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1. INTRODUÇÃO 

Muitas cidades brasileiras crescem margeando rios. Depois, numa natural e desordenada 
urbanização, a malha viária subtrai dos rios suas várzeas. Isto, aliado a desmatamento de encostas, 
canalização de águas pluviais e impermeabilização, reduz tempos de concentração de bacias urbanas 
e, por conseguinte, aumenta a vazão e reduz o tempo dos picos dos hidrogramas de cheia a jusante. 

Até meados do século XX, entendia-se drenagem urbana como ‘conjunto de medidas que faz 
escoar a água pluvial excedente, rapidamente, para jusante da área receptora’, geralmente já fora do 
núcleo urbano – concepção antiga, desde a cultura mesopotâmica (autora do sistema de drenagem 
urbana mais antigo historiado (Séc. IV AC - vide TAVARES E SILVA, 2008). Essa prática desloca 
a inundação para jusante – inaceitável na atualidade, em que áreas urbanizadas se sucedem ao longo 
da várzea. Um novo paradigma, incluindo gestão integrada de água pluvial urbana e uso e ocupação 
territoriais, envolve conceitos como recolher a chuva na origem (rainwater harvesting) e telhados 
verdes (greenroof). Inclui criar áreas vegetadas e armazenar água pluvial para reduzir o escoamento 
superficial, aumentar tempos de escoamento (amortecendo as cheias) e melhorar a qualidade da 
água (aproveitando para reter e remover resíduos). Tal modelo já dá resultados na Europa e América 
do Norte. No Brasil, há estudos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (FORGIARINI, 2010). 

O trabalho propõe a troca de pavimento impermeável em área ampla, pública ou privada, por 
revestimento permeável e área vegetada e introduz método prático de cálculo para uso em projeto. 

 

2. IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NA DRENAGEM E SOLUÇÓES P ROPOSTAS 

A  urbanização pode alterar paisagens completamente, em geral desordenadamente, removendo 

vegetação que protegia o solo da erosão pluvial, promovia a infiltração da chuva e amortecia cheias. 

Ao se criar lotes, depois intensamente impermeabilizados, faz-se cortes e aterros e se pavimentam 

ruas, alterando o equilíbrio anterior, acelerando o escoamento da enxurrada e mudando os caminhos 

que percorre. Assim, a área urbanizada passa a sofrer erosão, desbarrancamento, assoreamento de 

córregos e criação de pontos baixos que retêm água. Todos esses problemas requerem a busca de 

métodos corretivos – já que, na prática, é impossível retornar ao estado anterior, preurbanização. 



Formas alternativas sustentáveis de gestão das águas pluviais vêm sendo implantadas para 

minorar os impactos das enchentes. Destacam-se, aqui, paisagens multifuncionais, pavimentos 

permeáveis e reservatórios subterrâneos de água pluvial, brevemente definidos e descritos a seguir: 

Paisagem Multifuncional: infraestrutura urbana ao ar livre – quadra esportiva; campo gramado para 

lazer ou atividade social; reservatório para amortecer cheias (FEMA-MG, 2006). Sousa (2011) cita 

exemplo de paisagem multifuncional, a ‘praça inundável’, com vários equipamentos convencionais, 

provida de parte rebaixada que retém parte da enxurrada. Inunda-se ao ocorrer chuva intensa, mas 

tem outros usos em tempo seco – quadra de esporte, anfiteatro aberto, playground. No Brasil, sua 

implantação ainda não se disseminou; mas, num exemplo de Porto Alegre, executou-se bacia de 

detenção com uso esportivo (SOUSA, 2011) – solução com custo de manutenção bem menor, 

comparando a grandes reservatórios de enchentes (piscinões), e mais sustentável economicamente. 

Pavimento Permeável: dispositivo de alto potencial para a gestão sustentável da drenagem – cerca 

de 2/3 da superfície urbana impermeável são pavimentados. Segundo Urbonas e Stahre (1993), 

pavimento permeável é um dispositivo que desvia o escoamento superficial para baixo de uma 

superfície permeável, onde uma camada bem porosa (que é duto e reservatório) deixa a água infiltrar 

até sua base e, daí, no subsolo – e, caso demore, evaporar após retorno à superfície, via ascensão 

capilar ou transpiração vegetal. Araújo (1999) mostra que o pavimento permeável, armazenando 

água, pode reduzir o volume da enchente superficial, ampliando o tempo de concentração da bacia 

até quase restabelecer as marcas preurbanização – como os reservatórios subterrâneos. Pode-se usá-

lo em área de tráfego para pedestre, bicicleta e veículo leve; assim, serve para parques e praças. 

Reservatório Subterrâneo: reservatório construído abaixo do nível do solo, controla enchentes 

por retenção de água. Segundo Virgiliis (2009), visa armazenar transitoriamente o escoamento 

superficial na região de origem, liberando-o gradualmente – ou, alternativa ou complementarmente, 

dando-lhe tempo para infiltrar no solo. Pertence ao tipo ‘controle realizado na fonte’, medida que 

realmente compensa a perda da capacidade natural de infiltração na bacia após densa urbanização. 

Além de reter água, também aumenta a duração do hidrograma da cheia, reduzindo seu pico e os 

impactos a jusante. É ideal para chuva intensa e curta – principal causa de inundação em bacia 

urbana pequena. Costuma aliar-se a sistemas de drenagem superficial como os dos campos de 

futebol, que permitem infiltração rápida e escoam a precipitação excedente; e sistemas de drenagem 

subsuperficial, que reservam água por um tempo, até infiltrar, e evitam que encharque o gramado. 

Atualmente, diversos elementos prefabricados com matéria sintética reciclada são oferecidos para 

construir camadas porosas, oferecendo sustentabilidade econômico-ambiental (Drainage for Sports 

Fields, 2011; Ecotelhado (2010). Aplicam-se a terreno ou telhado, aliados a sistemas de filtração 

com objetivo ambiental múltiplo: controlam enchente e poluição difusa, que iria a rios e lagos.  

 

3. DRENAGEM DE PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS: PROJETO E MANUTENÇÃO 

Parques, praças e calçadas são elementos urbanos com função múltipla – locomoção, lazer e 
convivência – que podem receber outras atribuições, tais como exercer função compensatória. Um 
exemplo comum de técnicas compensatórias, na drenagem urbana, são as formas de promover a 
infiltração da parte da chuva impedida de o fazer pela impermeabilização – trazendo reequilíbrio ao 
balanço das vazões; portanto, reduzindo sua parcela superficial e amenizando as inundações. 



BLOCOS INTERTRAVADOS

ECOPAVIMENTO C/ GRAMA

CONCRETO PERMEÁVEL

100 m2

305 m2

1.224 m2

                   TOTAL = 1.629 m2

A inclusão de parques, praças e calçamentos porosos na infraesstrutura de drenagem urbana 
pode trazer vantagens: sem interferir intensamente no arranjo urbano existente, pode potencializar a 
capacidade de controle de inundações do sistema subterrâneo de drenagem. Evita-se, assim, a 
necessidade de novos pontos de captação de enxurrada, da desapropriação de mais áreas e da 
ampliação da rede de macrodrenagem. Esses equipamentos urbanos ocupam lugares normalmente 
secos, podendo ser utilizados para lazer ou recreação quando secos e limpos, com sistemas de alerta 
na iminência de virem a inundar. O custo da implantação desses dispositivos pode ser elevado, mas 
as vantagens que trazem ao sistema urbano de drenagem são relevantes – comparando sua adoção 
com a aplicação isolada das técnicas convencionais de afastamento da água pluvial, além de 
contribuírem para aliviar o sistema hidráulico existente, já sobrecarregado. A transferência do 
escoamento para essas zonas de captação também reduz a erosão e os danos a ruas e edificações.  
Outra vantagem é que a água infiltrada no solo o percola até atingir o aquifero subterrâneo e, com a 
recarga deste, o nível freático é restabelecido e cresce a disponibilidade local do recurso hídrico. 

 

4. MÉTODO PROPOSTO – PLANILHA PARA DIMENSIONAMENTO 

Uma planilha de cálculo é proposta, em Excel®, para dimensionar superfícies drenantes. Bem 
detalhada em BARBOSA e ATRA (2013), usa conceitos básicos de Hidrologia, Hidráulica do meio 
poroso e Mecânica dos Solos. O exemplo de aplicação adota lay out hipotético de praça (Figura 1), 
na cidade de São Paulo, exemplificando o método prático proposto ao projetista com tal base. A 
planilha contém listas com valores das grandezas que entram no cálculo (dados), por local ou por 
material. Tais listas podem ser 
acrescidas com dados opcionais 
(ex: coeficientes da equação de 
chuva intensa de mais uma 
cidade; coeficiente de 
permeabilidade de novo material 
para camada drenante). Há 
campos para cada área de 
revestimento diferente, sendo 
possível informar sua medida 
(em m2) e seu coeficiente de run 
off, resultando o coeficiente de 
run off médio ponderado para 
toda a praça. Informa-se, ainda: 
cota máxima, a montante do 
trajeto mais demorado da 
enxurrada; a mínima (ponto mais 
baixo da praça: exutório) e 
comprimento do trajeto – 
resultando seu tempo de 
concentração (via equação do 
CALIFORNIA HIGHWAYS 
AND PUBLIC WORKS, CHPW) 
e vazão no exutório.                   Figura 1. Esquema sem escala de praça adotada para os cálculos. 



Camada D50 (mm) Espessura (cm) Volume (m³)

1 limite superior 0,25 20 325,8

2 limite superior 14 20 325,8

3 limite superior 400 120 1954,8

   Estima-se o volume infiltrado de chuva por diferença entre o volume total precipitado e o 
total escoado à superfície (cada um, calculado pelo respectivo produto altura pluviométrica x área da 
praça). Daí, com base no método de Terzaghi (TRICHES; THIVES, 2012) para escolha de camadas 
filtrantes, definem-se as características granulométricas dos materiais de cada camada, partindo 
daquelas do solo natural (preinformadas à planilha). A espessura de uma camada é função do seu d50 
e respeita a espessura mínima construtiva de 20cm; seu volume, seu produto por sua área em planta. 

Tabela 1 - Dimensionamento das camadas do reservatório.             O volume total de vazios nas camadas 
é considerado ‘volume de infiltração’ – 
que, somado ao volume total de sólidos 
nas camadas, resulta o volume total de 
reservatório. Dividindo-o pela área 

parcial da praça disponível para reservatório subterrâneo, obtém-se a espessura total deste. Simula-
se, então, uma situação com a praça impermeável e se compara o volume superficial de escoamento 
resultante com o da alternativa permeável. A redução obtida resulta 60% daquele primeiro volume. 

 

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A pesquisa de literatura identificou propostas diversas de métodos alternativos para reter 
águas pluviais na origem  Países mais desenvolvidos com área urbana confinada as têm aplicado de 
modo pioneiro, adotando incentivos fiscais e outros para que o munícipe empregue tais técnicas. No 
Brasil, ainda há muito a desenvolver na área e soluções tais como bacias de amortecimento de cheias 
(piscinões; piscininhas) têm sido as mais corriqueiras dentre elas. 

Apresenta-se, aqui, planilha de cálculo em Excel® para dimensionar revestimentos drenantes 
numa praça, combinando diversos tipos deles. A dissertação que originou o artigo descreve seu uso 
detalhado. Conclui-se que o uso desses revestimentos na praça reduz bem o pico da vazão de saída.  
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