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Resumo: A crescente impermeabilização do solo, com a redução da cobertura vegetal, a modificação
do curso natural dos rios e/ou sua canalização, caracterizam uma complexa relação entre os
elementos naturais e construídos que formam a cidade. Estas alterações se refletem na qualidade do
ambiente urbano, impactando no ciclo hidrológico. Os sistemas de drenagem convencionais têm se
apresentado ineficientes face aos atuais problemas de alagamento. Torna-se fundamental o estudo de
métodos e alternativas sustentáveis de drenagem urbana que atuem na melhoria do escoamento
superficial das águas pluviais, garantindo a adequada infiltração no solo e o equilíbrio dos recursos
hídricos. Partindo do pressuposto que os espaços livres públicos, como as praças, possuem efetivo
potencial para o aumento de superfícies permeáveis, este artigo tem como objetivo avaliar a
contribuição destes espaços para a drenagem urbana sustentável, tendo como base os conceitos de
infraestrutura verde. Apresenta como estudo de caso um trecho do Bairro da Tijuca, na Zona Norte
da Cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma área com histórico de enchentes. A metodologia
adotada parte de levantamentos documentais e de campo, destacando o sistema de praças do bairro,
a hidrografia e as técnicas compensatórias aplicáveis às praças. Os principais resultados
demonstraram que, mesmo em um ambiente consolidado, a utilização de técnicas que constituem a
infraestrutura verde para intervenção no espaço público, minimiza os problemas de drenagem das
águas pluviais, contribuindo para a qualidade do ambiente urbano, melhorando as condições
microclimáticas com a ampliação de áreas verdes.
Palavras-chave: Espaços livres públicos, Infraestrutura verde, Drenagem urbana sustentável,
Qualidade ambiental urbana.

PUBLIC FREE SPACES AND ITS CONTRIBUTION TO DRAINAGE
AND SUSTAINABLE URBAN ENVIRONMENTAL QUALITY

Abstract: The increasing waterproofing of the soil, the reduction of the vegetal cover, the modification
of the natural course of the rivers and/or its channeling, characterize a complex relationship between
the natural and constructed elements that form the city. These changes are reflected in the quality of
the urban environment, impacting on the hydrological cycle. Conventional drainage systems have
been inefficient in the face of current flooding problems. It is essential to study sustainable urban
drainage methods and alternatives that improve the surface runoff of rainwater, ensuring adequate
infiltration into the soil and the balance of water resources. Based on the assumption that public
spaces, such as squares, have an effective potential for increasing permeable surfaces, this article
aims to evaluate the contribution of these spaces to sustainable urban drainage, based on the concepts
of green infrastructure. It presents as a case study a section of the Tijuca neighborhood that comprises
three squares, in the North Zone of Rio de Janeiro city, because it is an area with a history of floods.
The methodology adopted is based on documentary and field surveys, highlighting the neighborhood
squares system, the hydrography and the compensatory techniques applicable to the squares. The
main results demonstrated that, even in a consolidated environment, the use of techniques that
constitute the green infrastructure for intervention in the public space, minimizes the problems of
drainage of rainwater, contributing to the quality of the urban environment, improving microclimatic
conditions with enlargement of green areas.
Keywords: Public free spaces, Green infrastructure, Sustainable urban drainage, Urban
environmental quality.
1. INTRODUÇÃO
O crescente processo de urbanização que, na maioria dos casos, vem acompanhado da
falta de planejamento adequado, tem gerado alterações no ambiente natural e construído (LABAKI et
al, 2011). A ocupação inadequada dos leitos dos rios e as condições que acompanham o processo de
evolução das cidades (TUCCI et al, 2000), tais como as mudanças no uso e ocupação do solo, em
conjunto com a diminuição da cobertura vegetal, aumentam a impermeabilização do solo, dificultando
a infiltração das águas pluviais, o que ocasiona pontos de saturação e consequentes alagamentos. Desta
forma, o manejo das águas pluviais tem sido um fator ambiental preocupante para o planejamento
urbano.
As obras de retificação e canalização dos rios, ao conduzirem e direcionarem as águas
pluviais, proporcionam melhorias momentâneas e locais. Em contrapartida, notam-se prejuízos à
jusante, deslocando o problema para outras regiões. As inundações geram riscos à saúde e à qualidade
de vida da população, além de prejuízos econômicos. Este cenário fomentou discussões sobre novas
estratégias, com técnicas compensatórias que possam melhorar a capacidade de infiltração da água no
solo, reduzindo o volume de escoamento superficial, reabastecendo os aquíferos subterrâneos e
melhorando a qualidade da água. Este conjunto de práticas faz parte do Sistema Sustentável de
Drenagem Urbana (Sustainable Urban Drainage System– SUDS) (POLETO E TASSI, 2012).
Por meio deste contexto, os espaços livres públicos, como as praças, de acordo com sua
distribuição na malha urbana, formam um complexo sistema espacial e desempenham diversos papéis
nas cidades, dentre eles a circulação, conservação, requalificação ambiental, preservação histórica e
lazer (MACEDO et al, 2009). Além disso, o planejamento destes espaços, aliado aos condicionantes
locais, pode atenuar as condições microclimáticas e contribuir para a drenagem urbana. Através da

infraestrutura verde, torna-se possível retomar e ampliar as áreas vegetalizadas, e consequentemente,
permeáveis, que foram suprimidas pelo processo de urbanização.
Este artigo tem o objetivo de avaliar o potencial dos espaços livres públicos para a drenagem e a
qualidade urbana sustentável, a partir dos conceitos de infraestrutura verde. Como estudo de caso, foi
selecionado um trecho do Bairro da Tijuca, que compreende três praças contíguas ao Rio Maracanã,
localizado na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, devido ao recorrente problema de enchentes na
região. Para tal, foi realizado um estudo em relação ao sistema de praças do bairro, destacando a
hidrografia e as possíveis técnicas compensatórias aplicáveis às praças selecionadas. Como
contribuições, este artigo busca fomentar as dicussões acerca de ações que auxiliem na melhoria da
qualidade ambiental e da drenagem urbana, tendo como parâmetros os princípios da sustentabilidade.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O uso e a ocupação do solo estabelecem uma intrincada relação com os processos
hidrológicos superficiais. A constante impermeabilização, por meio da substituição das áreas verdes,
altera as condições de infiltração, e, em função do menor atrito entre a água e o solo, reduz o tempo de
concentração, aumentando o volume e velocidade do escoamento superficial (POMPÊO, 2000). A
associação entre sustentabilidade e drenagem urbana baseia suas ações no “reconhecimento da
complexidade das relações entre os ecossistemas naturais, o sistema urbano artificial e a sociedade.”
(POMPÊO, 2000, p. 17). Para Liu, Chen e Peng (2014) é possível empreender a restauração
hidrológica de ecossistemas urbanos através da implantação de infraestrutura verde, pois, ao ampliar
as superfícies permeáveis e a evapotranspiração, os riscos de enchentes são reduzidos.
Em seu sentido mais básico, a sustentabilidade consiste na capacidade de se sustentar.
Pode ser entendida como um conceito sistêmico, pautado no equilíbrio entre diversas dimensões,
dentre elas a ambiental, a social e a econômica. Há uma relação de interdependência entre estas
dimensões, onde o desenvolvimento deve garantir a justiça social, a preservação ambiental e a
qualidade de vida, buscando meios de produção, distribuição e consumo dos recursos de forma
racional, ou seja, “economicamente eficaz e ecologicamente viável.” (BARBOSA, 2008, p. 10). No
contexto urbano, a sustentabilidade seria uma forma de se desenvolver os espaços com respeito ao
entorno e a todas as formas de interação que se estabelecem em sua evolução, buscando o equilíbrio
para atendimento aos diversos interesses. O conceito estaria, ainda, relacionado aos aspectos capazes
de dar durabilidade à integridade do urbano, a partir da perspectiva tecno-material de continuidade dos
fluxos e estoques de recursos e rejeitos (MARTINS E CÂNDIDO, 2013).
Como parte constituinte do saneamento urbano, a gestão das águas deve envolver
questões relacionadas à sua qualidade, oferta e escoamento (POMPÊO, 2000). O manejo das águas
urbanas tem configurado um grande problema para a qualidade de vida da população, pois tem
agravado os prejuízos econômicos e sociais, trazendo à luz discussões sobre a eficácia dos sistemas
convencionais de drenagem. Tais sistemas tratam do controle de cheias baseado em ações
emergenciais, sanando momentaneamente os problemas locais e tranferindo-os à jusante, ou seja,
atuando apenas nas áreas próximas às calhas dos cursos d’água. É neste âmbito que surge a
necessidade de medidas que visem a compensar os impactos da urbanização no ciclo hidrológico, de
maneira sistemática e mais integrada ao espaço.
De modo geral, existem dois tipos de medidas aplicáveis à resolução dos problemas de
drenagem urbana: medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais abrangem as obras de
captação, armazenamento e transporte das águas pluviais, através de estruturas de contenção
adequadas às condições locais. São elas a implantação de bueiros, bocas-de-lobo, bacias de detenção,
reservatórios para retenção das águas pluviais, dentre outras. As medidas não estruturais envolvem a
conscientização popular, uma legislação apropriada, a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano e
a manutenção de pavimentos e áreas vegetadas. A integração entre a gestão das águas e o uso racional
do espaço urbano possibilita maior bem-estar e qualidade de vida para a população, garantindo a

multiplicidade de usos no ambiente urbano (RIGHETTO et al, 2009).
Segundo Mascaró (2009), a infraestrutura verde compreende as diversas formas de uso do
solo urbano, como praças, florestas, ajardinamentos, canteiros, parques lineares, matas ciliares junto
aos córregos, ciclovias, entre outros. Destacam-se como principais finalidades a atenuação dos efeitos
causados pela urbanização, visto que oferecem resiliência para enfrentar os desequilíbrios climáticos, e
a conexão do ser humano à natureza, garantindo o bem-estar social dos indivíduos e contribuindo para
a valorização do local, que passará a ser utilizado de maneira coletiva pelas suas qualidades
ambientais. A infraestrutura verde pode ser aplicada em diversas escalas, indo do lote até a escala
regional (BONZI, 2015). Na escala urbana, Tiepo et al (2014) afirmam que a rede de infraestrutura
verde pode ser implantada ao longo de vias onde seriam inseridos elementos para recreação e soluções
de permeabilidade e drenagem.
A associação entre infraestrutura verde e espaços livres públicos vai além de questões
paisagísticas meramente estéticas, desempenhando funções relacionadas ao manejo das águas urbanas,
a biodiversidade e ao conforto ambiental (CORMIER E PELEGRINO, 2006). Medeiros e Afonso
(2017) complementam afirmando que a infraestrutura verde deve ser utilizada como um instrumento
para o planejamento urbano sustentável. Para os autores, diversas tipologias constituem infraestruturas
verdes como jardins de chuva, biovaletas, bacias de detenção, trincheiras ou valetas de infiltração,
canteiros pluviais, pavimentos porosos, dentre outros. “O agrupamento de algumas tipologias forma
uma grade ou rede verde, que deve ser estabelecida a partir de estudos da bacia de contribuição.”
(MEDEIROS E AFONSO, 2017, p. 95).
3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Cidade do Rio de Janeiro possui população estimada de mais de seis milhões de
habitantes, sendo considerada a segunda mais populosa do Brasil (IBGE, 2010). Apresenta caráter
urbano, com área equivalente a 1.255,3 Km². Seu clima é do tipo tropical quente e úmido, com índice
pluviométrico anual variando entre 1.200 e 1.800mm1.
O Bairro da Tijuca está localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro e possui uma das
urbanizações mais antigas da Cidade. Em termos urbanos, apresenta uma malha mista, que em geral
acompanha a topografia local, com traçados ortogonais nas áreas formais do bairro e orgânico nos
informais. Apesar de predominantemente urbano, o Bairro compreende parte do Parque Nacional da
Tijuca, que protege a maior floresta mundial, cujo replantio foi feito pela ação humana (Figura 1)
(IBGE, 2010; CAMPOS et al, 2016).
Figura 1 - (a) Localização do Bairro da Tijuca e (b) Interseções entre a Tijuca e o Parque
Nacional da Tijuca.

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2018.
1

Informações extraídas do site: http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/caracteristicas-geograficas. Acesso em 08/12/2017.

O recorte espacial selecionado está localizado na Bacia do Canal do Mangue, que possui
uma área de drenagem de 45 quilômetros quadrados e forte declividade, com cotas que variam entre
1.022 metros, no Alto do Maciço da Tijuca, e -3 metros em sua foz, na Baía de Guanabara (CANHOLI
E GRACIOSA, 2011). Os principais rios que compõem a Bacia do Canal do Mangue são o Maracanã,
Trapicheiros, Joana, Comprido, Andaraí e Papa-couve, como pode ser visto na Figura 2. A região da
Tijuca possui um histórico com graves problemas de inundações e mesmo após a construção de
reservatórios, como os das praças Niterói, Varnhagem e Bandeira, os alagamentos persistem.
Figura 2 - Bacia do Canal do Mangue e principais rios.

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2018.
Apesar de densamente urbanizado, o Bairro possui aproximadamente vinte praças
(CAMPOS, 2017), propícias ao estudo de soluções para a melhoria da drenagem e à implementação de
infraestrutura verde. A área selecionada para o estudo contempla as praças Lamartine Babo, São
Charbel e Comandante Xavier de Brito, todas ao longo da Avenida Maracanã, que também fará parte
da intervenção, apenas no trecho entre as praças (Figura 3). É um trajeto com cerca de 1.289
quilômetros de extensão em que o Rio Maracanã, canalizado neste trecho, é o protagonista nos eventos
de alagamento.
Figura 3 - (a) Praças no Bairro da Tijuca e (b) Praças avaliadas.

Fonte: (a) Adaptado de Campos (2017) e (b) Autores sobre Base Google Earth.

É importante mencionar que a Tijuca faz parte da Macrozona de Ocupação Controlada,
onde a ocupação de novas áreas está diretamente vinculada aos investimentos públicos ou privados em
infraestrutura. Isto ocorre porque a região se apresenta ambientalmente frágil e sua estrutura atual é
insuficiente para absorver o crescente contingente populacional2.
4. MÉTODOS E MEIOS
A escolha do Bairro da Tijuca se deu a partir de seu histórico de alagamento, cujas
medidas implementadas, como a construção de reservatórios, mencionadas anteriormente, não
sanaram satisfatoriamente o problema. Para o desenvolvimento da Pesquisa, foi selecionado um trecho
ao longo da Avenida Maracanã, que abrange três praças (Lamartine Babo, São Charbel e Comandante
Xavier de Brito), todas contíguas às calhas do Rio Maracanã.
O trabalho foi iniciado pelos levantamentos bibliográficos, que serviram de base para a
contextualização dos temas pertinentes, seguido de visitas exploratórias ao local (pesquisa in loco) e
de pesquisas sobre as áreas com maiores manchas de alagamento, de acordo com dados fornecidos
pela COPPE/UFRJ. Partindo da premissa de que os espaços livres públicos constituem áreas
potenciais à melhoria da drenagem urbana, foi avaliado o sistema de praças do bairro, que deu suporte
à escolha do recorte de estudo, bem como a identificação das praças passíveis à implantação do
conceito de infraestrutura verde. Os mapas foram trabalhados sobre a Base Google Earth, com auxílio
do Programa Adobe Photoshop. Foram levantadas, ainda, as tipologias de intervenção para os espaços
livres, que constituem infraestruturas verdes, baseadas em técnicas de permeabilidade urbana. As
técnicas utilizadas neste estudo foram expressas na Tabela 1.

Técnica
Pavimentos
porosos e
permeáveis

Jardins de
chuva

Biovaletas

2

Tabela 1 - Técnicas de permeabilidade urbana aplicadas ao estudo de caso.
Definição
Benefícios
Cuidados
Aumento da capacidade de
Reduz inundações e a
infiltração das águas no solo
erosão; Melhora a
Não recomendado em
para reabastecimento dos
qualidade da água;
vias de fluxo de cargas,
lençóis freáticos;
Minimiza os custos
pela maior necessidade
Funcionamento como filtro,
com a construção de
de manutenção.
reduzindo a contaminação.
lagoas pluviais.
Qualificação do espaço
Planejamento e seleção
urbano: estética
Sistema de biorretenção
adequada de espécies;
paisagística e baixo
(pequenas depressões em meio
Manutenção da
custo; Remoção de
à urbanização para a lenta
vegetação conforme
sedimentos finos,
infiltração da água e
estação do ano; Não
metais e bactérias da
reabastecimento dos lençóis).
pode ser implantado
água, possibilitando o
em grande proporção.
reuso.
Reposição do lençol
Não devem ser
Depressões lineares e
freático; Captação e
utilizadas para drenar
vegetadas para a limpeza e
sedimentação de
grandes áreas; Seleção
escoamento das águas
materiais que
de espécies tolerantes
pluviais.
comprometeriam a
ao encharcamento e à
qualidade da água.
estiagem.
Fonte: Adaptado de Tiepo et al (2014) e Bonzi (2015).

Informação extraída do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/home. Acesso em 08/12/2017.

5. ANÁLISES
A Praça Lamartine Babo possui uma área aproximada de 1.394 m² e está localizada no
encontro entre a Avenida Maracanã e a Rua Barão de Mesquita, duas importantes vias de tráfego do
Bairro. O mobiliário, basicamente composto por bancos dispostos espaçadamente, não é muito
convidativo à permanência, tornando o espaço essencialmente de passagem. O revestimento de piso
predominante é o semipermeável, caracterizado pelo uso da pedra portuguesa. É importante mencionar
que não foi possível precisar o nível de permeabilidade do piso, visto que varia conforme o tipo de
assentamento. As ruas de entorno são de asfalto e algumas calçadas de concreto liso, dificultando
ainda mais que a água percole no solo. Em termos vegetativos, a Praça praticamente não possui
canteiros, contando apenas com algumas árvores e palmeiras.
A Praça São Charbel é a menor de todas e possui uma área de aproximadamente 395 m².
Está localizada no encontro entre a Avenida Maracanã e a Rua José Higino, funcionando como uma
extensão do acesso ao prédio residencial. O mobiliário predominante é o de descanso, com alguns
bancos dispostos pela Praça. Além das áreas de estar, apresenta forte caráter de circulação/ passagem.
Dentre os pisos utilizados, destacam-se o impermeável, com uso do concreto liso, e o semipermeável,
caracterizado pelo saibro. Diferente da Praça Lamartine Babo, a São Charbel apresenta densa
arborização e conta com canteiros e espécies arbustivas, sobretudo em suas extremidades.
A Praça Comandante Xavier de Brito, popularmente conhecida como a “Praça dos
Cavalinhos”, é a terceira maior Praça da Tijuca, com uma área de, aproximadamente, 10.700 m².
Localiza-se entre as ruas Pinto Guedes, Oliveira da Silva, Comandante Xavier de Brito e Dr. Otávio
Kelly. Possui um programa diversificado, que se distingue por faixas etárias, turnos e tipos de
atividades (descanso, jogos, feiras, Academia da Terceira Idade – ATI, playground, etc.). A
pavimentação predominante é o saibro, o que garante maior permeabilidade das águas pluviais na
Praça. Em termos de vegetação, a arborização fica em torno de 55% da área total da Praça, que conta
também com diversos canteiros com arbustos e forrações. Quanto ao raio de influência, com suas
atividades diferenciadas, é conhecida além dos limites do Bairro da Tijuca.
Para a adoção das técnicas, as praças e o percurso ao longo da Avenida Maracanã foram
avaliadas em relação aos seus potenciais pré-existentes. A Tabela 2 traz a caracterização de cada
medida adotada neste estudo.
Tabela 2. Aplicação das técnicas de permeabilidade urbana ao estudo de caso.
LOCAL

TÉCNICAS APLICÁVEIS
11 – Praça Lamartine Babo

1 - Pavimentos porosos e permeáveis:
Substituição de cerca de 900 m² de pavimento em
pedra portuguesa por blocos intertravados e áreas
gramadas.
2 - Jardins de chuva:
Criação de, aproximadamente, 465 m² de canteiros
para jardins de chuva, de forma a não atrapalhar os
principais eixos de fluxo e circulação da praça.

17 – Praça São Charbel

1 - Pavimentos porosos e permeáveis:
Substituição de cerca de 140 m² de pavimento em
pedra portuguesa por blocos intertravados.
2 - Jardins de chuva:
Adaptação de, aproximadamente, 100 m² dos
canteiros existentes para jardins de chuva.

18 – Praça Comandante Xavier de Brito

1 - Pavimentos porosos e permeáveis:
Substituição de cerca de 1480 m² de pavimento em
pedra portuguesa e concreto nas calçadas por
blocos intertravados.
2 - Jardins de chuva:
Adaptação dos canteiros existentes e criação de,
aproximadamente, 2.300 m² de novos canteiros
para jardins de chuva.

Avenida Maracanã
(trecho entre as praças Lamartine Babo e Comandante Xavier de Brito)
1 – Biovaletas
Adaptação das laterais da caixa de canalização do
Rio Maracanã, em seus dois lados, com a
implementação de biovaletas no trecho que vai da
Praça Lamartine Babo à Praça Comandante Xavier
de Brito.
2 - Pavimentos porosos e permeáveis:
Substituição de cerca de 1000 m² de pavimento em
pedra portuguesa e concreto nas calçadas por
blocos intertravados.

Corte Esquemático - Biovaletas

Fonte: Autores sobre Base Google Earth, 2018.

6. COMENTÁRIOS FINAIS
O processo de expansão urbana, ao desconsiderar o entorno existente, agrava os
problemas ambientais, impactando diretamente na qualidade e sustentabilidade das cidades. É
necessário repensar a forma de projetar os espaços urbanos, integrando não apenas os recursos naturais
e sociais, como também a esfera política, por meio de instrumentos jurídicos ambientais e
urbanísticos. De mesmo modo, a resolução dos problemas de drenagem requer uma ação conjunta. As
políticas públicas precisam conceber além dos problemas da degradação ambiental, social e urbana,
mas as suas causas, ou seja, de que maneira os espaços urbanos são produzidos (SOUSA et al, 2008;
KUHLMAN E FARRINGTON, 2010).
Este estudo demonstrou que, tecnicamente, as soluções para a criação de redes de
infraestrutura verde são viáveis. Para que a implantação seja eficiente, toda a gestão pública deve estar
alinhada no mesmo propósito. As análises apresentadas, além de elucidarem os conceitos de
infraestrutura verde e sua relação com a drenagem urbana, ratificaram a importância de estratégias
alternativas, que, atuando em conjunto com as demais técnicas para a gestão das águas pluviais,
podem melhorar a qualidade do ambiente urbano, se refletindo em espaços mais adequados para a
permanência dos usuários. Com a ampliação das áreas permeáveis, sobretudo pelo resgate da
vegetação, pode-se alcançar, ainda, benefícios microclimáticos.
Cabe ressaltar que o trabalho consistiu em uma avaliação preliminar e de caráter
experimental. Para resultados mais precisos, é necessária uma análise detalhada das praças, bem como
um aprofundamento dos hidrogramas da região para compreensão das vazões ao longo do tempo. No
entanto, pode-se considerar que o mesmo é um embrião para o estudo generalizado de soluções
similares em toda a cidade.
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