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As soluções imediatistas para a situação crítica da drenagem urbana no Brasil seguem a 

práxis das obras convencionais de engenharia, que segregam a infraestrutura dos processos 

ecológicos. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objeto de estudo as Melhores Práticas de 

Manejo das águas de chuva em áreas urbanas por sistemas naturalizados de drenagem. Em caráter 

experimental, a avaliação dessas estratégias foi conduzida a partir da construção e monitoramento 

de um modelo de percolação e retenção localizada dos escoamentos pluviais, implementado na 

Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira - CUASO, São Paulo, SP. 

Com financiamento da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa – FUNDEP – e da 

Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - FCTH, os resultados positivos do experimento 

prático, com reduções significativas entre os indicadores de poluição difusa, visam corroborar o 

processo de transição na infraestrutura de drenagem nas cidades brasileiras, respaldando 

tecnicamente e cientificamente as soluções investigadas de manejo das águas de chuva no 

tratamento dos espaços abertos, e promovendo o desenvolvimento socioambiental urbano.  
 

Palavras-Chave – Melhores Práticas de Manejo, drenagem urbana, qualidade da água. 
 

 

BEST MANAGEMENT PRACTICES AS A STRATEGY FOR URBAN 

DRAINAGE: EXPERIENCE AND RESULTS 

 
The immediate solutions for urban drainage in Brazil follow the conventional practice of 

engineering, which isolate infrastructure from ecological processes. In this context, this work aims 

to study Rainwater Best Management Practices in urban areas. As an experimental assessment, 

these strategies were evaluated through the construction and monitoring of a percolation and 

bioretention model for stormwater runoff, implemented in University City Armando Salles de 

Oliveira - CUASO, São Paulo, SP. 

With funding from Research and Development Foundation - FUNDEP - and Technological 

Centre of Hydraulics Foundation - FCTH, the positive results of this practical experiment, with 

significant reductions among indicators of diffuse pollution, aim to corroborate the transition 

process in Brazilian drainage infrastructure, providing technical and scientific support for the 

investigated rainwater management solutions in the treatment of open spaces, which will promote 

urban environmental development. 
 

Keywords – Best Management Practices, urban drainage, water quality.  

INTRODUÇÃO 

O controle das águas pluviais ou fluviais nas cidades é mais previsível e calculável, tanto do 

ponto de vista funcional como financeiro, quando segue as soluções convencionais da linha reta, da 
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concretagem e da segregação da drenagem dos processos ecológicos. Há, contudo, uma tendência 

global de substituição/complementação gradual das infraestruturas urbanas convencionais de 

drenagem por soluções verdes que buscam mimetizar os ciclos naturais. As cidades onde o uso 

dessas técnicas é incentivado ou exigido, contam com um aparato técnico de detalhamentos 

construtivos adaptados às suas condições ambientais e à realidade do lugar, assegurando a eficiência 

dessas estratégias. Já em áreas urbanas brasileiras, quais precedentes atestam as virtudes dos 

sistemas naturalizados de drenagem? Qual administrador público ou investidor privado dará o 

primeiro passo na transição do que ele reconhece como certo – as infraestruturas convencionais – 

pelo inovador – as Melhores Práticas de Manejo (MPM) das águas de chuva? 

Esse novo paradigma para a drenagem urbana precisa de respostas efetivas quanto à sua 

eficiência para que possa ser colocado em prática. O presente trabalho analisa, em caráter 

experimental, um sistema de percolação e retenção localizada das águas de chuva, visando obter 

respostas efetivas e quantificadas para as soluções naturalizadas de manejo dos escoamentos 

pluviais, em complementação às técnicas de engenharia convencionais atualmente empregadas com 

este fim nas cidades brasileiras.  

1. ÁGUAS E DRENAGEM URBANA 

A água é o principal elemento de conectividade ambiental, facilitador da biodiversidade e 

suporte dos diversos processos e serviços ecológicos. Contudo, os recursos hídricos, essenciais à 

vida nas cidades, permanecem ameaçados pela urbanização, que é, segundo Riley (1998: p.132), o 

uso da terra de maior impacto sobre uma bacia. Problemas hidrológicos, fragmentação do habitat 

ecológico, poluição e comprometimento da paisagem são destacados por Novotny et al. (2010) 

entre os principais impactos sobre as águas urbanas. 

Esses problemas são resultado do modelo de urbanização e visão das águas no contexto das 

cidades. Tanto no Brasil como em outros países, a drenagem urbana foi abordada de maneira 

acessória, dentro do contexto do parcelamento do solo, assumindo a práxis higienista de configurar 

e dimensionar as obras hidráulicas para conduzir rapidamente os escoamentos e ocultar as águas 

superficiais, transferindo os problemas de cheias e de qualidade ambiental para jusante das cidades 

(Canholi, 2005).  

Barros (2005: p.13) afirma que esse modelo de pensar a drenagem, sem uma visão holística 

dos problemas urbanos, já demonstra grandes fracassos e precisa ser vencido. As interfaces da 

drenagem com diversos elementos da infraestrutura urbana justificam o seu tratamento de modo 

especial, cabendo destacar o papel que ela exerce não só em relação a fatores sociais e econômicos, 

mas ambientais, sobretudo na recuperação e restauração de áreas degradadas pela urbanização 

depredatória.   

2. DRENAGEM URBANA E POLUIÇÃO DIFUSA 

Em geral, a poluição dos mananciais é considerada um fator perceptível da má qualidade 

ambiental, associado à noção de uso da água. Segundo Novotny et al. (2010: p. 76), depois da 

aprovação do Clean Water Act pelo congresso norte-americano em 1972, a comunidade científica 

passou a associar o conceito de poluição à integridade ambiental, definindo-a como o conjunto de 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

alterações nas características físicas, químicas, biológicas e radiológicas da água, causadas 

diretamente pelo homem ou por ele induzidas.  

Tomaz (2006: p. 3) caracteriza dois tipos de poluição: a pontual e a difusa. A primeira 

refere-se ao lançamento de efluentes em locais concentrados, geralmente no final de tubulações e 

canais. A difusa é aquela gerada pelo escoamento superficial, principalmente em zonas urbanas com 

grandes extensões impermeáveis, e que provém de atividades que depositam poluentes, de forma 

esparsa, sobre a área de contribuição da bacia hidrográfica (Porto, 1995).  

No Brasil, a poluição difusa não está prevista na resolução do CONAMA 357/2005. 

Mesmo responsável por parte considerável da poluição das águas urbanas - 25%, segundo Tomaz 

(2006), não existem medidas reguladoras para a poluição difusa e as iniciativas quase insipientes de 

mitigar o problema baseiam-se em exemplos internacionais e ainda estão longe de alcançar 

credibilidade entre profissionais, técnicos, administradores e demais atores envolvidos no 

planejamento e projeto das cidades.  

3. MELHORES PRÁTICAS DE MANEJO (MPM) DAS ÁGUAS DE CHUVA 

Segundo Nascimento & Baptista (2009), desde 1970, as MPM tem sido utilizadas como abordagem 

alternativa para tratar as questões de quantidade e qualidade dos escoamentos superficiais. Com a 

inserção de medidas de controle da poluição difusa ao Clean Water Act
4
, pelo Congresso 

americano, em 1987, as MPM passaram a ser ferramenta indispensável para a drenagem (Ha & 

Stenstrom, 2008), utilizadas de forma extensiva pelos EUA nos anos 1990 (Roesner, 2001) e, 

posteriormente, ganhando adeptos em todo o mundo (Ha & Stenstrom, op. cit.). 

Enquanto as técnicas convencionais de manejo das águas de chuva concentram-se apenas na 

redução das vazões de pico para prevenção de enchentes, as MPM procuram reduzir o volume 

escoado através de sistemas de retenção e infiltração que mimetizam as condições pré-urbanas e 

promovem o incremento de áreas naturalizadas, ao mesmo tempo em que removem nutrientes, 

metais e patogênicos. O uso de artifícios de infiltração natural e controle de cheias contribuem para 

conservar a capacidade da infraestrutura de drenagem, quanto ao seu dimensionamento, já que 

evitam a sua sobrecarga e prolongam a sua longevidade. Esse manejo também é fundamental para 

manter e melhorar a habitabilidade da cidade e a saúde das bacias urbanas, além de contribuir para 

proteger os seus recursos hídricos e os investimentos em infraestrutura (City of Portland, 2009). 

4. PROTÓTIPO DE MPM NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA USP EM SÃO PAULO – SP 

Aliando os conhecimentos da arquitetura paisagística e da engenharia hidráulica, este 

trabalho investiga técnicas de manejo de águas de chuva já amplamente empregadas mundialmente, 

mas que ainda encontram resistência em nosso país. A partir do monitoramento de um sistema de 

captação e infiltração de águas pluviais, em caráter experimental, avaliaram-se seu funcionamento e 

eficiência sob as condições climáticas, ambientais e urbanas locais de São Paulo, SP.  

                                                           
4
 O CWA, aprovado em 1972, consiste na lei federal dos EUA que trata do controle da poluição das águas, estabelecendo objetivos para eliminar 

descargas com alta concentração de substâncias tóxicas e garantir os padrões necessários para a apropriação humana das águas superficiais, através 

dos esportes e da recreação 
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O experimento 

O experimento é constituído 

por dois canteiros vegetados 

independentes, ligados à sarjeta por 

uma canaleta em concreto e alvenaria 

para recolhimento do escoamento 

superficial (Figura 1 – Experimento; 

Figura 2 – Modelagem do 

experimento). Implementado na 

Cidade Universitária Armando Salles 

de Oliveira - CUASO, São Paulo, SP, 

cada canteiro possui o seu próprio 

vertedouro, onde são coletadas as 

amostras para análise laboratorial. O 

excedente desses escoamentos é 

destinado ao canal de drenagem 

localizado imediatamente a lado do 

modelo. Em relação às técnicas 

construtivas adotadas, optou-se por 

soluções simplificadas, sem gastos 

desnecessários, mas que garantiram a 

exequibilidade, a solidez dos canteiros 

e o seu isolamento do terreno em todas 

as faces. Quanto ao preenchimento dos 

canteiros, escolheu-se utilizar os 

mesmos materiais para ambos, 

composto por macadame hidráulico, 

brita zero, areia grossa e, por fim, pelo 

substrato de plantio, dispostos em 

camadas.  

Plantio da vegetação  

Utilizaram-se coberturas vegetais distintas entre as duas células biorretentoras como 

estratégia para analisar a eficiência de configurações variadas no manejo das águas de chuva, 

considerando, além da eficiência na melhoria da qualidade ambiental do escoamento, questões de 

manutenção, desenvolvimento dos espécimes utilizados e interesse visual. Desta forma, os canteiros 

do experimento foram preenchidos com os mesmos substratos, mas com coberturas vegetais 

distintas, de acordo com a seguinte configuração:  

 Canteiro 1 | jardim (J): uso de forrações, mas com predominância de arbustos e 

herbáceas obedecendo as características da vegetação selecionada na distribuição entre as áreas 

mais úmidas (fundos) e mais secas (taludes) dos canteiros. Diversificação das espécies e 

proximidade entre as plantas, estimulando a competição, o adensamento, o aumento da biomassa e 

o enraizamento completo do substrato de plantio; 

 Canteiro 2 | gramado (G): coberto apenas com grama esmeralda em tapete (Zoysia 

japonica), seguindo a conformação do subtrato de plantio, com taludes e fundo. 

Amostragem e análises laboratoriais 

 
Figura 1 – Experimento - implementado no Campus da USP, em São 

Paulo. Autor: Newton Becker, 2013. 

 

 
Figura 2 – Modelagem do experimento. Autor: Newton Becker, 2012. 
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Observando os parâmetros de qualidade da água em relação ao monitoramento da poluição difusa, 

foram selecionados 22 indicadores aferidos através de análises em laboratório. As amostras foram 

coletadas em conjunto, em três pontos definidos, na seguinte sequência: sarjeta (S), jardim (J) e 

gramado (G). Definiu-se que, em cada evento de chuva, seriam coletadas, em média, de 4 a 6 

amostras de cada ponto, num total de até 18 amostras. O intervalo entre os recolhimentos e entre 

cada conjunto de amostras é o menor possível, estimado em cerca de 5 minutos, devido ao tempo 

necessário para preencher e acondicionar o conjunto de frascos com conservantes. Considerando as 

18 amostras, o tempo médio para as coletas soma 1 hora e meia, que, segundo DAEE & USP (1999: 

p.85), teriam intensidade de 23,4 a 52mm para períodos de retorno de 2 a 100 anos. 

4. RESULTADOS 

Resultados dos Análises laboratoriais 

Foram realizadas 116 amostras em 07 eventos de chuva paulistados. As Tabelas 1 e 2 apresentam os 

resultados das análises laboratoriais para as coletas realizadas em 27 de março de 2012, com início 

da precipitação às 16:00, de acordo com os dados da estação pluviométrica instalada no local e 

disponibilizados pelo Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo  (SAISP). 

 AMOSTRAS 01 AMOSTRAS 02 

PONTO DE COLETA  S J G S J G 

HORÁRIO UNID.  16:05 16:15 16:25 17:05 17:12 17:19 

Alcalinidade Total mg/L 13 61 112 15 65 107 

pH   8,64 8,70 8,87 8,91 8,57 8,77 

Condutividade μS/cm 173,00 253,00 160,00 47,00 250,00 154,00 

Dureza mg/L 18,111 38,381 67,072 17,961 38,709 65,987 

Cálcio mg/L 5,04 11,51 20,53 5,05 11,54 20,09 

Magnésio mg/L 1,59 2,78 4,56 1,54 2,85 4,56 

Ferro mg/L 10,42 0,321 0,331 10,02 0,198 0,393 

Cromo mg/L 0,020 0,013 0,010 0,020 0,005 < 0,006 

Zinco mg/L 0,267 0,026 0,021 0,252 0,070 0,028 

Cobre mg/L 0,046 0,008 0,006 0,046 0,005 0,015 

Cádmio mg/L 0,003 0,0002 0,0002 0,003 0,0003 0,0001 

Cloreto mg/L 2,21 2,56 2,59 2,86 2,61 2,66 

Sulfeto mg/L 0,047 0,032 0,012 0,038 0,040 0,018 

Fluoreto mg/L 0,32 0,40 0,62 0,30 0,53 0,60 

DBO mg/L 10 < 2 2 30 < 2 < 2 

Nitrato mg/L 0,65 < 0,07 < 0,07 0,58 0,35 < 0,07 

Nitrito mg/L 0,12 < 0,02 < 0,02 0,12 < 0,02 < 0,02 

Carbono Orgânico Total mg/L 18,10 2,10 2,90 28,40 2,70 2,80 

Óleos e Graxas mg/L 8 < 5 2 11 2 < 5 

Coliformes Termotolerantes 
em 100 

mL 
Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 17 < 5 18 17 2 7 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 104 152 96 28 150 92 

Tabela 1 - Resultados das análises laboratoriais das amostras coletadas em 27 de março de 2012. Fonte: Operator Meio 

ambiente. Boletim de Análise Nº 4166/2012-1.0. Processo Comercial 442/2012. 
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 AMOSTRAS 03 AMOSTRAS 04 

PONTO DE COLETA  S J G S J G 

HORÁRIO UNIDADE  17:26 17:33 17:40 17:47 17:54 18:01 

Alcalinidade Total mg/L 25 67 101 21 67 105 

pH   8,79 8,61 8,37 8,54 8,38 8,24 

Condutividade μS/cm 34,00 151,00 257,00 45,00 155,00 254,00 

Dureza mg/L 12,202 40,970 65,014 21,745 41,071 66,289 

Cálcio mg/L 3,59 12,13 19,76 5,78 11,99 20,19 

Magnésio mg/L 0,93 3,08 4,52 2,11 3,21 4,58 

Ferro mg/L 5,72 0,338 0,243 13,96 0,264 0,455 

Cromo mg/L 0,009 0,004 0,006 0,024 0,003 0,004 

Zinco mg/L 0,155 0,035 0,024 0,321 0,023 0,024 

Cobre mg/L 0,026 0,009 0,014 0,063 0,009 0,012 

Cádmio mg/L 0,0015 0,0001 < 0,0017 0,004 <0,0017 0,0001 

Cloreto mg/L 2,81 2,42 3,14 2,58 2,32 3,05 

Sulfeto mg/L 0,021 0,018 0,011 0,016 0,395 0,019 

Fluoreto mg/L 0,33 0,54 0,54 0,35 0,53 0,60 

DBO mg/L 11 < 2 2 33 1 < 2 

Nitrato mg/L 0,65 < 0,07 < 0,07 0,63 < 0,07 < 0,07 

Nitrito mg/L 0,12 < 0,02 < 0,02 0,12 < 0,02 < 0,02 

Carbono Orgânico Total mg/L 14,80 1,50 3,20 44,00 2,40 2,60 

Óleos e Graxas mg/L 20 8 8 30 < 5 6 

Coliformes Termotolerantes em 100 mL Presente Presente Presente Presente  Presente Presente 

Sólidos Suspensos Totais mg/L < 5 3 8 6 8 1 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 20 91 154 27 93 152 

Tabela 2 - Resultados das análises laboratoriais das amostras coletadas em 27 de março de 20112. Fonte: Operator Meio 

Ambiente. Boletim de Análise Nº 4166/2012-1.0. Processo Comercial 442/2012. 

Análise dos resultados 

Estabelece comparações entre os resultados das análises laboratoriais, considerando os 

indicadores de qualidade da água selecionados para cada sequência de amostras, coletadas na sarjeta 

(S), jardim (J) e gramado (G). Para cada parâmetro, são verificadas as reduções ou aumentos em 

porcentagens a partir de comparações entre dois pontos, tomando-se o resultado do primeiro ponto 

de medição considerado como valor de referência (Tabela 3). Deste modo, para cada grupo de 

amostra são feitas as seguintes comparações: 

 So – Jf: comparação entre o resultado da primeira amostra da sarjeta (So) e a última 

amostra do jardim (Jf), com o objetivo de verificar a variação após o evento de chuva e depois do 

escoamento do volume retido; 

 So – Gf: comparação entre o resultado da primeira amostra da sarjeta (So) e a última 

amostra do gramado (Gf), com o objetivo de verificar a variação após o evento de chuva e depois 

do escoamento do volume retido; 
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INDICADOR So x Jf So x Gf  INDICADOR So x Jf So x Gf 

Alcalinidade Total 415,385% 707,692%  Condutividade -10,405% 46,821% 

pH -3,009% -4,630%  Dureza 126,774% 266,015% 

DBO -90,000% -80,000%  Cálcio 137,897% 300,595% 

Carbono Orgânico Total -86,740% -85,635%  Magnésio 101,887% 188,050% 

Nitrato -89,231% -89,231%  Cloreto 4,977% 38,009% 

Nitrito -83,333% -83,333%  Sulfeto 740,426% -59,574% 

Óleos e Graxas -37,500% -25,000%  Fluoreto 65,625% 87,500% 

Ferro -97,466% -95,633%  Sólidos Suspensos Totais -52,941% -94,118% 

Cromo -85,000% -80,000%  
Sólidos Dissolvidos 

Totais 
-10,577% 46,154% 

Zinco -91,386% -91,011%  
Coliformes 

Termotolerantes 
Presente Presente 

Cobre -80,435% -73,913%     

Cádmio -43,333% -96,667%   Aumento  Diminuição 

Tabela 3 – Comparações entre os resultados das amostras coletadas em 27 de março quanto à qualidade da água, 

evidenciando aumentos e diminuições nos parâmetros analisados. 

4. CONCLUSÕES 

 Verificaram-se reduções significativas em metais (Fe, Cr, Zn, Cu e Cd), materiais com 

demanda de oxigênio (DBO e COT) e nutrientes (Nitrato e Nitrito), com predominância acima de 

80% nas diminuições. Esse padrão de melhoria na qualidade dos escoamentos pluviais permanece 

nos demais eventos de chuva monitorados, evidenciando a eficiência da MPM sob avaliação; 

 Considerando os parâmetros de qualidade da água selecionados, o jardim demonstrou ser 

mais eficiente que o gramado para a maioria dos indicadores, mas, em alguns casos, em números 

pouco significativos; 

 As técnicas de MPM são soluções relativamente novas, quando comparadas às tecnologias 

convencionais de drenagem e controle pluvial e, portanto, ainda estão em processo de evolução, 

apresentando ainda imprecisões quanto aos resultados pretendidos, além de carência de informações 

quanto aos custos, manutenção, operacionalização e Análise do Ciclo de Vida (ACV); 

  Por constituírem técnicas mais naturalizadas e mais adaptadas ao ciclo hidrológico pré-

urbano, essa soluções apresentam menos impactos sobre o ambiente construído, contudo, a sua 

eficiência técnica depende das condições locais, que podem, inclusive, limitar a sua utilização, tais 

como lençol freático pouco profundo, leito de rochas superficial, solo colapsível e terrenos muito 

inclinados.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da experimentação com MPM das águas de chuva, encontraram-se dados 

consistentes para comprovar sua eficiência na redução da poluição difusa e integração das 

infraestruturas de drenagem ao meio ambiente urbano e vice-versa. Poucos monitoramentos de 

MPM das águas de chuva foram realizados em campo, submetidos a situações reais de precipitação 

e cargas poluidoras (p.ex. DIETZ & CLAUSEN, 2005; HATT et al., 2009). Em condições locais 

brasileiras, as atividades de pesquisa deste trabalho são, portanto, inéditas e reúnem esforços em 
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busca de uma contribuição concreta para trazer uma consciência ecológica às cidades. Para que essa 

consciência seja aplicada, o conhecimento técnico acadêmico constitui uma ferramenta fundamental 

e deve pautar-se na interdisciplinaridade. Contudo, para alcançar resultados palpáveis, outro 

patamar de cooperação é exigido: o da transdisciplinaridade (Novotny et al., 2010: 0. 137), que 

inclui não  apenas profissionais e especialistas acadêmicos, mas engaja os tomadores de decisão e 

os diversos atores envolvidos num processo contínuo e interativo de planejamento e projeto.  
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