por 

que as tecnologias convencionais de drenagem urbana, do canal concretado, das superfícies 

impermeáveis, da condução rápida e sem tratamento inicial dos escoamentos ainda são empregadas 

como solução infraestrutural preferencial nas cidades brasileiras? O experimento consubstanciado a 

partir dessas reflexões consiste na ferramenta central de investigação da tese de doutorado 

defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, cujo 

objetivo central visou averiguar as hipóteses com que trabalha a arquitetura da paisagem ao propor 

soluções mais naturalizadas de drenagem pluvial, em que a matriz orgânica, composta geralmente 

por solo, preenchimentos inertes, manta geotêxtil e vegetação, apresenta papel fundamental entre as 

etapas de tratamento inicial dos escoamentos, envolvendo sedimentação, filtragem, absorção e ação 

biológica (HATT  et al., 2009; PGC, 2000). Esse trabalho apresenta uma síntese da pesquisa 

desenvolvida, que investigou a biorretenção como alternativa mais sustentável para drenagem 

urbana.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nessa pesquisa, objetivou-se investigar o 

desempenho da biorretenção na mitigação da poluição 

difusa através do monitoramento e avaliação de um 

experimento em escala real. O modelo experimental 

instalado no Campus da USP, em São Paulo–SP, foi 

analisado de forma comparativa quanto ao desempenho 

na mitigação da poluição difusa. Composto por dois 

canteiros igualmente preenchidos, mas isolados entre si 

e com coberturas vegetais distintas (Fig. 01), o 

experimento não somente comprovou a eficiência da 

biorretenção na melhoria da qualidade da água dos 

escoamentos superficiais, mas também reuniu 

evidências quantitativas de que o jardim (canteiro J), 

composto por uma variedade de espécies selecionadas 

entre arbustos e herbáceas nativos e exóticos adaptados, 

atinge maiores reduções nas concentrações e cargas de 

poluentes do que o gramado (canteiro G), onde se 

utilizou uma única forração, a grama esmeralda (Zoysia 

japonica). 

No intervalo de um ano, entre março de 2012 e 

março de 2013, os canteiros e as partes que compõem o 

modelo foram acompanhados de forma cientificamente controlada e passaram por manutenções 

intencionalmente mínimas de irrigação, poda e limpeza, durante o período de monitoramento. Dessa 

forma, , os resultados obtidos no experimento podem ser refletidos para o ambiente de uma grande 

cidade, como São Paulo, onde a operacionalização desses elementos, em espaços públicos, não 

contaria com cuidados minuciosos de um jardim privado. 

O monitoramento do experimento, quanto à mitigação da poluição difusa, foi embasado em 

análises laboratoriais de qualidade da água dos escoamentos que entraram nos dois canteiros, J e G, 

através de uma interrupção na sarjeta, e neles foram retidos e filtrados, sendo depois destinados a 

tanques vertedouros individuais e, por fim, a um canal de drenagem existente (Fig. 02). Os 

resultados dessas análises para 22 indicadores constituíram os dados primários centrais desta tese, 

obtidos em sete eventos de chuva monitorados, quando foram recolhidas de 4 a 6 amostras em cada 

Figura 01. Experimento em biorretenção.  

Fonte: MOURA, 2014. 
 

Figura 02. Pontos de coleta em S (sarjeta), 

J (vertedouro do jardim) e G (vertedouro do 

gramado).  Fonte: MOURA, 2014. 
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ponto de coleta, totalizando 116 amostras. Essas informações, complementadas por medições das 

precipitações e das vazões afluentes e efluentes durante os eventos, compuseram o banco de dados 

da pesquisa. A partir de sua compilação, os parâmetros selecionados para quantificar as variações 

de poluentes nos escoamentos, antes e depois da passagem e infiltração nos elementos de 

biorretenção, foram analisados primeiramente de forma individual quanto às concentrações, cargas 

poluidoras e massas totais acumuladas (MTAs), por meio de gráficos e tabelas . Posteriormente, 

esses indicadores foram avaliados em conjunto, o que permitiu uma leitura mais clara das variações 

na qualidade da água, além da definição da composição vegetal mais eficiente - jardim ou gramado 

- quanto ao controle da poluição difusa. Tanto na interpretação individual quanto em grupo, a 

redução na presença desses indicadores foi observada como métrica para estimar o desempenho dos 

canteiros, com exceção do pH, que segue um padrão específico de aferição numa escala numérica 

pré-definida, e alcalinidade, para a qual o aumento nas concentrações foi considerado como índice 

de melhoria de qualidade da água.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O desempenho dos canteiros apresenta resultados distintos de acordo com os dados 

considerados. Quando a concentração (massa/volume) dos indicadores constitui a base para 

determinar essa eficiência, observou-se que nem sempre ocorreu redução na quantidade de 

poluentes dissolvidos na água depois da passagem dos escoamentos pelos canteiros. Por essa 

interpretação, a biorretenção não seria eficiente para alguns dos indicadores, visto que essa 

diminuição equivale à variável para estimar o desempenho na mitigação da poluição difusa para a 

maioria dos parâmetros. Todavia, quando as cargas poluidoras e as MTAs são adotadas como 

variáveis para avaliação do desempenho dos sistemas de biorretenção, verifica-se que os canteiros 

conseguem reduzir, em cerca de 90%, os lançamentos de poluentes. Para essas variáveis, as 

concentrações  não  são  consideradas  isoladamente, mas combinadas às vazões de entrada, ou 

 
 

Tabela 01. Média das reduções nas Massas Totais Acumuladas (MTAs) para os indicadores analisados.  

Fonte: MOURA, 2014 
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afluentes, e de saída, ou efluentes. Como parte do volume escoado fica retido no modelo, as vazões 

efluentes são menores do que as afluentes e, portanto, ainda que as concentrações de poluentes não 

diminuam, as cargas difusas e as massas de poluentes acumuladas são reduzidas. Dessa forma, a 

biorretenção demonstra eficiência mesmo para os parâmetros de qualidade da água cujas 

concentrações aumentaram depois da passagem pelos canteiros.   

Na Tabela 01, estão as médias individuais e por grupo para os indicadores de qualidade da 

água quanto às massas totais acumuladas, que correspondem às somas das cargas poluidoras no 

intervalo de monitoramento dos eventos. As porcentagens atribuídas a cada parâmetro ou conjunto 

de parâmetros equivalem às reduções nas massas de poluentes que entraram nos canteiros. Sendo 

assim, para ferro, por exemplo, estimou-se que o jardim conseguiu diminuir em mais de 99% as 

cargas acumuladas. Isso significa que, de todo o ferro diluído nos escoamentos que entrou no 

canteiro J, menos de 1% foi lançado para fora do sistema de biorretenção. Independentemente de 

qual processo de fitorremediação ocorreu no canteiro, ou seja, se houve remoção, acumulação ou 

volatilização do contaminante, as cargas efluentes de poluentes foram significativamente menores. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos grupos de parâmetros. As reduções nas cargas 

acumuladas de metais no jardim, por exemplo, foram em média de 99,52%, pelo que se pode 

deduzir que a massa total desses poluentes é retida e/ou removida pelo canteiro J.  

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que a biorretenção aproxima-se da anulação total do lançamento de 

poluentes, que seriam destinados às redes de drenagem e aos recursos hídricos superficiais. 

Comparativamente, o jardim apresentou melhor desempenho do que o gramado quanto à mitigação 

das cargas difusas para todos os conjuntos de indicadores, com exceção da alcalinidade, para a qual 

se considerou a menor redução na MTA como variável de melhoria da qualidade dos escoamentos. 

Essa maior eficiência do jardim foi verificada, inclusive, para os grupos de parâmetros em que o 

gramado apresentou melhor desempenho quanto às concentrações. 
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