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R E SUMO 

 

O desenvolvimento e o processo de urbanizaíão transformaram as cidades em grandes áreas 

de solo impermeabilizado, modificando o ciclo hidrológico da água, favorecendo o 

escoamento superficial e a ocorrê ncia de alagamentos. O presente trabalho tem como objetivo 

geral o levantamento de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis (SuDS), como uma 

forma alternativa ou complementar aos sistemas de drenagem convencional, visto que, com as 

mudanías climáticas, espera-se que eventos extremos aconteíam com maior frequê ncia. Para 

que os SuDS possam funcionar de acordo com o esperado, devem ser estrategicamente 

posicionados em locais que maximizem seu impacto na captaíão do escoamento superficial. A 

metodologia utilizada consistiu em identificar os pontos críticos de alagamentos, com base em 

dados fornecidos pela Prefeitura de Fortaleza. Estes pontos foram caracterizados quanto à 

topografia, uso do solo e infraestrutura de drenagem, de modo a fornecer informaíões para, 

posteriormente, serem sugeridas técnicas sustentáveis adequadas para diferentes situaíões. 

Baseando-se nos estudos levantados sobre o tema, constatou-se que as características de 

Fortaleza suportam a implantaíão de telhados verdes, valas de infiltraíão, bacias de deteníão, 

árvores, pavimentos permeáveis, jardins de chuva, dentre outros. Desse modo, pode-se 

concluir que Fortaleza possui um grande potencial para absorver diferentes técnicas de 

drenagem sustentáveis, e que a aplicaíão correta das mesmas provavelmente conduzirá à uma 

diminuiíão do escoamento superficial gerando, como consequê ncia, um alívio no sistema de 

drenagem convencional e amenizando os alagamentos.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. SuDS. Inundaíões.  

 



 

ABST R ACT  

 

The development and urbanization process transformed cities into large areas of impermeable 

soil, modifying the hydrological cycle, favouring surface water runoff and occurrence of 

floods. The objective of this research is to collect data on Sustainable Urban Drainage 

Systems (SuDS), as an alternative or complementary form to conventional drainage systems, 

because climate change projections reveal that extreme events are expected to occur more 

often. In order for SuDS to function as expected, they must be strategically placed in locations 

that maximize their impact in capturing water runoff. The methodology used consisted in 

identifying the critical points of floods, based on data provided by the City of Fortaleza. These 

points were characterized in terms of topography, land use and drainage infrastructure, in 

order to provide useful information so that sustainable techniques suitable for different 

situations can be suggested. Based on studies carried out on the subject, it was verified that 

the characteristics of Fortaleza support the implantation of green roofs, swales, bioretention 

systems, trees, pervious pavements, detention basins, rain gardens, among others. In this way, 

it can be concluded that Fortaleza has a great potential to absorb different sustainable drainage 

techniques, and that correct application of these will probably lead to a decrease of surface 

runoff flow, resulting in a relief in the conventional drainage system and mitigating floods.  

 

K eywords: Sustainable. SuDS. Flood. 
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1 INT R ODUÇ Ã O 
 

As tendê ncias globais de urbanizaíão das últimas décadas estão alterando os 

padrões de drenagem urbana, fazendo com que as águas da chuva que escoam 

superficialmente sejam transportadas e descarregadas de forma mais rápida, quando 

comparado com sua condiíão natural. Com as mudanías climáticas, é esperado que eventos 

extremos sejam intensificados, agravando ainda mais estes efeitos (PERA LES-

MOMPARLER et al., 2015).  

A forma tradicional de minimizar a acumulaíão do escoamento superficial 

consiste em construir sistemas de drenagem convencionais, que capturam as águas e as 

transfere para uma rede de drenagem subterrânea formada basicamente por uma série de 

canos e bueiros conectados entre si. Entretanto, dependendo do volume de água que é 

recebido, o sistema de drenagem tem sua capacidade extrapolada, podendo causar 

alagamentos localizados ao longo do sistema. Para lidar com esta situaíão, usualmente 

aumentam-se as dimensões e/ou expandem-se a rede de drenagem já existente, apenas 

adiando o problema, sem resolvê -lo a longo prazo e de forma sustentável (JATO-ESPINO et 

al., 2016).  

Uma alternativa para o tradicional modelo de drenagem urbana é a utilizaíão de 

sistemas de drenagem sustentáveis, que consistem em uma série de técnicas que mitigam os 

efeitos da crescente taxa de urbanizaíão e restauram o ciclo natural da água.  Os sistemas de 

drenagem sustentáveis são desenvolvidos para que haja um aproveitamento máximo e 

eficiente do espaío disponível para sua implementaíão e, frequentemente, custam menos do 

que o tradicional modelo de sistema de drenagem (WOODS-BALLARD et al., 2015). 

Indo de encontro às tendê ncias observadas mundialmente, o foco deste trabalho é 

identificar os pontos críticos de alagamentos na cidade de Fortaleza, buscando observar as 

características desses pontos de alagamentos que possam estar relacionadas a este problema. 

Também busca detectar quais técnicas de sistemas de drenagem sustentáveis podem ser 

indicadas para a realidade da cidade em estudo, sendo estas ideais para aliviar a vazão de água 

das chuvas que escoa para os sistemas de drenagem tradicionais.  

 

1.1 J ustificativa 

 

Inundaíões são processos naturais e as regiões mais suscetíveis, chamadas de 

planícies de inundaíão, são ideais para agricultura e desenvolvimento de cidades, por estarem 
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próximas aos recursos hídricos e pela facilidade de navegaíão. Consequentemente, com o 

processo de urbanizaíão, inundaíões passaram a ser tratadas como desastres por afetar a vida, 

os bens e a infraestrutura da populaíão (DADSON et al., 2017).  

A partir da década de 60, houve um grande aumento em escala global no número 

de casos reportados envolvendo inundaíões, sendo este o desastre natural mais frequente na 

atualidade, com o Brasil dentre os países mais atingidos (EM-DAT, 2016). Nesta mesma 

época, o Brasil passou por uma expansão urbana, tendo sua taxa de urbanizaíão elevada para 

84,36%, de acordo com o último censo realizado (IBGE, 2010). 

O processo de urbanizaíão transformou as cidades em grandes áreas de solo 

impermeabilizado, ocasionando alteraíão no ciclo hidrológico. Dessa forma, quando chove, a 

água tem um espaío limitado de infiltraíão, causando um elevado escoamento superficial. 

Caso não haja um sistema de drenagem eficiente, em fortes chuvas e/ou quando o solo já 

estiver saturado de uma sequê ncia de chuvas anteriores, estas águas podem causar transtornos 

como alagamentos, levando a interrupíões no tráfego de pessoas e veículos, disseminaíão de 

doenías, dentre outros. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de mapear os pontos críticos de 

alagamentos em Fortaleza, que ao longo dos anos vem se tornando uma constante e afetando a 

populaíão. A lém disso, visa buscar na literatura e em estudos de casos técnicas de sistemas de 

drenagem sustentáveis que possam vir a ser aplicadas em Fortaleza, respeitando sempre as 

características da cidade. 

 

1.2 Objetivos  

 

Tomando como base estudos levantados sobre as condiíões atuais do sistema de 

drenagem de pontos críticos de alagamentos da cidade de Fortaleza, o presente trabalho tem 

como objetivo geral identificar uma oportunidade de implementaíão de técnicas de drenagem 

sustentáveis.   

Como objetivos específicos, pode-se elencar: 

a) Caracterizar as áreas mais suscetíveis a alagamentos na cidade de Fortaleza.  

b) Analisar, a partir de estudos de casos, técnicas de sistemas de drenagem 

sustentáveis que possam ser utilizadas na mitigaíão de alagamentos de 

Fortaleza, aliviando o sistema de drenagem convencional.  
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2 R E V ISÃ O DE  L IT E R AT UR A 

 

2.1 Caracterizaíã o da área em estudo  

 

A cidade em estudo, Fortaleza, está localizada no nordeste do Brasil e é a capital 

do estado do Ceará. É  uma cidade litorânea, banhada pelo Oceano Atlântico, inserida entre as 

coordenadas geográficas 3º 45’ 47’’S e 38º 37’ 35’’W. Fortaleza tem uma populaíão de cerca 

de 2,5 milhões de habitantes, com área territorial de 314,930 km², sendo a segunda capital 

mais densa do país, com 7.786,44 hab/km², de acordo com o último censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). A posiíão geográfica da cidade 

de Fortaleza pode ser observada na Figura 1, destacada com um círculo azul. 

Figura 1 – Localizaíão geográfica da cidade de Fortaleza. 

 
Fonte: Google Maps (2017). 

Para uma melhor compreensão dos alagamentos que ocorrem em Fortaleza, faz-se 

necessário analisar o comportamento climático da cidade, mais especificamente seus regimes 

de chuvas, incluindo também a dinâmica atmosférica da região em que se insere a cidade 

(ZANELLA; MELLO, 2006; ALMEIDA; CARVALHO, 2010).  
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As precipitaíões em Fortaleza são caracterizadas por serem intensas e de curta 

duraíão, eventos típicos de regiões tropicais. Existem vários sistemas atmosféricos que 

interferem no clima de um local, sendo o mais importante deles, e o grande responsável pelas 

chuvas em Fortaleza, a Zona de Convergê ncia Intertropical (ZCIT). 

A ZCIT é uma zona onde há a associaíão de alguns fenômenos, como a 

convergê ncia dos ventos alísios de nordeste e sudeste em níveis baixos, baixas pressões e altas 

temperaturas da superfície marítima, provocando assim uma intensa atividade convectiva, 

resultando em precipitaíão (ALMEIDA e CARVALHO, 2010). No Hemisfério Sul, onde 

Fortaleza está inserida, a ZCIT atinge a posiíão aproximada de 2º a 4º Sul, entre fevereiro e 

abril, gerando chuvas intensas e abundantes na região. O deslocamento da ZCIT tem relaíão 

direta com os padrões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Oceano Atlântico 

Tropical. Assim, há o deslocamento e posicionamento da ZCIT onde as águas encontram-se 

mais aquecidas. Em maio, como o norte comeía a esquentar e o sul a esfriar, a ZCIT inicia o 

retorno ao Hemisfério Norte, momento em que o período chuvoso de Fortaleza entra em 

declínio (ZANELLA e MELLO, 2006). 

No período de fevereiro a maio, existe a combinaíão de outros fenômenos que 

podem atuar inibindo ou potencializando o quadro chuvoso no Ceará. Um destes, chamado de 

V órtices Ciclônicos de Ar Superior (V CAS), consiste em um conjunto de nuvens que, quando 

observados pelas imagens de satélite, possuem a forma de um círculo girando no sentido 

horário, havendo em sua periferia formaíão de nuvens que causam chuvas e no centro há 

movimentos de ar de subsidê ncia, aumentando a pressão e inibindo a formaíão de nuvens. 

(DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA, 2002). 

Outro fenômeno são as Frentes Frias (FF), caracterizadas por bandas de nuvens 

organizadas formadas na região de confluê ncia entre uma massa de ar frio, com maior 

densidade, e uma massa de ar quente, com menor densidade. A massa de ar frio se insere sob a 

quente, fazendo com que o ar quente e úmido suba, havendo a formaíão de nuvens e, 

posteriormente, chuvas. Há também as L inhas de Instabilidade (L I), que são bandas de nuvens, 

geralmente do tipo cumulus, organizadas em forma de linha. Sua origem é a partir da radiaíão 

solar que incide sobre a região, desenvolvendo as nuvens cumulus, com consequentes chuvas. 

A ZCIT contribui para o aumento das Linhas de Instabilidade. Pode-se citar também os 

fenômenos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), que consistem em aglomerados 

de nuvens formadas devido a condiíões favoráveis no local, como temperatura e pressão, e 

provocam chuvas fortes e de curta duraíão, em geral de forma isolada. Há também a 

Oscilaíão 30 – 60 dias (OMJ ), que são ondas de pressão que se deslocam de oeste para leste 
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contornando o globo terrestre, em um período entre 30 e 60 dias. Estas ondas, dependendo da 

sua fase de passagem por Fortaleza, podem favorecer ou inibir as chuvas. Por fim, ainda 

influenciam a presenía ou ausê ncia de chuvas no Ceará o El Niño, que quando ocorre 

prejudica a formaíão de nuvens no Ceará, e a La Niña, que é favorável à precipitaíão.  

(DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA, 2002). 

Quando em condiíões oceânicas e atmosféricas favoráveis, o centro-norte do 

Ceará, inclusive Fortaleza, também recebe chuvas nos meses de junho a agosto, influenciadas 

pelas Ondas de Leste (OL). Estas são formadas no campo de pressão atmosférica, na faixa 

tropical do globo, na área de influê ncia dos ventos alísios, e se deslocam de oeste para leste 

(DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA, 2002). 

Todos os sistemas atmosféricos supracitados, isolados ou combinados, 

influenciam na ocorrê ncia de chuvas em Fortaleza. É  por este motivo que as chuvas na cidade 

apresentam uma intensa irregularidade interanual, espacial e temporal, inclusive dentro da 

própria estaíão de chuvas. Pode-se observar também que os fenômenos que geram 

precipitaíão pluviométrica em Fortaleza estão concentrados no primeiro semestre do ano, 

principalmente em quatro meses consecutivos, de fevereiro a maio. 

Zanella e Sales (2016) fizeram uma compilaíão da série histórica de chuvas de 

Fortaleza, com base na estaíão meteorológica Campus do PICI, e obtiveram, entre o período 

de 1981 a 2010, uma média anual de 1.584,0 mm, com uma variaíão de 945,1 mm no ano de 

1993, mais seco, a 2900,1 mm no ano de 1985, mais chuvoso. Aproximadamente 70% da 

chuva se concentra entre fevereiro e maio, confirmando a aíão dos fenômenos na cidade 

descritos anteriormente. 

O regime de chuvas de uma região está contido dentro do que se conhece por ciclo 

hidrológico, também fundamental para a compreensão dos alagamentos que a cidade de 

Fortaleza apresenta todos os anos.  

O ciclo hidrológico pode comeíar a ser descrito a partir do vapor de água presente 

na atmosfera que, sob determinadas condiíões, condensa-se formando microgotículas de água. 

Estas, simplificadamente, junto com o vapor de água, formam as nuvens. Pela dinâmica das 

massas de ar, ocorre a principal transferê ncia de água presente na atmosfera para a superfície 

terrestre, por meio da precipitaíão. A forma mais comum de precipitaíão, as chuvas, 

observadas em Fortaleza, ocorrem a partir de complexos fenômenos de aglutinaíão e 

crescimento das microgotículas, transformando-se em gotas. Quando há a formaíão de uma 

grande quantidade de gotas com tamanho e peso suficientes para que a foría da gravidade 
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venía a turbulê ncia normal e/ou os movimentos ascendentes da atmosfera, ocorre chuva 

(TUCCI, 1993). 

De posse dos conhecimentos sobre os fenômenos geradores de precipitaíão, é 

preciso analisar os diversos caminhos que a água precipitada pode seguir. O primeiro é a 

evaporaíão durante o trajeto em direíão à superfície terrestre. Neste caso, a água já evapora 

sem mesmo atingir a superfície. Quando a água cai sobre um solo com cobertura vegetal, 

parte desse volume precipitado é interceptado por folhas e caules, de onde evapora. 

Excedendo a capacidade que os vegetais tê m de armazenar água na superfície, ou através da 

aíão dos ventos, a água atinge o solo propriamente dito. Como o solo é um meio poroso, 

ocorre o processo de infiltraíão da água, até atingir sua saturaíão na superfície. A infiltraíão 

decresce até uma taxa residual a partir do momento que ocorre saturaíão, tanto superficial 

quanto em profundidades maiores (TUCCI, 1993). 

O excesso da água precipitada, que não foi interceptada pelos sistemas descritos 

acima, é escoado superficialmente. Este escoamento superficial, impulsionado pela gravidade, 

vai vencendo o atrito com a superfície do solo em direíão as cotas mais baixas. A 

manifestaíão inicial é através de pequenos filetes de água moldados com base no relevo do 

solo. Com isso, há a erosão de partículas do solo, que contribui para moldar uma pequena rede 

de drenagem efê mera, convergindo para redes de cursos de água estáveis, como rios. Quanto 

mais vegetaíão na superfície do solo, mais obstáculos naturais o escoamento superficial terá, 

o que favorece a infiltraíão no percurso. A água escoada, em geral, destina-se ao oceano 

através da rede de drenagem mais estável que ela encontra. Assim, temos que o ciclo 

hidrológico é fechado quando a água que circula na superfície terrestre evapora para a 

atmosfera (TUCCI, 1993). O processo do ciclo hidrológico pode ser representado pela Figura 

2.  
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Figura 2 – Representaíão esquemática do ciclo hidrológico. 

 
Fonte: Paz (2004).  

Considerando o processo de caminho natural da água, caracterizado anteriormente 

como ciclo hidrológico, pode-se notar que, com a modificaíão do ambiente, através das 

diversas interveníões do homem nas cidades, existe a alteraíão deste ciclo. Nas últimas 

décadas, com o aumento da urbanizaíão, essas interveníões tornaram-se mais constantes e em 

maior escala. Com isso, houve um aumento da impermeabilizaíão do solo, impedindo que a 

água das chuvas infiltrasse, favorecendo assim o escoamento superficial. Esta água se 

acumula nos locais de cota mais baixa pela aíão da gravidade. Os acúmulos de água são 

processos naturais previstos no ciclo hidrológico. Entretanto, tornam-se um problema a partir 

do momento que causa transtornos para a populaíão. A Figura 3 ilustra o efeito da 

urbanizaíão sobre o ciclo hidrológico. 
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Figura 3 – Esquema ilustrativo do efeito da urbanizaíão sobre o ciclo hidrológico. 

 
Fonte: Paz (2004). 

Dentre os fenômenos hidrológicos que tem um potencial destrutivo no meio 

urbano, como inundaíões e enchentes, este estudo trata daqueles que são resultantes de 

alagamentos. Apesar de não haver um consenso entre autores quanto ao uso da nomenclatura 

enchentes, inundaíões e alagamentos, será utilizada a de Carvalho et al. (2007), que define 

alagamentos como o acúmulo momentâneo de águas em uma região, pela deficiê ncia do 

sistema de drenagem. Vale ressaltar que este acúmulo de água não precisa ter necessariamente 

relaíão com processos de natureza fluvial.  

 

2.2 Histórico sobre o desenvolvimento da cidade de Fortaleza  

 

Como mostrado na Figura 3, há uma relaíão direta entre urbanizaíão e 

escoamento superficial, consequentemente alagamentos. Com a cidade de Fortaleza não é 
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diferente. Transtornos são descritos desde as primeiras interveníões feitas na cidade, logo no 

início da sua formaíão.  

As primeiras interveníões que se tem relato em Fortaleza são aquelas com o 

intuito de domar as águas, como a construíão do aíude do Pajeú e o chafariz do Largo do 

Palácio durante o governo do senador José Martiniano de Alencar como presidente da 

província, no período de 1834 a 1837. Uma enchente tida como catastrófica ocorreu em 1839, 

após um inverno rigoroso. A barragem que estava sendo construída na lagoa do Garrote, na 

época, rompeu, fazendo com que a água fluísse com grande foría ao seu antigo corpo hídrico 

receptor, o riacho do Pajeú. Este, por sua vez, em iminê ncia de um desastre, foi arrombado em 

determinados pontos para que não houvesse uma completa destruiíão nos arredores. 

Entretanto, a foría das águas destruiu o chafariz e plantaíões locais. Assim, pode-se perceber 

a relaíão desde cedo entre as interveníões que são feitas no espaío e as consequê ncias de 

chuvas na região. Sem as barragens, o caminho mais provável da água teria sido correr pelo 

riacho Pajeú até o mar e aumentando, no máximo, um espaío extra nas suas margens. A lém 

disso, com a construíão do aíude, houve ocupaíão das margens com a diminuiíão do volume 

de água do riacho, e este, por sua vez, passou de perene para intermitente (MAIA NETO, 

2014).  

Nota-se que ocorre uma mudanía na forma como Fortaleza foi ocupada, de acordo 

com os caminhos das águas. Continuando outras obras da época, foi feito um aterro no Largo 

do Palácio, que após a estaíão chuvosa estava erodido. Para evitar episódios semelhantes, foi 

construído em 1847 uma muralha para conteníão do deslocamento do aterro, por estar 

intransitável por conta das chuvas (VASCONCELLOS, 1847). Entretanto, no ano seguinte, foi 

preciso construir uma calíada para sustentar a muralha de conteníão (AGUIAR, 1848). Dessa 

forma, teve início um ciclo vicioso, obras precisaram ser executadas para corrigir as obras 

anteriores que já apresentavam problemas.  

Em geral, as cidades comeíaram a ser desenvolvidas próximas aos cursos de água, 

pela facilidade em suprir as necessidades da populaíão. Em Fortaleza não foi diferente. 

Entretanto, essa proximidade das moradias com as águas passou a desvalorizar a região, pelo 

fato de muitas pessoas, por vezes consideradas indesejadas, se juntarem no entorno 

constantemente para pegar água (SANT’ANNA, 2004). Esses conceitos comeíaram em São 

Paulo no século X IX , e vieram para Fortaleza posteriormente. Somando isso aos constantes 

transtornos de inundaíões nas proximidades dos cursos de água, as famílias que tinham 

condiíões financeiras para pagar pelo transporte de água até suas casas passaram a habitar em 

zonas mais altas da cidade, longe do riacho Pajeú (MAIA NETO, 2014). Isto representa o 
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início de uma tendê ncia que é válida até hoje, na qual os com menos condiíões financeiras 

vivem em áreas de maior risco.  

O crescimento da cidade mudou o cenário local, com a pavimentaíão e 

aplainamento de ruas, além de novas casas sendo construídas em diferentes locais. Essas 

obras não levaram em consideraíão o caminho natural das águas. Com isso, além das 

inundaíões e enchentes, os alagamentos não tardaram a aparecer, inclusive em locais que 

antes não existiam problemas de acúmulo de água e, na medida que mais locais eram 

pavimentados, novos pontos de alagamentos eram identificados. Já na época, percebia-se que 

as construíões influenciavam no caminho do escoamento superficial e que planos caros de 

drenagem, como interveníão para os alagamentos, eram necessários. As diversas interveníões 

e aterros que foram feitos apenas resolviam o problema temporariamente, pois no período 

chuvoso subsequentes, essas obras eram destruídas pelas chuvas e novos pontos de 

alagamento apareciam na cidade. A lém disso, visando a economia, as obras não eram feitas de 

forma a solucionar de fato o problema, e havia carê ncia de manuteníão (MAIA NETO, 2014). 

Pode-se inferir que as construíões, os aterros, os aplainamentos e a pavimentaíão 

de ruas iniciadas no século X IX  moldaram a cidade de Fortaleza, que foi urbanizada a partir 

dessas interveníões. Assim, alguns pontos permanecem com problemas de escoamento, além 

de outros que surgiram como resultado das modificaíões do uso do solo nas décadas seguintes 

(SILVA et al., 2005) e até os dias atuais (ZANELLA e SALES, 2016), como ilustrado na 

Figura 4.  

Figura 4 – A lagamento na Avenida Heráclito Graía. 

 
Fonte: Santos ([2015]). 
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2.3 Trabalhos relacionados ao tema 

 

Fortaleza é banhada por quatro bacias hidrográficas, sendo elas a do rio Cocó, do 

rio Maranguapinho, do rio Pacoti e da Vertente Marítima, sendo esta formada pelos rios 

J acarecanga, Pajeú e Maceió-Papicú, (ZANELLA; SA LES; ABREU, 2009). Diversos 

trabalhos relacionados à inundaíões e alagamentos já foram feitos em Fortaleza, havendo em 

geral o foco em alguma bacia específica ou de episódios específicos de eventos extremos de 

chuva na cidade, sem muitas vezes especificar alagamentos, tema deste trabalho. Entretanto, 

como muitas vezes alagamentos estão contidos em inundaíões, resultados relevantes destas 

situaíões também serão abordados a seguir.  

 

2.3.1 Metodologia de identificaíã o dos pontos críticos de alagamentos 

 

Silva et al. (2005), em seu estudo sobre a identificaíão de pontos críticos de 

alagamentos em Fortaleza, mais especificamente na bacia hidrográfica do riacho Pajeú, 

combinou as mais variadas metodologias para a investigaíão. Diversas consultas foram feitas, 

como à populaíão da região, aos meios de comunicaíão, às entidades afetadas, ao responsável 

pela coleta de resíduos sólidos, ao serviío de atendimento a solicitaíões, à Defesa Civil e à 

documentaíão existente. Também houve inspeíão no local, análise de registro de imagens, 

observaíão de indicadores e comparaíão entre o que estava documentado e o que realmente 

estava executado.  

A lém da metodologia acima, A lmeida e Carvalho (2010), através da análise dos 

riscos naturais e sítio urbano, especificando a temática de inundaíões na bacia hidrográfica do 

rio Maranguapinho, avaliou as características topográficas da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) usando imagens orbitais em 3 dimensões do Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil, com a sobreposiíão da delimitaíão da RMF e dos seus 

municípios, utilizando programas de geoprocessamento e SIG.   

 

2.3.2 Pontos críticos de alagamentos já identificados  

 

A lguns trabalhos de identificaíão de pontos críticos de alagamentos já foram 

realizados na cidade de Fortaleza. Entretanto, esses estudos já tê m mais de 10 anos. Por um 

lado, obras já podem ter sido executadas para resolver os problemas de drenagem e os dados 

podem estar desatualizados. Por outro lado, sabe-se que, principalmente em uma região 
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urbana já consolidada como Fortaleza, existem problemas diversos e nem sempre é possível 

atender a todas as necessidades.   

Em Silva et al. (2005), foram identificados 20 pontos críticos de alagamentos na 

bacia do Riacho Pajeú, tendo como base as vazões de escoamento, consideradas excedentes.  

Estes locais com suas respectivas vazões excedentes estão listados na Tabela 1 a seguir.  

Tabela 1 – Pontos Críticos de A lagamento em Fortaleza. 

Pontos Críticos de A lagamento 

 

Dados de 2005 para Cenário Futuro 

de Vazões Excedentes (m³/s) 

Tr 2 anos Tr 5 anos Tr 10 anos 

Av. Heráclito Graía com a rua Antônio Augusto 2,79 3,23 3,62 

Av. Heráclito Graía com a rua Idelfonso Albano 1,83 2,14 2,40 

Av. Santos Dummont com a rua Rodrigues Junior 1,56 1,80 2,01 

Rua Padre V aldevino com a rua Idelfonso Albano 1,21 1,39 1,54 

Rua João Carvalho com a rua José V ilar 0,92 1,06 1,17 

Av. Duque de Caxias com a rua Senador Pompeu 0,84 0,96 1,06 

Rua João Carvalho com rua Nunes V alente 0,82 0,94 1,04 

Rua Padre V aldevino com a rua Antônio Augusto 0,66 0,76 0,84 

Rua Padre V aldevino com a rua Carlos V asconcelos 0,57 0,66 0,73 

Av. Duque de Caxias com a rua General Sampaio 0,40 0,45 0,50 

Rua Joaquim Nabuco e rua Afonso Celso 0,43 0,49 0,54 

Av. Santos Dummont com a rua Goníalves Ledo 0,28 0,32 0,36 

Av. Heráclito Graía entre as ruas Idelfonso Albano e Antônio 
Augusto 0,50 0,66 0,80 

Av. Barão de Studart entre Heráclito Graía e Bárbara de 
Alencar 0,61 0,71 0,79 

Rua Franklin Távora com a rua Dona Leoplodina 0,69 0,79 0,88 

Rua Pinto Madeira com a rua Dona Leopoldina 0,75 0,86 0,95 

Av. Heráclito Graía com a rua Nogueira Accioly 0,25 0,35 0,45 

Rua Barão de Aracati com a rua Padre Luis Filgueiras 0,50 0,62 0,72 

Rua Carlos V asconcelos com a rua Afonso Celso 0,52 0,67 0,80 

Av. Heráclito Graía entre José Lourenío e a Av. Rui Barbosa. 0,42 0,59 0,74 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2005).   

Zanella, Sales e Abreu (2009) fizeram análises das precipitaíões diárias intensas e 

impactos gerados em Fortaleza, com destaque para o dia 29 de janeiro de 2004, sendo este o 

dia de maior pluviosidade no período do estudo, visando caracterizar as consequê ncias das 

chuvas diárias intensas. Foi verificado que os bairros de classe média-alta sofreram impactos 
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em funíão de alagamentos nas ruas e formaíão de crateras. Também foi verificado que muitas 

ruas e avenidas ficaram intransitáveis devido a presenía de alagamentos nos bairros Cocó, 

Fátima, Centro, Benfica, Praia de Iracema, Parangaba, Pirambu, dentre outros. Esses bairros 

pertencem a regiões diferentes da cidade, servindo como indicativo que os alagamentos não 

estão concentrados em apenas uma área ou em uma bacia hidrográfica.  

 

2.3.3 Possíveis causas identificadas de alagamentos   

 

A lgumas bacias hidrográficas em específico já foram estudadas em Fortaleza. 

Como exemplo, a bacia hidrográfica do rio Maranguapinho caracteriza-se, primordialmente, 

por terrenos de relevo suave-ondulado a plano, com extensas planícies, contribuindo para a 

baixa velocidade de escoamento da água, dificultando que este escoamento ocorra e 

facilitando o acúmulo de água na região, gerando alagamentos e inundaíões. A lém do terreno 

natural já favorecer o acúmulo de água, é nessa região de planície que há uma intensa 

ocupaíão urbana, onde há um alto índice de impermeabilizaíão do solo que, somando-se à 

alta frequê ncia de ocorrê ncia de chuvas intensas e concentradas em poucas horas, agrava 

ainda mais a situaíão.  (ALMEIDA e CARVALHO, 2010).   

Com relaíão à bacia do riacho Pajeú, como é totalmente urbanizada, foi 

considerada com sistema de drenagem implantado, não sendo a ausê ncia de drenagem a razão 

para ocorrê ncia de alagamentos. Constatou-se que 80% dos pontos apresentaram 

subdimensionamento do sistema de drenagem, com número insuficiente de bocas-de-lobo, e 

não foi possível afirmar quanto aos outros elementos. Também foram constatados defeitos de 

execuíão em 33% dos locais, referindo-se à deficiê ncia na concordância de nível da sarjeta e 

sarjetão, às espessuras de capeamento e bocas-de-lobo com seíões reduzidas. Outro fator 

observado que colabora para os alagamentos são as interferê ncias no sistema de drenagem, 

em todos os seus elementos. Foram observadas sarjetas reduzidas ou desviadas por rampas de 

saída de veículos, ocupaíão temporária com resíduos de materiais de construíão, bocas-de-

lobo e sarjetões obstruídas por elementos levados por arraste nas sarjetas ou laníados 

deliberadamente pela populaíão, como plásticos, restos de móveis, folhagens. Pôde-se inferir 

que há uma falta de alinhamento do poder público em relaíão aos projetos de drenagem e 

pavimentaíão, pelo fato de canaletas estarem encobertas por camada asfáltica. Por fim, 

também foram identificados danos na estrutura dos elementos, como deformaíão do 

pavimento associada ao excedente de escoamento, bocas-de-lobo sem sobretampa e partes 

quebradas (SILVA et al., 2005).  
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V árias pesquisas envolvendo a análise dos impactos das chuvas já foram 

realizadas em diversas cidades, inclusive em Fortaleza, avaliando tanto áreas específicas das 

cidades quanto episódios pluviométricos extremos. Zanella (2006) considerou eventos 

pluviométricos com magnitude igual ou superior a 60 mm em 24 horas em seu trabalho no 

bairro Cajuru, em Curitiba, Paraná, assim como Almeida e Carvalho (2010) e Zanella et al. 

(2009) consideraram o mesmo valor em suas pesquisas na cidade de Fortaleza, por este tipo 

de chuva (no caso de Zanella (2006), também sequê ncia de 3 dias de chuvas que o somatório 

fosse 60 mm) possuir um maior potencial causador de inundaíões e de desastres com diversas 

consequê ncias.    

Oliveira e A lmeida (2012), no estudo sobre as dimensões dos riscos naturais nas 

cidades, fazendo um comparativo entre Fortaleza e Pacoti, no Ceará, elencou os principais 

fatores que interligam a urbanizaíão aos riscos de inundaíões em Fortaleza. São eles:  

dispersão de crescimento urbano com extensa ocupaíão e impermeabilizaíão do solo, 

ocupaíão e modificaíão indiscriminada das condiíões originais da cidade, tendo a estrutura 

urbanística um traíado ortogonal, extremas desigualdades sociais, indicadores 

socioambientais ruins, carê ncia de infraestrutura e serviíos públicos, forte déficit habitacional, 

gerando ocupaíão irregular e intensa das planícies de inundaíão, em sua maioria por 

populaíão socialmente vulnerável, além de processos naturais como consequê ncia da 

degradaíão ambiental, como desmatamento, poluiíão, processos erosivos e assoreamento.  

 

2.4 T écnicas Sustentáveis de Drenagem 

 

A drenagem urbana no Brasil tem como princípio buscar o sistema 

hidraulicamente perfeito, criando estruturas de micro e macrodrenagem para conduzir as 

águas à um destino final. Essas estruturas são formadas por elementos destinados a coletar as 

águas pluviais que precipitam e escorrem em uma determinada região, transportando-as o 

mais rapidamente possível para jusante (SOUSA, 2013).  

Como analisado por Silva et al. (2005), o maior problema do sistema de drenagem 

de Fortaleza está relacionado ao subdimensionamento do mesmo. Apesar da análise ter sido 

feita apenas para uma bacia, por esta situar-se em áreas nobres da cidade, espera-se que, no 

mínimo, resultados semelhantes sejam observados em outros locais. Para mitigar os 

alagamentos de Fortaleza, uma soluíão óbvia seria refazer o sistema de drenagem 

convencional da cidade. Entretanto, como as verbas do poder público são limitadas, 

possivelmente a cidade enfrentaria décadas de alagamentos até o problema ser resolvido, além 
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de causar diversos transtornos à populaíão durante as obras. A lém disso, continuar 

aumentando a capacidade dos sistemas de drenagem tradicionais de forma a suprir cada vez 

mais altas demandas de água das chuvas é inviável financeiramente (WOODS-BALLARD et 

al., 2015). 

Existem várias interveníões de engenharia que podem ser aplicadas para evitar, 

mitigar ou mesmo reverter os efeitos adversos da urbanizaíão no escoamento superficial das 

águas, melhorando a vida da populaíão de Fortaleza, que sempre enfrenta grandes transtornos 

nos períodos chuvosos. Pode-se elencar algumas dessas interveníões como o uso de 

pavimentos permeáveis, bacias de reteníão e armazenamento de águas pluviais, sistemas de 

drenagem sustentáveis, dentre outros (DADSON et al., 2017). 

Diversos pesquisadores tê m constatado que é preciso adotar novas formas de 

abordar o gerenciamento de riscos de inundaíões devido a mudanías ambientais previstas 

para o futuro, ou os problemas já existentes serão agravados (JATO-ESPINO, 2016). Uma 

forma diferente da tradicional de interveníão no meio urbano visando mitigar os efeitos das 

grandes chuvas é o uso de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis, ou Sustainable Urban 

Drainage Systems (SuDS). Estes são propostos como uma forma de integrar o gerenciamento 

das águas superficiais no design das cidades, visando proteger o ambiente e criar locais de alta 

qualidade e sustentáveis para as próximas geraíões (WOODS-BALLA RD et al., 2015). 

Outros termos são usados para técnicas com o mesmo princípio sustentável de abordagem, e 

variam não só entre países, mas também em diferentes contextos e com o passar dos anos. 

Estes outros termos são: Surface Water Management Measures (SWMMs), Green 

Infrastructure (GI), Stormwater Control Measures (SCMs), Best Management Practices 

(BMPs), Low Impact Development (L ID) e Water Sensitive Urban Design (WSUD) 

(LAMOND; ROSE; BOOTH, 2015). 

Existem diversos exemplos de SuDS que podem ser aplicados nas cidades, como 

coletores de água das chuvas para abastecimento próprio, telhados ou paredes verdes, 

pavimentos permeáveis, sistemas de biorrenteíão, árvores, planícies de inundaíão, sendo 

estas técnicas usadas para diminuir a velocidade do fluxo de água e como forma de aumentar 

as áreas que propiciem a infiltraíão de água como meio de controlar o escoamento superficial. 

Deve-se avaliar alguns locais estratégicos na cidade para implementaíão, maximizando seu 

potencial de impacto na mitigaíão dos alagamentos (JATO-ESPINO, 2016; WOODS-

BALLARD et al., 2015).   
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V ários tipos de trabalhos envolvendo a temática SuDS já foram elaborados, seja 

explicitando um estudo de caso da aplicaíão de algum dos itens da técnica em um local, seja 

estudando a viabilidade de aplicaíão, ou ainda os desafios enfrentados ao aplicar as técnicas.  

 

2.4.1 Telhados Verdes  

 

Os Telhados Verdes podem ser definidos como áreas de vegetaíão viva, instaladas 

no topo de casas e edifícios de diferentes tipos e tamanhos. O uso de telhados verdes remota a 

períodos tradicionais da história do mundo, como os famosos J ardins Suspensos da Babilônia, 

uma das sete maravilhas do mundo antigo. Estes telhados verdes, mais conhecidos como 

jardins suspensos verdes, necessitam de manuteníão regular para garantir uma boa 

performance. Os benefícios atrelados ao uso dos telhados verdes são os mais variados, como a 

diminuiíão do volume de água das chuvas escoada na superfície, a amenizaíão dos efeitos das 

ilhas de calor urbana, o aumento da durabilidade dos telhados, a reduíão da temperatura 

superficial do telhado, o uso como paisagismo, deixando os empreendimentos mais atrativos 

visualmente e agregando valor aos imóveis, como forma de amenizar a temperatura, tanto no 

verão (como é o caso anual de cidades próximas aos trópicos) quanto no inverno, como forma 

de enaltecer a biodiversidade local, como forma de aliviar os sistemas sanitários e de 

drenagem convencionais, reter poluentes, melhorando a qualidade da água da chuva 

(K Ö HLER et al., 2002). Na Alemanha, os telhados verdes foram introduzidos e 

desenvolvidos como forma de proteíão contra incê ndios. A soluíão de telhados verdes pode 

ser recomendada para minimizar os impactos das vastas áreas impermeabilizadas nas cidades, 

diminuindo o escoamento superficial das águas pluviais urbanas através da reteníão dessas 

águas, diminuindo também os riscos de alagamentos.  

A performance do telhado verde depende de uma série de fatores, que incluem a 

estaíão do ano e das condiíões antecedentes. Climas mais quentes fazem com que o telhado 

verde reduza mais o escoamento superficial, visto que o processo de evapotranspiraíão é mais 

frequente, permitindo que mais água seja armazenada. Assim como, independente da estaíão 

do ano, uma sequê ncia de chuvas irá comprometer a performance do sistema, pois o solo 

estará saturado e não haverá muita água sendo evaporada. São estruturas mais adequadas a 

atender pequenos e médios eventos, sendo úteis também para atenuar o escoamento 

superficial de grandes eventos. 
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2.4.1.1 Caracterizaíã o dos tipos de telhados verdes  

 

Existem duas categorias principais em que os telhados verdes podem ser divididos: 

extensivos e intensivos.  

Os telhados verdes extensivos são aqueles em que o sistema cobre toda a área do 

telhado com plantas que crescem devagar, que sejam tolerantes a períodos secos e que não 

necessitem de constante manuteníão. A espessura da camada de solo é pequena, variando de 

20 a 150 mm. Em geral, tem um baixo custo de manuteníão e são leves, o que os torna uma 

opíão a ser estudada para aplicar em estruturas já existentes. Não é um lugar público, sendo o 

acesso restrito apenas para manuteníão. Pode-se citar como vantagens seu baixo peso, 

possibilidade de uso em edificaíões já existentes, baixa ou nenhuma necessidade de irrigaíão 

e sistemas de drenagem especializados, baixo custo e aplicável a taludes até 1:3. Como 

desvantagens desse sistema, tê m-se um baixo aproveitamento dos benefícios estéticos que um 

telhado verde pode promover, uma quantidade limitada de reteníão de água e uma baixa 

diversidade de plantas, consequentemente baixa biodiversidade (WOODS-BALLARD et al., 

2015).  

A Figura 5 apresenta um exemplo de telhado verde extensivo, construído sobre 

uma laje plana. O telhado engloba uma área de 600 m² e o processo de instalaíão foi 

completamente manual, com uso de aproximadamente 40 toneladas de material. 

Figura 5 – Exemplo de Residê ncia com Telhado Verde Extensivo plano. 

 
Fonte: Sky Garden Features on Grand Designs Project (2017). 
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A Figura 6 apresenta um outro exemplo de telhado verde extensivo, mas com uma 

inclinaíão. O objetivo dessa construíão foi o isolamento acústico, benefícios de diminuiíão 

da temperatura interna da residê ncia, além da aparê ncia atrativa. O projeto ganhou o prê mio 

Green Roofs for Healthy Cities Award of Excellence 2013, por ser um grande exemplo de 

como os subúrbios americanos podem ser remodelados de forma sustentável. 

Figura 6 – Exemplo de Residê ncia com Telhado Verde Extensivo inclinado. 

 
Fonte: Ranch Roof: Unconvencional Solutions (2011). 

Os telhados verdes intensivos, considerados também jardins no telhado, são em 

geral mais complexos, abrigando uma diversidade maior de plantas, de grama a árvores, como 

pode ser observado no exemplo da Figura 7. Podem incluir elementos com água e locais para 

armazenamento de água das chuvas para uso interno, podendo ser tanto para irrigaíão dos 

jardins como para uso em vasos sanitários, por exemplo. Em geral, sua arquitetura e design é 

concebida para acesso ao público, sendo uma área de convivê ncia e assim, necessita de mais 

manuteníão do que os telhados extensivos. O substrato deste telhado é mais profundo, sendo 

maior que 150 mm, impondo altas cargas à estrutura. Como vantagens, pode-se considerar 

uma condiíão mais favorável para as plantas, com maior potencial de biodiversidade, ótima 

contribuiíão para a performance térmica do edifício, alta capacidade de reteníão de água, 

potencial para ser projetado de forma atrativa, incentivando a acessibilidade local para 

recreaíão. As desvantagens são as cargas maiores que este telhado verde solicita na estrutura, 

necessidade de um sistema de drenagem e irrigaíão, que exige energia, água e materiais, além 



34 
 

 

de um custo mais elevado para implementaíão e manuteníão. Uma terceira categoria ainda 

pode ser considerada, como sendo a dos telhados verdes semi-intensivos. Nesta condiíão, a 

espessura do substrato varia de 100 a 200 mm, e pode incluir características tanto dos telhados 

verdes intensivos como dos extensivos. As necessidades de manuteníão e irrigaíão irão 

depender da escolha das plantas para este tipo de telhado (WOODS-BALLARD et al., 2015). 

Figura 7 – Exemplo de construíão de Telhado Verde Intensivo. 

 
Fonte: What are the advantages of an intensive green roof? (2017). 

Em eventos frequentes, os telhados verdes conseguem absorver a maior parte das 

chuvas que caem sobre eles. Entretanto, sempre haverá a necessidade de um sistema de 

drenagem para descarregar o excesso de água no sistema de drenagem do edifício, sendo esta 

situaíão saturada bastante similar ao que ocorre em telhados convencionais. Outra opíão para 

o telhado verde é utilizar a água captada para necessidades do edifício de água não-potável, 

como para irrigaíão, para descarga, dentre outros. As camadas de um telhado verde podem ser 

melhor observadas na Figura 8. De cima para baixo, tê m-se: vegetaíão, camada de solo, 

camada filtrante, camada de drenagem ou de reservatório de água, barreira antirraízes, camada 

impermeável e a plataforma do telhado.  
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Figura 8 – Exemplo de camadas de um telhado verde. 

 
Fonte: Francis et al. (2014). 

Como as camadas do telhado verde acrescentariam uma sobrecarga não 

considerada em projeto nos edifícios já existentes, sua implementaíão posterior ao 

empreendimento finalizado precisa ser estudada para que haja uma garantia de seguranía na 

implantaíão da técnica, sendo mais viável os telhados verdes extensivos, por serem mais leves. 

Assim, o ideal é que a tecnologia seja concebida juntamente com novos empreendimentos. 

 

2.4.1.2 Trabalhos relacionadas à pesquisas e aplicaíões de telhados verdes  

 

Woods-Ballard et al. (2015) fizeram uma compilaíão de resultados de estudos 

acerca da eficiê ncia de interceptaíão da água da chuva nos telhados verdes. As profundidades 

dos substratos variaram de 75 a 100 mm, e o grau de interceptaíão variou de 10 a 20 mm de 

chuva, em diferentes cidades do mundo.  

Existem dois meios básicos de fazer com que a tecnologia de telhados verdes seja 

disseminada na cidade. O primeiro é por meio de incentivos, e o segundo por meio 

compulsório. A A lemanha é reconhecida mundialmente como líder na tecnologia de telhado 

verde, tanto no que tange o aspecto teórico quanto o prático. A cidade de Colônia oferece aos 

empresários reduíões nas taxas de conexão de drenagem de águas pluviais se seus edifícios 

incorporarem as especificaíões básicas exigidas no uso de telhados verdes (NGAN, 2004). A 
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cidade de Portland nos Estados Unidos, possui uma lei que obriga novos edifícios públicos a 

possuírem telhados verdes, com pelo menos 70% da área do telhado coberta por vegetaíão 

(GRANT, 2006). No Nordeste brasileiro, no Recife, por exemplo, foi sancionado em 2015 a 

lei de número 18.112/2015 que obriga o uso de telhado verde a qualquer prédio com mais de 

quatro pavimentos (AUDIÊNCIA... 2016).  

No Brasil, já foram feitos estudos acerca das reais vantagens no uso de telhados 

verdes em casas e edifícios para a diminuiíão do escoamento superficial. Hermann et al. 

(2017) estudou a eficiê ncia dos telhados verdes no escoamento da água pluvial. A pesquisa foi 

realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul, e fez uma comparaíão em uma estrutura de 

telhado dividida entre telhado verde, telhado cerâmico e apenas impermeabilizaíão, todas 

com declividade de 1%. A estrutura esquemática pode ser observada na Figura 9.  

Figura 9 – Estrutura esquemática realizada para estudo acerca da eficiê ncia dos 

telhados verdes. 

 
Fonte: Hermann et al. (2017). 

Foram 31 dias de coleta de dados e, considerando no período o valor obtido de 

uma precipitaíão estimada no local de estudo de 41426 mL em cada um dos 3 telhados, foram 

obtidos índices de escoamento de água para cada tipo de cobertura. O telhado verde 

apresentou um escoamento de 1558 mL, o telhado cerâmico apresentou 14448 mL e a laje 

impermeabilizada teve índice de 23427 mL. Com isso, pode-se fazer a proporíão de água 

escoada em cada um dos telhados em estudo, em relaíão a precipitaíão do período. Assim, foi 

observado que o telhado verde alcaníou uma reteníão média de águas pluviais de 95,9%, o 

telhado cerâmico obteve o índice de 65,2% e o de laje impermeabilizada, 43,2%, sendo o 

telhado verde o mais eficiente dos modelos testados na reduíão e retardo do escoamento 

superficial (HERMANN et al., 2017). 

A lém de estudos sobre a reteníão de água em telhados verdes, também é relevante 

para o caso de Fortaleza a relaíão entre essa tecnologia e a diminuiíão da temperatura interna, 

pelo fato da cidade ter temperaturas consideradas altas o ano inteiro. Costa, Coelho e Pereira 
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(2015), em seu estudo sobre a influê ncia do telhado verde, como um material empregado em 

construíão, sobre a temperatura, obtiveram resultados expressivos. Houve a construíão de 

duas casas idê nticas de alvenaria em São Luís, no Maranhão, com diferenía apenas na 

cobertura, sendo uma com cobertura de telha cerâmica e a outra com cobertura de telhado 

verde. Para a obteníão dos resultados de temperatura, houve a utilizaíão de trê s sensores, 

sendo colocado um dentro de cada casa para aferiíão interna e o último exatamente entre as 

duas casas, para que a temperatura externa também fosse medida. As temperaturas foram 

registradas através dos sensores durante as 24 horas do dia, por um período de 31 dias. A 

média registrada na casa com telhado verde foi de 25,9ºC, tendo no ambiente externo uma 

média de 30,6ºC e na casa com telhas convencionais 34,4ºC de média. Ou seja, a casa com 

telhado verde apresentou cerca de 5 graus a menos que o ambiente externo, e a diferenía entre 

a casa de telha convencional e a verde foi de aproximadamente nove graus.  

Apesar de o uso mais comum ser telhados verdes, também existem paredes verdes, 

que tê m os mesmos benefícios em termos de reduíão de calor, abrandamento dos picos de 

inundaíões, além de manter o interior da construíão mais quente durante o inverno e mais 

fresco no verão (LAMOND; ROSE; BOOTH, 2015). 

 

2.4.2 Á rvores  

 

As árvores podem ser usadas como forma de contribuiíão para o gerenciamento 

das águas superficiais, além de contribuírem para outros fatores ambientais, como filtrar 

poluentes do ar, absorver e reter gás carbônico atmosférico, amenizar as ilhas de calor 

formadas pela urbanizaíão, retirar impurezas do solo através da fitorremediaíão, além de 

embelezar a paisagem urbana e aumentar a saúde e o bem-estar das comunidades locais. No 

entanto, devem ser utilizadas apenas para gerenciar águas de uma área local, mas não devem 

ser usadas para gerenciar grandes volumes de água. 

 

2.4.2.1 Caracterizaíã o da técnica de drenagem a partir de árvores 

 

No que tange diretamente a gestão superficial das águas, o Manual das SuDS 

(WOODS-BALLARD et al., 2015) cita que as árvores são benéficas pois realizam diversos 

processos que interferem neste gerenciamento, sendo eles:  

a) Aumento da infiltraíão, através do crescimento das raízes das árvores e das 

decomposiíões que ocorrem, aumentando a capacidade de infiltraíão do solo, 
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possibilitando que mais água seja absorvida, diminuindo o volume que é 

escoado superficialmente; 

b) Transpiraíão, no qual a água é retirada do solo pelas raízes das árvores e 

evapora pelos poros ou estômatos localizados na superfície das folhas, 

contribuindo para reduzir a quantidade de água no solo, havendo um maior 

espaío para absoríão da água superficial; 

c) Interceptaíão da água das chuvas antes mesmo de atingir o solo, através das 

folhas, dos ramos e tronco, diminuindo o volume de água do escoamento 

superficial. 

 

2.4.2.2 Pesquisa realizada acerca da capacidade de reteníã o de água de árvores  

 

Os efeitos reais que as árvores tê m na diminuiíão de alagamentos vem sendo 

estudados. Ennos, Armson e Rahman (2014) citaram sobre um experimento realizado na 

cidade de Manchester, na Inglaterra, sobre coleta de dados acerca do assunto, uma vez que 

investigaíões anteriores sugeriram que as árvores tê m um baixo impacto em uma larga escala. 

No referido experimento, foi medido o escoamento superficial em 9 amostras, espalhadas em 

5 locais diferentes da cidade, cada uma delas contendo 3 situaíões de 9 m², uma coberta com 

grama, outra com asfalto, e a terceira com asfalto e uma árvore de 3 m de altura plantada no 

centro, em um espaío de 3 m² de solo, como mostrado na Figura 10.  

Figura 10 – Esquema utilizado no experimento para medir o escoamento 

superficial. 

 
Fonte: Ennos, Armson e Rahman (2014). 
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Para que fosse feita a medida da água escoada, as amostras tinham uma leve 

declinaíão para um canto, e neste canto foi colocado um dreno. Foi observado que a grama 

eliminou completamente o escoamento superficial, com toda a água da chuva percolando nas 

camadas do solo. A superfície apenas de asfalto direcionou cerca de 60% da chuva 

diretamente aos drenos. Já com a presenía da árvore, apesar de ter apenas 3 m² de superfície 

descoberta de asfalto, reduziu o escoamento superficial da chuva em 60%, quando comparado 

com a área toda de asfalto, tanto no verão quanto no inverno. A Figura 11 apresenta, em um 

formato de gráfico, as taxas de escoamento superficial explicitadas acima, para cada uma das 

3 situaíões estudadas, destacando as estaíões verão e inverno.  

Figura 11 – Efeito da superfície e da estaíão na taxa de escoamento superficial no 

experimento realizado. 

 
Fonte: Ennos, Armson e Rahman (2014). 

 

2.4.3 Pavimentos Permeáveis  

 

Os pavimentos permeáveis são técnicas de drenagem utilizadas para reduzir o 

escoamento superficial, pois possibilita que as águas das chuvas se infiltrem no sistema. 

Devem ser feitos de materiais com alta porosidade e estruturados de forma a haver espaío 

para passagem de água e de ar. Durante eventos chuvosos, a infiltraíão da água deve ser 

rápida o suficiente para evitar a possibilidade de criaíão de poías de água para a maioria das 

chuvas.  

Os pavimentos permeáveis podem ser caracterizados como pavimentos suscetíveis 

à pedestres e/ou veículos, que permitem as águas das chuvas infiltrarem através da superfície 

e na estrutura subjacente. Esta água é temporariamente armazenada abaixo da superfície e 
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pode ter um ou uma combinaíão de destinos: pode ser armazenada e utilizada, pode infiltrar 

no solo ou pode ser descarregada controladamente (WOODS-BALLARD et al., 2015). 

Quando comparados à outras soluíões, os pavimentos permeáveis são altamente 

eficientes e fáceis de serem aplicados, principalmente por não precisarem de espaío adicional, 

grande problema comum a cidades densamente urbanizadas (MARCHIONI; BECCIU, 2015).  

 

2.4.3.1 Caracterizaíã o dos tipos de pavimentos permeáveis 

 

As superfícies permeáveis, em conjunto com o sistema abaixo delas, tê m como 

objetivos básicos gerenciar o escoamento superficial nas proximidades da sua fonte, 

interceptando o escoamento, promovendo a reduíão do volume de água escoada. Este 

processo também é um meio de tratamento, que ocorre na superfície da estrutura, nas camadas 

de solo e na camada de geotê xtil, e envolve as etapas de filtraíão, adsoríão, biodegradaíão e 

sedimentaíão (WOODS-BALLARD et al., 2015).  

Existem dois tipos de pavimentos permeáveis, definidos por Woods-Ballard et al. 

(2015), com base nos materiais utilizados na sua superfície. São eles: 

a) Pavimentos porosos, que infiltram a água através de toda a superfície do 

material. A lguns exemplos de pavimentos porosos são os concretos e asfaltos 

porosos, superfícies com reforío de grama ou cascalho e cascalho ligado a 

resina. 

b) Pavimentos permeáveis, que tem a superfície formada por materiais que são 

impermeáveis à água, mas que são colocados de modo a deixar espaíos na 

superfície para a sub-base. Um exemplo prático e mais comum é o uso de 

blocos de concreto distribuídos na superfície de modo a formar espaíos entre 

os blocos, de forma a permitir a infiltraíão da água nesses espaíos para as 

camadas inferiores do pavimento.  

Há 3 principais sistemas de gerenciamento de águas abaixo da superfície de 

pavimentos permeáveis, demonstrados em 3 situaíões na Figura 12. A situaíão 1 representa 

um sistema em que toda a água da chuva passa para dentro da subestrutura, e infiltra no solo 

abaixo. Neste caso, toda a água é infiltrada no solo, não havendo descarga da água em um 

sistema de drenagem externo ou em um curso d’água. Na situaíão 2, parte da água que excede 

a capacidade de infiltraíão do subsolo é direcionada a um sistema de drenagem, podendo 

ocorrer por drenagem direta através da sub-base ou serem transportadas por canos perfurados. 

Nesta situaíão, cobertores feitos de geocompósito podem também ser usados para coletar e 



41 
 

 

direcionar a água abaixo da sub-base, como também podem ser colocados verticalmente nos 

limites da construíão para permitir a conexão com as tubulaíões. No sistema apresentado na 

situaíão 3, não há infiltraíão de água no solo, sendo o sistema construído em cima de uma 

membrana impermeável e flexível. Depois que a água é filtrada pela camada de solo, é 

transportada através de tubos perfurados ou estreitos drenos até o sistema de drenagem 

externo (WOODS-BALLARD et al., 2015).  

Figura 12 – Situaíões de sistemas de pavimentos permeáveis. 

 
Fonte: Adaptado de Woods-Ballard et al. (2015). 
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2.4.3.2 Exemplos de implantaíã o e pesquisa de pavimentos permeáveis 

 

Os pavimentos permeáveis podem ser utilizados em diversas situaíões, como em 

vias de tráfego pesado, vias de tráfego leve, estacionamentos em geral, garagens particulares, 

escolas, praías, calíadas, dentre outros. Deve-se atentar para o tipo de tráfego no local de 

implantaíão dos pavimentos permeáveis, pois há um tipo ideal para cada situaíão.  

Um exemplo de aplicaíão de pavimentos permeáveis é em Edimburgo, na Escócia. 

A área de estudo chama-se Craigmillar, e antes das modificaíões no local era a quarta área 

menos favorecida na Escócia. Os pavimentos permeáveis foram usados extensivamente em 

vagas de carros e em calíadas, visando atenuar e armazenar a água do escoamento superficial 

logo na fonte, antes de descarregar no sistema de drenagem pluvial. Essa aplicaíão de 

pavimentos permeáveis foi a primeira a ser implantada por uma autoridade local na Escócia. A 

técnica foi escolhida por ser ideal para uma área com alta densidade residencial, necessitando 

apenas de mínima manuteníão. A Figura 13 apresenta uma parte da região que recebeu 

pavimento permeável.  

Figura 13 – Parte de Craigmillar em que foi utilizada a técnica de pavimentos 

permeáveis. 

 
Fonte: Master-planning with paving (2012). 

Foi feito um estudo da aplicaíão de SuDS em Cambridgeshire visando a 

realizaíão de um comparativo de custos e performance dessa soluíão com as soluíões 

convencionais. A região de estudo, Lamb Drove, tem cerca de 1 hectare, abrange 35 

habitaíões e o solo local é composto em grande parte por argila impermeável. V árias soluíões 

sustentáveis foram aplicadas no local: pavimentos permeáveis, valas de infiltraíão, telhados 
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verdes, bacias de deteníão, dentre outras. Foi constatado que a capacidade de infiltraíão do 

pavimento permeável foi capaz de lidar com a situaíão de maior intensidade de chuvas 

registradas no local, sendo uma soluíão robusta que atendeu as expectativas, com necessidade 

mínima de manuteníão e com custos de manuteníão menores do que os previstos 

(PERMEABLE... 2012). A Figura 14 ilustra a região estudada em Cambridgeshire. 

Figura 14 – Parte da região de Cambridgeshire onde foi aplicada a técnica de 

pavimentos permeáveis. 

 
Fonte: Permeable paving: Case study - SuDS in Cambridgeshire (2012). 
Depois de analisarem diversos estudos sobre as vantagens na diminuiíão do 

escoamento superficial e no pico de inundaíão, A lsubih et al. (2016) fizeram um experimento 

construindo em um laboratório 1 (um) metro quadrado de pavimento permeável, de acordo 

com as recomendaíões do Manual SuDS CIRIA C697 e do British Standard 7533-13:2009. A 

Figura 15 mostra as camadas montadas para o experimento. 
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Figura 15 – Camadas do pavimento permeável montado em laboratório para 

experimento. 

 
Fonte: Adaptado de Alsubih et al. (2016). 

 O experimento consistiu em aplicar 3 chuvas com diferentes combinaíões de 

intensidade e duraíão, e cada combinaíão foi repetida 3 vezes. Em seguida, foram aplicadas 3 

tempestades de chuvas também com diferentes duraíões e intensidades, para que o acervo de 

conteúdo fosse vasto. Com estes experimentos, foi possível concluir que mais de 40% do total 

de água das chuvas dos eventos testados ficou retida na estrutura do pavimento permeável. 

A lém disso, a precipitaíão foi descarregada do pavimento permeável depois de 7 horas do 

início da chuva, confirmando a habilidade do pavimento permeável atenuar as águas pluviais.  

 

2.4.4 Valas de infiltraíã o 
 

As valas de infiltraíão vegetadas são, na maioria dos casos, rasas, de fundo plano 

e abertas ao ar livre, como pode ser observada no exemplo da Figura 16. São designadas para 

drenar rodovias, estacionamentos e calíadas, atenuando o escoamento superficial das águas 

pluviais através da infiltraíão das mesmas e, em alguns casos, da reteníão temporária. A lém 

disso, as valas podem transmitir as águas captadas ao longo das vias até uma bacia de 

deteníão, localizada à uma cota mais baixa para que possa ser transportada por gravidade 

(WOODS-BALLARD et al., 2015).  
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Figura 16 – Exemplo de vala de infiltraíão vegetada com grama. 

 
Fonte: K eltic Engineering (2017). 

As valas de infiltraíão devem atender a certos critérios, tal como ter uma 

capacidade adequada para captar e/ou armazenar as águas pluviais para o período de retorno 

proposto e, em 24 horas após o evento chuvoso, já deve ter infiltrado metade do volume 

absorvido, para assegurar o armazenamento de água para eventos subsequentes. O ideal é que 

a água seja direcionada lateralmente à vala de infiltraíão, em vez de atingir a vala em um 

único ponto de entrada, minimizando assim os riscos de erosão (WOODS-BALLARD et al., 

2015). Outro exemplo de vala de infiltraíão onde a água é direcionada lateralmente pode ser 

observado na Figura 17. É  válido notar que a vala de infiltraíão apresentada na Figura 17 é 

descontínua em sua cobertura, sendo uma parte de grama e outra parte asfáltica. Entretanto, 

abaixo da parte asfáltica, pode-se perceber a presenía de vazios para haver continuidade no 

escoamento da água na vala de infiltraíão, caso necessário.  
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Figura 17 – Exemplo de vala de infiltraíão descontínua. 

 
Fonte: Component: Swales (2017). 

O perfil básico de uma vala de infiltraíão vegetada pode ser observado na Figura 

18. A máxima profundidade hipotética de água na vala também está destacada na figura, e 

varia conforme o tamanho da vala. A vegetaíão deve ser mantida a uma altura entre 75 a 150 

mm para evitar aplainamento durante alagamentos (WOODS-BALLARD et al., 2015).  

Figura 18 – Perfil básico de uma vala de infiltraíão. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2017).  

 

2.4.5 Bacias de Deteníã o 

 

As bacias de deteníão podem ser caracterizadas como depressões na paisagem 

que, em geral, estão secas, exceto durante e imediatamente após eventos chuvosos. Elas 

podem ser vegetadas ou permeáveis, o que ainda favorece a infiltraíão de parte da água, ou 

podem ter funíão de atenuar o pico de enchentes. O talude da bacia de deteníão, da mesma 

forma que o das valas de infiltraíão, não deve ser superior a 3:1 (WOODS-BALLARD et al., 
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2015). Um exemplo de bacia de deteníão vegetada ao lado de uma rodovia pode ser 

observado na Figura 19. 

Figura 19 – Exemplo de bacia de deteníão em um período após evento chuvoso. 

 
Fonte: Sustainable Urban Drainage Systems Network (2017). 

A cidade de Rotterdam é um excelente estudo de caso quando o assunto é preparar 

a cidade para enfrentar as mudanías climáticas. Com relaíão à preparaíão para uma maior 

frequê ncia de eventos chuvosos extremos, especialmente em áreas que já apresentam uma 

capacidade de reteníão de água deficiente, como em áreas urbanas, estão havendo adaptaíões 

no sistema de drenagem e armazenamento de água. A estratégia adotada pela cidade é 

trabalhar juntamente com a água, para criar um ambiente atrativo, economicamente forte e 

que possa suportar as mudanías climáticas. A ideia adotada foi a criaíão de um ambiente que 

pudesse ser utilizado pela populaíão no cotidiano, e em casos de eventos extremos, pudesse 

capturar e armazenar a água das chuvas, visando não sobrecarregar o sistema de drenagem 

(CITY  OF ROTTERDAM, 2013). 

Um case de sucesso de Rotterdam é a construíão da praía Benthemplein, 

apresentada na Figura 20, como parte de um projeto que envolveu diversos stakeholders com 

o objetivo de transformar a praía em um local de armazenamento de água fornecendo também 

oportunidades para esporte e lazer.  
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Figura 20 – Visão geral da praía Benthemplein. 

 
Fonte: Van Duivenbode ([2013]). 

Foram construídas 3 bacias de deteníão para coletar e armazenar água. A lém disso, 

as bacias foram concebidas de tal forma que pudessem promover também espaío para prática 

de esportes no local. Duas delas são mais rasas e são usadas para chuvas em geral. Essas 

bacias permitem a infiltraíão da água e, quando não há chuvas, uma é usada para prática de 

skate, como mostrado na Figura 21, e a outra usada para momentos de interaíão social, como 

apresentado na Figura 22.   

Figura 21 – Bacia de deteníão da praía Benthemplein sendo usada como espaío 

para prática de skate. 

 
Fonte: Urbanisten ([2013]). 
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Figura 22 – Bacia de deteníão da praía Benthemplein sendo utilizada para 

interaíões sociais. 

 
Fonte: Musch ([2013]). 

A terceira bacia é profunda, usada para reter a água e apenas posteriormente 

descarregar em um canal. Esta bacia é voltada para eventos extremos. No cotidiano da praía, 

é utilizada como quadra poliesportiva, como pode ser observado na Figura 23.  

Figura 23 – Bacia de deteníão mais profunda, sendo usada como quadra 

poliesportiva. 

 
Fonte: Musch ([2013]). 
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A água das chuvas é coletada das áreas pavimentadas, tanto da praía quanto dos 

arredores, e é levada através de calhas de aío até as bacias. Um exemplo dessas calhas pode 

ser observado na Figura 24.  

Figura 24 – Calhas coletoras de águas pluviais. 

 
Fonte: Bals (2017). 

As plantas escolhidas para a praía tinham o objetivo de propiciar um ambiente 

mais vibrante, onde as pessoas teriam vontade de parar e apreciar o lugar (WOODS-

BALLARD et al., 2015). A Figura 25 apresenta a praía com a bacia mais profunda sendo 

utilizada para reteníão da água. Percebe-se que fica um ambiente agradável mesmo em 

situaíões posteriores aos alagamentos. 

Figura 25 – Bacia de deteníão mais profunda, sendo usada para reteníão de água. 

 
Fonte: Urbanisten ([2013]). 
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As situaíões, espaíos e interesses variam bastante em cada cidade. Entretanto, 

percebe-se que um bom planejamento pode tornar um ambiente funcional, sustentável e 

agradável para a populaíão, como visto no caso da cidade de Rotterdam, que pode servir de 

inspiraíão para outras cidades.  

 

2.4.6 Sistemas de biorreteníã o 
 

Um exemplo é a drenagem de superfícies impermeabilizadas ser feita por sistemas 

de biorreteníão. Esses sistemas são basicamente depressões rasas que podem reduzir a 

velocidade de escoamento superficial da água e seu volume. Em geral, são utilizados para 

tratar o escoamento superficial de chuvas frequentes. A lém de auxiliar no controle de 

alagamentos, esta técnica ajuda a tratar a poluiíão através do uso de solo manipulados e 

vegetaíão, ajuda na biodiversidade ambiental, ajuda a diminuir a temperatura do local por 

conta da evapotranspiraíão, e deixa os locais mais atrativos à populaíão. A grande vantagem 

dos sistemas de biorreteníão é que eles são extremamente flexíveis, podendo ter diferentes 

formatos, materiais, vegetaíão e principalmente dimensão (WOODS-BALLARD et al., 2015). 

Apesar de existirem diferentes formas de abordagem do design de sistemas de 

biorreteníão, as características básicas podem ser observadas na Figura 26. Nesta figura, há a 

representaíão de um sistema de biorreteníão em situaíão de chuva. A água escoa 

superficialmente da área de contribuiíão, e tem basicamente 3 caminhos a percorrer: parte da 

água é perdida por evapotranspiraíão, parte infiltra no solo e o excesso de água vai para o 

sistema de drenagem acoplado.  
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Figura 26 – Esquema básico de um sistema de biorreteníão. 

 
Fonte: Adaptado de Zhang e Guo (2014). 
Um exemplo de aplicaíão do sistema de biorreteíão é na cidade de Brighton, nos 

Estados Unidos, como mostrado na Figura 27. Esse sistema tem a capacidade de drenar 

aproximadamente 1670 m² de telhados e pavimentos impermeáveis, em uma área de quase 3 

mil m² (MCCORD... 2014). 

Figura 27 – Sistema de biorreteníão de Brighton, Estados Unidos. 

 
Fonte: Royal Car Wash Bioretention System (2014). 



53 
 

 

A filtraíão do sistema de biorreteníão mostrado na Figura 27 consiste em 

camadas de cascalho e areia com drenos internos, para transportar as águas pluviais para o 

sistema de drenagem da rua. As plantas consistem em uma variedade de espécies que tem 

tolerância à alagamentos, que não precisam de muita manuteníão e que são esteticamente 

agradáveis (ROYAL... 2014).  

Uma variaíão dos sistemas de biorreteníão são os jardins de chuva, que 

costumam ser menores e terem uma área de contribuiíão menor, como o telhado de uma 

residê ncia ou a garagem. Em geral, possuem menos componentes do que os sistemas de 

biorreteníão, sendo mais simplificados e com menos engenharia envolvida (WOODS-

BALLARD et al., 2015).  

A cidade de Nottingham, no Reino Unido, é um exemplo de sucesso na aplicaíão 

de jardins de chuva. No total, foram construídos 21 jardins de chuva, totalizando 148 m², e 

foram designados para captar o escoamento superficial de 5500 m² de pavimentaíão. Este 

sistema foi construído para gerenciar o escoamento superficial de chuvas com período de 

retorno de 30 anos, a um custo de £ 68 mil, um equivalente à aproximadamente R$ 300 mil 

(RIBBLESDALE... 2016). Um exemplo de jardim de chuva de Nottingham pode ser 

observado na Figura 28. 

Figura 28 – J ardim de chuva da cidade de Nottingham. 

 
Fonte: Ribblesdale Road, Nottingham Retrofit Rain Gardens (2016). 
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2.4.7 Polders holandeses  

 

A Holanda é um clássico exemplo quando se trata de gerenciamento de águas, 

pois grande parte das terras do país está situado abaixo do nível do mar. Estas áreas são 

chamadas de polderes, onde cada um é separado dos outros por meio de diques, e seus 

sistemas de água são independentes, sendo cada um deles equipado com sistemas de 

drenagem e estaíões de bombeamento de água. Uma soluíão aplicada em algumas regiões é a 

restauraíão de antigos corpos de água abertos, tanto para controle de gerenciamento de águas 

como para revitalizaíão do ambiente natural, sendo mais fácil de ser implantado em áreas 

ainda em desenvolvimento, e difícil em cidades já consolidadas. Um dos casos estudados é a 

área de Wateringse Veld, na Holanda, mostrada na Figura 29. O objetivo do projeto dessa área 

foi fornecer mais espaío para os rios, contribuindo para preveníão de inundaíões pelo 

aumento do fluxo de água à jusante, além de permitir a coleta de água das chuvas que caem 

em telhados e na pista, onde esta água pode ser filtrada por vegetaíão rasteira adjacente 

(SCHUETZE; CHELLERI, 2011; WATERINGSEV ELD... 2017).  

Figura 29 – Á rea de Wateringse Veld, projetada para ser resiliente à água. 

 
Fonte: Wateringseveld, Den Haag (2017). 

 

2.4.8 ABC Waters Programme 

 

A cidade de Singapura laníou, em 2006, um programa denominado ABC Waters, 

no qual cada letra faz referê ncia à uma frente, Active, Beautiful e Clean. Em Active, a ideia é 

prover à comunidade novos espaíos para atrair a populaíão para perto da água através de 
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atividades recreativas. Em Beautiful, o objetivo foi transformar reservatórios e córregos de 

água em uma infraestrutura agradável de ser vista e integrada com outros elementos da 

paisagem urbana. Para Clean, a meta era melhorar a qualidade da água através do 

gerenciamento das águas, diminuindo a velocidade do escoamento superficial, mantendo a 

água limpa na fonte, enquanto deixa a cidade mais bonita e menos poluída, por meio de 

programas de educaíão pública e construindo a relaíão da populaíão com esses espaíos 

públicos construídos. Um exemplo de aplicaíão em larga escala deste programa é o Bishan 

Park, onde 3 km de drenos retilíneos de concreto foram convertidos em um fluxo sinuoso. A 

Figura 30 mostra um espaío do Bishan Park, aproveitado pela populaíão (BUURMAN, 2016). 

Figura 30 – Bishan Park, local modificado pelo ABC Waters. 

 
Fonte: Bishan Park (2017). 

O impacto do programa ABC Waters já está sendo observado. Foram realizados 

mais de 1800 eventos para a comunidade e constatou-se que pessoas não apenas das 

redondezas usufruem da infraestrutura dos espaíos públicos, indicando a valorizaíão dos 

locais modificados pelo programa. Um indicador que suporta este argumento é o aumento no 

preío dos imóveis localizados nas redondezas desses novos espaíos públicos. A lém disso, o 

programa ABC Waters está integrado com outros objetivos da prefeitura, para que Singapura 

seja reconhecida como uma cidade vibrante de jardins e águas. Isto está diretamente ligado ao 

fato do governo almejar transformar a cidade em um oásis, atraindo negócios e turismo, 

afetando diretamente a economia local (BUURMAN, 2016).  
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L im e Lu (2016) fizeram uma avaliaíão do programa ABC Waters. As técnicas 

mais comuns na cidade são rain gardens (‘jardins de chuva’, em traduíão livre), telhados 

verdes e paredes verdes. Analisando diversos estudos, pode ser constatado que as técnicas 

implantadas apresentaram um bom desempenho na remoíão de partículas, mas com fraco 

desempenho em remoíão de nutrientes. A partir de modelagens, observou-se que picos de 

inundaíões e os volumes de água das chuvas escoado diminuíram com sucesso. O governo 

tem programas de certificaíão de profissionais para aumentar o conhecimento nas técnicas 

sustentáveis de drenagem e estes conhecimentos comeíaram a ser inseridos no currículo das 

instituiíões de ensino.  

 

2.4.9 Blue-Green Cities Research Project     

 

O projeto de pesquisa Blue-Green Cities, implementado de 2013 a 2016 sob a 

lideranía do Prof. Colin Thorne, da Universidade de Nottingham (Reino Unido), segue a 

tendê ncia atual de sustentabilidade desde sua concepíão, e teve como missão básica recriar a 

orientaíão natural do ciclo da água a partir do gerenciamento das águas e da infraestrutura 

verde. O objetivo era pesquisar soluíões que amenizem os problemas advindos da 

urbanizaíão sem planejamento, protegendo os sistemas hidrológicos e ecológicos urbanizados, 

fazendo com que as cidades atinjam uma resiliê ncia e adaptabilidade para lidar com 

inundaíões e alagamentos.  

Inicialmente, a cidade de Newcastle foi modelada para simular os efeitos do uso 

de técnicas sustentáveis de drenagem, através do software CityCAT hydrodynamic model, 

desenvolvido para melhor representar inundaíões pluviais em áreas urbanas. Foram 

consideradas mais áreas verdes, pavimentos permeáveis, planícies de inundaíão e telhados 

verdes. Para validar os dados que o software CityCAT reproduzisse, foram inseridos dados 

reais de eventos chuvosos que já ocorreram na cidade, e o software reproduziu com sucesso as 

profundidades de alagamentos e o fluxo na rede de esgoto. Assim, quando foram considerados 

também a infraestrutura sustentável de drenagem na modelagem, os efeitos positivos de fluxo 

da rede de esgoto e profundidade de alagamento puderam ser percebidos ao longo de toda a 

cidade (THORNE et al., 2016). 

Diante dos resultados de modelagem, diversas cidades da Inglaterra foram tidas 

como objeto de pesquisa. A região de Wortley Beck, localizada na cidade de Leeds, foi 

utilizada como estudo de caso acerca do potencial das técnicas sustentáveis de drenagem para 

lidar com alagamentos. Foram feitas modelagens hidrodinâmicas para chuvas de 15, 50 e 100 
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anos de período de retorno, considerando a situaíão atual e, em seguida, a situaíão de 

implementaíão de SuDS. Os resultados indicaram que o uso dessas técnicas de drenagem 

reduziu os efeitos negativos de alagamentos para os trê s períodos de retorno considerados, 

com impactos mais significativos para o período de retorno de 15 anos (AHILAN et al., 2014). 

A Figura 31 apresenta parte da região de Wortley Beck em situaíão de alagamento.  

Figura 31 – Ring Road alagada, em Wortley Beck, Leeds, UK . 

 
Fonte: Thorne et al. (2016). 
A região de Ouseburn, em Newcastle, na Inglaterra, foi usada como estudo para 

verificar a influê ncia de ponds (áreas alagáveis permanentes menores que lagoas, geralmente 

artificiais) no fluxo de água e sedimentos em trê s situaíões de inundaíão, com o auxílio do 

software TUFLOW hydrodynamic model. Os trê s cenários usados foram chuvas com períodos 

de retorno de 5, 30 e 100 anos, e as simulaíões foram feitas considerando o uso de ponds e 

sem os considerar, para que a diferenía pudesse ser observada. Os resultados mostraram que 

os ponds atenuaram e atrasaram os picos de inundaíões para os trê s períodos de retorno 

considerados, sendo o efeito mais pronunciado para eventos de maior magnitude. A lém disso, 

os ponds captaram sedimentos durante as trê s simulaíões de inundaíões feitas, pois o 

escoamento superficial das águas das chuvas geralmente contém altos níveis de poluentes, 

afetando os corpos hídricos receptores de águas, mostrando também esta vantagem em sua 

aplicaíão (Thorne et al., 2016). A Figura 32 apresenta um exemplo de uma região de ponds, 

em Newcastle. 
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Figura 32 – Exemplo de ponds na região de Ouseburn, em Newcastle, UK . 

 
Fonte: Thorne et al. (2016). 
 

4.8 Desafios na implantaíã o de T écnicas Sustentáveis de Drenagem 

 

Muitos estudos citados neste trabalho tê m argumentado favoravelmente à 

aplicaíão de novas práticas sustentáveis para o gerenciamento de alagamentos, principalmente 

devido às incertezas das mudanías climáticas. Entretanto, a modificaíão da cultura de uma 

cidade no que diz respeito às técnicas utilizadas para resolver problemas cotidianos é um 

processo lento e difícil.  

Na implantaíão dos jardins de chuva de Nottingham, por exemplo, houveram 

diferentes níveis de apoio à soluíão entre os residentes do local. Houve também certa 

dificuldade de compreender como o escoamento superficial contribui para os alagamentos e 

para a qualidade da água. A lém disso, houve uma preocupaíão com a seguranía do sistema de 

jardins de chuva, e os residentes e auditores de seguranía auxiliaram no refinamento do 

projeto (GREENING... 2013). 

Em um projeto de jardins de chuva na cidade de Londres, houveram outras 

dificuldades, como a limitaíão do espaío disponível para projeto, visto que teria que 

assegurar espaío suficiente para duas vias de tráfego, rotas de ônibus foram influenciadas, 

pelo fato de a via ter sido estreitada, necessitando diminuir o comprimento dos ônibus. A lém 

disso, apesar de terem sido utilizadas plantas resistentes à períodos secos, a manuteníão 

inicial foi maior do que o previsto até o estabelecimento completo (ALMA... 2016).  
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Na implantaíão de valas de infiltraíão, bacias de deteníão, coletor de água da 

chuva na escola Bushloe High School, em Leicestershire, na Inglaterra, houveram alguns 

questionamentos durante o projeto. Os clientes estavam inseguros acerca da aplicaíão das 

soluíões tanto acima quanto abaixo do solo, estavam preocupados também com a seguranía e 

a forma de realizar manuteníão nos sistemas. O problema foi sanado através de realizaíão de 

visitas a outros locais em que as técnicas já haviam sido instaladas, garantindo assim que o 

sistema funciona e tranquilizando os clientes acerca da seguranía (BUSHLOE... 2005).  
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3 ME TODOL OGIA 

 

Para a realizaíão deste trabalho e visando atingir os objetivos específicos, foi 

utilizada a metodologia apresentada no presente capítulo. 
 

3.1 E mbasamento Teórico 

 

Este trabalho é caracterizado quanto à abordagem como uma pesquisa qualitativa. 

Deve-se compreender que o trabalho busca explicar o motivo dos fenômenos analisados, 

explanando o que convém ser feito, sem a preocupaíão em quantificar objetivamente valores 

numéricos. O foco é o entendimento e esclarecimento da dinâmica social (GERHARDT; 

SILV EIRA, 2009).  

Quanto à natureza da pesquisa, o trabalho realizado é compreendido como uma 

pesquisa aplicada, pois tem como objetivo a geraíão de conhecimentos para aplicaíão prática, 

dirigindo-se à soluíão de problemas específicos e envolvendo-se em interesses locais 

(GERHARDT; SILV EIRA, 2009).  

Com relaíão aos procedimentos utilizados na pesquisa, pode-se considerar que a 

mesma tem características de pesquisa bibliográfica, pois os estudos foram conduzidos a 

partir do levantamento de referê ncias teóricas que já foram analisadas previamente e são 

públicas (MATOS; LERCHE, 2001 apud FONSECA, 2002).  

As principais fontes de dados utilizados foram artigos internacionais e nacionais, 

reportagens de jornal e mapas disponibilizados em endereíos eletrônicos e pela Prefeitura de 

Fortaleza.  

 

3.2 E tapas da Pesquisa 

 

O presente trabalho foi dividido em 5 etapas: identificaíão da rede de drenagem já 

existente, soluíões de drenagem em andamento, caracterizaíão dos pontos críticos de 

alagamentos, resultados e discussões acerca dos pontos críticos de alagamentos caracterizados 

e, por fim, sugestões de técnicas sustentáveis de drenagem aplicáveis para a realidade de 

Fortaleza.  
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3.2.1 Rede de Drenagem já existente 

 

Foi realizada uma pesquisa acerca da cobertura de drenagem existente na cidade 

de Fortaleza. Utilizou-se, para isso, reportagens de jornal e arquivos disponibilizados em meio 

eletrônico pela Prefeitura de Fortaleza, para obter os percentuais da cobertura de galerias de 

drenagem e canais.  

 

3.2.2 Soluíões em andamento 

 

Foram feitas pesquisas em reportagens de jornal disponibilizadas em endereíos 

eletrônicos relativas ao ano de 2017 para obter dados sobre os locais em que foram 

executados sistemas de drenagem. Foram consideradas obras de qualquer porte e executadas 

na cidade de Fortaleza.  

 

3.2.3 Identificaíã o dos pontos críticos de alagamentos 

 

Como este trabalho está fazendo a análise de toda a cidade de Fortaleza, é 

necessário realizar uma priorizaíão. Portanto, esta etapa consistiu em identificar os pontos de 

alagamentos mais críticos da cidade. Para tanto, além de pesquisas em documentos 

disponibilizados pela Prefeitura de Fortaleza, foi contatado um engenheiro de drenagem da 

Prefeitura de Fortaleza para validaíão dos pontos críticos de alagamentos obtidos por meio de 

documentos eletrônicos.  

 

3.2.4 Caracterizaíã o dos pontos críticos de alagamentos 

 

Esta etapa consistiu em uma análise mais profunda dos pontos críticos de 

alagamentos identificados. Foi utilizada parcialmente a metodologia indicada por Woods-

Ballard et al. no manual denominado The SuDS Manual, CIRIA C753. Optou-se por estudar 3 

características dos locais críticos, a topografia, o uso do solo e a infraestrutura de drenagem 

existente. Para execuíão da análise topográfica, foi utilizado um mapa de altitudes da cidade 

de Fortaleza. Para possibilitar a análise do uso do solo nas regiões críticas de alagamento, foi 

utilizado um mapa de identificaíão de macrozonas de Fortaleza e o Google Maps Street View 

para visualizar como é a estrutura construída exatamente no local de alagamento. Na análise 
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da infraestrutura abaixo do solo no local, foram feitas análises com base em um mapa de 

infraestrutura de drenagem de Fortaleza.  

 

3.2.5 Resultados e Discussões 

 

A partir dos dados coletados na etapa de identificaíão dos pontos críticos de 

alagamentos e caracterizaíão dos mesmos, foi feita uma compilaíão dos resultados obtidos 

durante o estudo, bem como uma análise desses resultados.  

 

3.5 Análise da viabilidade de aplicaíã o de SuDS em Fortaleza 

 

Esta é uma etapa importante do projeto, pois visa obter um direcionamento claro 

para melhorar o problema de alagamento que tanto afeta a populaíão. A lém da utilizaíão dos 

estudos de caso citados na revisão bibliográfica, foi utilizado novamente, como fonte 

principal, o Manual de Técnicas Sustentáveis de Drenagem, denominado The SuDS Manual, 

elaborado por diversos grupos do Reino Unido, como a CIRIA e o Department of 

Environment Food & Rural Affairs, liderado pela engenheira Bridget Woods Ballard, que 

possui mais de 20 anos de experiê ncia em hidrologia e gerenciamento sustentável de riscos de 

alagamentos.  

Os dados obtidos na caracterizaíão dos pontos críticos de alagamentos foram 

relacionados com as técnicas de drenagem utilizadas pelas fontes supracitadas, para obter 

algumas sugestões de técnicas aplicáveis à realidade dos alagamentos de Fortaleza, de modo a 

incentivar o uso de sistemas de drenagem sustentáveis objetivando a mitigaíão de 

alagamentos, aliviando o sistema de drenagem convencional.  
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4 E ST UDO DE  CASO 

 

Pode-se constatar que, de acordo com o histórico da cidade, a problemática básica 

de Fortaleza consiste em: alagamentos constantes devido a um crescimento e ocupaíão 

desordenada da cidade, aterramentos de cursos de água e grandes áreas impermeabilizadas.  

Este estudo de caso é condizente com a sequê ncia apresentada na metodologia, 

para uma melhor compreensão da realidade da cidade.  

 

4.1 R ede de drenagem existente em Fortaleza 

 

Como a maioria das cidades, e como já detalhado anteriormente, Fortaleza cresceu 

sem um planejamento e sem a infraestrutura necessária para assegurar a qualidade de vida aos 

seus cidadãos, com a ocupaíão desordenada e o processo de verticalizaíão urbana diminuindo 

os locais de absoríão da água, favorecendo o escoamento. Isto prejudicou a funcionalidade da 

cidade nos mais diversos aspectos, como saneamento, malha viária, habitaíão, dentre outros.  

A evoluíão da cobertura do sistema de drenagem em Fortaleza é clara: em 2010, 

apenas 35% da capital tinha drenagem, e estima-se que no final de 2016 esse percentual tenha 

subido para 59%. A meta era terminar 2016 com 65%, mas o índice só foi atingido no ano de 

2017 (GONÇA LV ES, 2015). Entretanto, segundo dados de 2015 disponibilizados pela SEINF 

e contido no Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado pela Prefeitura de Fortaleza, 

aproximadamente 70% da cidade possui algum tipo de drenagem, seja artificial ou natural 

(PLANO... [2015]).  

A Figura 33 apresenta o mapa da cidade de Fortaleza contendo informaíões sobre 

os locais de drenagem da cidade até o ano de 2017. Como mostra a legenda, as linhas verdes 

representam as galerias, as linhas azuis representam as galerias executadas pelo programa 

DRENURB, as linhas marrons são os canais e as linhas vermelhas são as galerias projetadas, 

mas não executadas.  
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Figura 33 – Mapa de Drenagem de Fortaleza 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.2 Soluíões em andamento em 2017 

 

A Prefeitura de Fortaleza está realizando obras de drenagem urbana em diversos 

locais da cidade. São obras convencionais, que em geral visam a construíão de bocas de lobo, 

bueiros, galerias de drenagem, obras de macrodrenagem e revitalizaíão de lagoas, com o 

objetivo de sanar problemas de alagamentos nas vias locais, dando mais agilidade ao 

escoamento das águas pluviais, impactando também na saúde da comunidade.  

O problema dessas soluíões é que as mesmas, para um funcionamento efetivo, 

dependem da colaboraíão da populaíão de não jogar lixo nas ruas, pois estes resíduos 

bloqueiam o sistema de drenagem convencional, impedindo que as águas das chuvas escoem 

de maneira eficaz para minimizar os alagamentos. Corroborando com isto, observou-se em 

diversas ocasiões, durante a execuíão deste trabalho, pessoas de diversas classes sociais 

jogando lixo na rua, seja quando estão dirigindo e jogam de dentro para fora do carro, seja 

quando estão andando a pé.  
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Os investimentos em drenagem urbana estão ocorrendo na cidade. Segundo o 

jornal Tribuna do Ceará, a prefeitura investiu, de 2013 a 2016, cerca de R$ 189 milhões. Mais 

de mil bocas de lobo foram inseridas na cidade, além de novas galerias e pavimentaíão. São 

esperados investimentos de US$146,6 milhões para os próximos 4 anos, como parte de um 

financiamento do Banco Mundial, onde metade será de recursos aprovados pela instituiíão 

financeira, e a outra metade do dinheiro será uma contrapartida da cidade (BANCO... 2017; 

PREFEITURA...  2017c). 

Para que seja possível ter uma dimensão das atividades que a Prefeitura de 

Fortaleza está realizando atualmente na cidade, estão listadas algumas obras que foram 

concluídas ou que estão em andamento no ano de 2017 a seguir. 

 

4.2.1 Regional II     

 

Houve a construíão de uma nova galeria de drenagem na Rua Santa Terezinha da 

Sagrada Face de Cristo, no bairro São João do Tauape, próximo ao Parque do Cocó. A obra foi 

realizada em um prazo de 15 dias, com início em 29 de marío de 2017, e com um oríamento 

de R$ 50 mil reais. Nesta obra, foram construídas quatro novas bocas de lobo e implantadas 

galerias de drenagem em polietileno (PREFEITURA...  2017a). 

 

4.2.2 Regional IV     

 

Está acontecendo uma grande obra na Avenida Aguanambi. Dentre as 

interveníões, estão sendo feitas galerias triplas para drenagem entre a Avenida Domingos 

Olímpio e a rotatória da BR-116, paralela ao canal existente. Serão utilizados 2.442 m de 

tubos de Polietileno de Alta Densidade, com dimensões variando de 600, 750 e 1.050 mm. A 

obra de drenagem irá duplicar a capacidade da região de captar águas pluviais e minimizar 

alagamentos, visto que a avenida está inserida em uma altitude mais baixa do que as ruas ao 

seu redor, fazendo com que receba águas dos dois lados da cidade (DRENAGEM... 2017; 

OBRA... 2017; PREFEITURA... 2017e).  

 

4.2.3 Regional VI     

 

Estão sendo feitas melhorias habitacionais no São Cristóvão e Campo Estrela, 

localizados no bairro J angurussu. A lém de melhorias habitacionais para 60 famílias, estão 
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sendo construídas duas novas praías, e obras de drenagem e saneamento na área da Avenida 

do Contorno Norte com a Avenida Castelo de Castro, até a Avenida Perimetral com a rua J air 

Rodrigues. Oríado em quase R$ 12 milhões, o projeto inclui também a requalificaíão do 

canal e a dragagem da Lagoa das Pedras (PREFEITURA... 2017f). 

Iniciou-se em outubro as obras de alargamento da Av. Jornalista Tomaz Coelho, 

no bairro Messejana. A lém da duplicaíão das vias, será implantado um novo sistema de 

drenagem e canteiro central (PREFEITURA... 2017g).  

 

4.2.4 Regional do Centro     

 

Foi finalizada a obra de drenagem da Rua Pedro I no dia 18/08/2017. O projeto foi 

constituído da construíão de um sistema de drenagem no trecho da Rua Pedro I entre as ruas 

Floriano Peixoto e Solon Pinheiro. Foram implantadas 18 bocas de lobo, além de 180 m de 

galeria de drenagem. Está prevista uma interligaíão do sistema de drenagem da Rua Pedro I 

com a obra de drenagem em execuíão no Parque das Crianías, constituída de 60 m de galeria. 

Está sendo realizada também a drenagem da rua Pedro Pereira, onde serão construídas mais 

32 bocas de lobo, interligadas à nova galeria de drenagem de 280 m. Estas obras em 

andamento estão oríadas em torno de R$ 2 milhões (PREFEITURA... 2017d). 

Outras partes do centro de Fortaleza estão recebendo ateníão da prefeitura. Houve 

a requalificaíão da rua José Avelino, com a construíão de novas calíadas e restauraíão da via 

histórica, contou também com a desobstruíão da drenagem (UM MÊS... 2017; 

PREFEITURA... 2017b).  

Parte das obras da construíão do Instituto José Frota 2 abrange a obra de 

drenagem da Rua Senador Pompeu, iniciada em outubro de 2017 e com previsão de duraíão 

do serviío de 2 meses. A obra, oríada em R$ 175 mil, abrange a implantaíão de uma nova 

galeria, de 180 metros de extensão, com o objetivo de auxiliar na drenagem subterrânea da 

área do subsolo 2 do novo edifício. Esta obra irá assegurar o direcionamento das águas 

pluviais até o já existente sistema de drenagem da Avenida Domingos Olímpio, uma vez que 

em projeto foi observado que o leníol freático da região é alto, podendo chegar a 2 metros 

durante o período chuvoso (AMC...  2017). 
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4.3 Identificaíã o dos pontos críticos de alagamentos ainda existentes 

 

Embora tenha sido verificado o empenho das autoridades competentes no sentido 

de melhorar os problemas relativos a falta de infraestrutura necessária para barrar os 

alagamentos em Fortaleza, foi constatado através de pesquisas que ainda existem muitos 

pontos críticos de alagamentos na cidade. Como as chuvas de Fortaleza são concentradas em 

apenas um período do ano, as discussões acerca dos problemas acarretados por elas também 

ficam em evidê ncia apenas quando a situaíão já está difícil.  

No dia 10 de marío de 2017, o jornalista Eliomar de L ima citou em seu blog o 

problema de alagamentos em Fortaleza que não aparentam melhora no decorrer dos anos, 

mesmo com as informaíões da prefeitura de que providê ncias estão sendo tomadas. No dia 9 

de marío de 2017, a capital cearense apresentou chuvas acima de 110 milímetros, e alguns 

trechos já recorrentes apresentaram novamente alagamentos, como as avenidas Heráclito 

Graía, Aguanambi, 13 de Maio, Mister Hull, Beira Mar, Barão do Rio Branco, além da 

periferia, que constantemente é impactada com alagamentos (FORTA LEZA... 2017).   

Com o advento da tecnologia, está sendo possível que as informaíões sejam 

armazenadas, organizadas e disseminadas de maneira mais rápida. O Google Maps, por 

exemplo, permite que sejam inseridos pins de indicaíão de locais. Assim, o jornal O Povo 

pediu que a populaíão informasse os locais de alagamentos na cidade, e compilou os 

resultados na Figura 34. Os dados apresentados são referentes ao ano de 2011. 

Figura 34 – Mapa de alagamentos em Fortaleza. 

 
Fonte: O Povo Online (2011). 
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Pode-se perceber, com base na Figura 34, que praticamente toda a cidade de 

Fortaleza está sujeita e apresenta de fato acúmulo de água, sendo este um problema 

generalizado, não estando restrito à apenas certas localidades, causando transtornos para a 

populaíão, tanto para os que transitam quanto para os que moram nos locais.  

Como forma de priorizaíão, serão analisados 20 pontos de alagamentos, 

considerados críticos, identificados pela Prefeitura de Fortaleza, contidos no Plano Municipal 

de Saneamento Básico de 2015 (PLANO... [2015]). Esses 20 pontos críticos de alagamentos 

estão destacados no mapa apresentado na Figura 35, e detalhados na Tabela 2.  

Figura 35 – 20 pontos críticos de alagamentos em Fortaleza, identificados pela 

Prefeitura. 

 
Fonte: Plano... ([2015]). 
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Tabela 2 – Compilaíão dos pontos críticos de alagamentos identificados pela 

Prefeitura de Fortaleza.  

Número L ocalizaíã o Bairro 

001 Av. Rui Barbosa com Rua Tenente Amauri Pio Meireles 

002 Av. Expedicionários com Rua Almirante Rufino Vila União 

003 Rua Rotary com Rua Dom Lino Amadeu Furtado 

004 Av. Deputado Paulino Rocha, próximo ao número 1343 Cajazeiras 

005 Av. Duque de Caxias com Rua Solon Pinheiro Centro 

006 Av. Heráclito Graía com Barão de Aracati Centro 

007 Av. A lberto Nepomuceno com Av. Pessoa Anta Centro 

008 Rua Licurgo Montenegro com Rua Euclides da Cunha Padre Andrade 

009 Av. A lberto Craveiro, em frente ao Makro Dias Macê do 

010 Av. Frei Cirilo com Rua Homem de Melo Messejana 

011 Av. Aguanambi com Av. Eduardo Girão José Bonifácio 

012 Av. Murilo Borges, próximo à ponte do Cocó Aerolândia 

013 Av. Raul Barbosa com Rua do Piloto Aerolândia 

014 Rua Julio Verne, entre as Ruas Peru e Equador Itaoca 

015 Av. Gomes Brasil com Av. Augusto dos Anjos Parangaba 

016 Av. Dr. Silas Munguba com Rua Bogotá Itapery 

017 Av. Dr. Silas Munguba com Rua Cassimiro de Abreu Itapery 

018 Rua Alemanha com Rua Fagundes Varela Itapery 

019 Rua Síria, próximo à Av. Dr. Silas Munguba Itapery 

020 Av. Presidente Castelo Branco com Rua Eduardo Studart Pirambú 
Fonte: Elaborada pela autora. 
Como os dados da Tabela 2 são relativos à 2015, o cenário pode ter sido 

modificado e os problemas, ou parte deles, podem ter sido resolvidos. Assim sendo, foi 

contatada a área de drenagem urbana na Prefeitura de Fortaleza para buscar informaíões 

acerca dos pontos críticos de alagamentos definidos em 2015. Segundo a Prefeitura, dos 20 

locais citados, apenas 2 tiveram seus problemas resolvidos nos últimos dois anos, sendo eles 

os pontos 003 e 017, descritos na referida tabela (informaíão verbal)1.  

 

 
                                                 
1 Informaíão fornecida por Francisco de Assis Bezerra, engenheiro civil da Prefeitura de Fortaleza, em conversa 
na Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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4.4 Caracterizaíã o dos pontos críticos de alagamentos ainda existentes 

 

Fez-se necessário investigar com maior intensidade cada um dos 18 pontos de 

alagamentos considerados críticos na cidade. Utilizando como base o processo de 

caracterizaíão do local indicado por Woods-Ballard et al. (2015), no Manual de SuDS, foram 

estudadas 3 características dos locais críticos (topografia, uso do solo e infraestrutura de 

drenagem), como forma de primeiro avaliar os pontos de alagamento, para posteriormente 

fazer sugestões de SuDS adequadas a cada realidade.  

A primeira característica a ser analisada foi a topografia, atentando-se tanto para a 

relaíão entre a região indicada e as outras regiões ao redor, quanto para o local específico 

indicado pela Prefeitura de Fortaleza e suas intermediaíões mais próximas, se o local possui 

de fato uma altitude mais baixa, sujeita ao acúmulo de água. Para isso, utilizou-se o 

Topographic-map, site em que pode ser selecionada qualquer região do mundo para obter a 

altitude de um determinado local ao clicar no mapa. O mapa geral de Fortaleza pode ser 

observado na Figura 36.  

Figura 36 – Mapa de relevo de Fortaleza. 

 
Fonte: Topographic-map (2017). 
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Para que fosse feito um rápido comparativo da área estudada, foram compiladas 

em uma mesma figura, 4 capturas de telas do mapa, cada uma contendo um ponto diferente da 

região de alagamento. O posicionamento exato dos locais críticos de alagamentos 

apresentados na Figura 36 são subjetivos, então foram feitas aproximaíões dos locais nos 

mapas para análise. As 4 capturas de tela estão numeradas de 1 a 4, sendo a imagem número 1 

sempre a representaíão do local de alagamento adotado como referê ncia, segundo as 

aproximaíões realizadas.  

A segunda característica analisada foi o uso do solo em cada local, analisando a 

macrozona de ocupaíão que a região se encontra e as estruturas construídas em seus entornos. 

As ferramentas utilizadas foram o Google Maps Street View, para que pudesse ser visto de 

fato as construíões acima do solo no local, sem precisar ir fisicamente observar, e o mapa de 

Identificaíão das zonas por macrozonas, disponibilizado pela Prefeitura de Fortaleza, 

ilustrado na Figura 37. Para que fique legível, a legenda do mapa pode ser observada na 

Figura 38. 

Figura 37 – Identificaíão das Zonas de Fortaleza por Macrozonas 

 
Fonte: Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

 

 



72 
 

 

Figura 38 - Legenda do mapa de identificaíão das Zonas de Fortaleza por 
Macrozonas. 

 

 
Fonte: Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A terceira característica é a infraestrutura abaixo do solo, ou seja, se há galerias de 

drenagem nos pontos críticos de alagamentos da cidade. Utilizou-se, para isso, o Mapa de 

drenagem em Fortaleza, fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde são 

mostradas em mapa as galerias executadas até 2010, as galerias executadas pelo Programa de 

Drenagem Urbana de Fortaleza (DRENURB), os canais executados e as galerias projetadas, 

mas ainda não executadas. O mapa de drenagem de Fortaleza já foi apresentado na Figura 11, 

e a legenda do mapa pode ser observada na Figura 39. 

Figura 39 – Legenda do mapa de drenagem da cidade de Fortaleza. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

A seguir, serão apresentadas as descriíões das características topográficas, de uso 

do solo e da infraestrutura de drenagem dos 18 pontos críticos de alagamentos. 

 

4.4.1 Avenida Rui Barbosa com Rua Tenente Amauri Pio 

 

Com base nos dados apresentados na Figura 40, e analisando de forma mais 

abrangente a região em que o ponto crítico de alagamento está inserido, percebe-se que é uma 

região que pode ser considerada alta na cidade, com zonas mais baixas nas proximidades, 

onde a tendê ncia da água, na visão macro, seria ir por gravidade das zonas mais altas para as 

zonas mais baixas. Considerando apenas o cruzamento indicado e as intermediaíões mais 

próximas a ele, de fato existe um ponto de baixa ao redor de outros mais altos, com a 

diferenía mínima de 1 m, indicando uma tendê ncia ao acúmulo de água no local.  
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Figura 40 – Mapa topográfico da região do cruzamento da Avenida Rui Barbosa 

com a Rua Tenente Amauri Pio, com altitudes especificadas. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

A Figura 41 apresenta o mapa de identificaíão das zonas por macrozonas, estando 

o ponto crítico de alagamento indicado com um círculo preto. O cruzamento da Avenida Rui 

Barbosa com a Rua Tenente Amauri Pio está inserido na Zona de Ocupaíão Consolidada 

(ZOC), que tem como características básicas a conteníão do processo de ocupaíão intensivo 

do solo, pois é uma zona predominantemente de ocupaíão consolidada, com grandes áreas de 

saturaíão da infraestrutura (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). 
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Figura 41 – Mapa de identificaíão da macrozona do cruzamento da Avenida Rui 

Barbosa com a Rua Tenente Amauri Pio. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

O Google Maps, na funíão Street View, permite a confirmaíão do que se espera 

que seja observado com base na macrozona em que o local está inserido de acordo com a Lei 

de Uso e Ocupaíão do Solo. Assim, pode-se observar na Figura 42 que o local apresenta uma 

grande densidade populacional, pela forte presenía de edifícios multifamiliares. 

Figura 42 – Cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Tenente Amauri Pio. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016a).  

A área está situada na zona nobre da cidade, onde a cobertura de galerias pluviais 

é densa, quando comparada a outros bairros. A Figura 43 mostra que existe uma galeria 
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pluvial executada exatamente abaixo de onde o alagamento ocorre, bem como outras galerias 

nas intermediaíões.  

Figura 43 – Mapa de drenagem em Fortaleza, com destaque para o ponto de 

alagamento crítico analisado. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.2 Avenida E xpedicionários com Rua Almirante Rufino 

 

De acordo com o mapa da Figura 44, pode-se perceber que ao observar os locais 

nas intermediaíões, representados pelas cores mais quentes, o ponto crítico de alagamento 

está situado em uma região mais baixa, onde a água tenderia a escoar por gravidade, com a 

possibilidade de usar o cruzamento como forma de passagem. Analisando de forma mais 

restrita o cruzamento indicado, percebe-se que é um local propício ao acúmulo de água, pois a 

cota de altitude é mais baixa do que as cotas das suas intermediaíões mais próximas.  
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Figura 44 – Mapa topográfico da região do cruzamento da Avenida dos 

Expedicionários com a Rua Almirante Rufino, com altitudes especificadas. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O ponto crítico de alagamento mostrado na Figura 45 está exatamente 

posicionado na divisa entre duas macrozonas, a Zona de Ocupaíão Preferencial 1 (ZOP 1) e a 

Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1). De acordo com a Prefeitura de Fortaleza (2017), a 

ZOP 1 pode ser caracterizada pela disponibilidade de infraestrutura e serviíos urbanos, mas 

conta também com a presenía de imóveis que são subutilizados ou não utilizados. Está se 

encaminhando para a intensificaíão e uma maior dinamizaíão do uso e ocupaíão do solo. Já a 

ZRU 1 tem como características uma precariedade da infraestrutura e dos serviíos urbanos, 

em especial de saneamento ambiental e poucos equipamentos e espaíos públicos. É  uma zona 

que, além de também ter imóveis subutilizados, tem incidê ncia de núcleos habitacionais de 

interesse social em precárias condiíões. Esta zona requer uma requalificaíão urbanística e 

ambiental, bem como uma melhoria nas condiíões habitacionais da populaíão, acessibilidade 

e mobilidade de uma forma geral. Como o cruzamento entre a Avenida Expedicionários e a 

Rua Almirante Rufino está no limite entre os dois, é esperado que haja no local um pouco das 

características de cada um deles. 
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Figura 45 – Mapa de identificaíão da macrozona do cruzamento da Avenida 

Expedicionários com a Rua Almirante Rufino. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

Baseado na Figura 46, nota-se que é uma região menos desenvolvida 

urbanisticamente, com construíões baixas e uma mistura de imóveis residenciais e comerciais.  

Figura 46 – Imagem do cruzamento da Avenida Expedicionários com a Rua 

Almirante Rufino. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016b). 

O mapa de drenagem apresentado na Figura 47 permite a identificaíão do 

cruzamento estudado, juntamente com a presenía de galeria de drenagem construída. A região 

conta com a presenía de algumas galerias e, quando é feita a comparaíão deste mapa com o 

mapa de altitudes da região apresentado na Figura 44, percebe-se que as galerias estão nas 

zonas de altitude mais baixa, onde a água tenderia a ir por gravidade, drenando a região.  
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Figura 47 – Mapa de drenagem em Fortaleza, com destaque para o ponto de 

alagamento crítico analisado. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.3 Avenida Deputado Paulino Rocha, próximo ao número 1343 

 

Observando a Figura 48, percebe-se que a Avenida Deputado Paulino Rocha é 

possivelmente um local de descarga das águas pluviais que atingem a região de cores quentes 

no mapa. Assim, além de receber o fluxo de águas da própria avenida, recebe também o das 

intermediaíões. Realizando o cruzamento de informaíões entre o endereío informado e o 

mapa de altitudes apresentado na Figura 48, infere-se que a tendê ncia natural de acúmulo de 

água nas proximidades da cota de 8 m de altitude, em vez da cota de 14 m do quadrante de 

número 1, onde é aproximadamente o local indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Figura 48 – Mapa topográfico da região da Avenida Deputado Paulino Rocha, 

com altitudes especificadas. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

A região, como mostrado na Figura 49, está contida na Zona de Ocupaíão 

Moderada 2 (ZOM 2), local caracterizado por uma insuficiê ncia e, em alguns casos, ausê ncia 

de infraestrutura e carê ncia de equipamentos públicos. É  uma zona que tem a tendê ncia de 

implantaíão de equipamentos privados comerciais e de serviíos de grande porte. Apresenta 

áreas com fragilidade ambiental, e seu destino está direcionado ao ordenamento e controle do 

uso e ocupaíão do solo, ampliando os sistemas de mobilidade e implantaíão do sistema de 

coleta e tratamento do esgoto sanitário (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

Figura 49 – Mapa de identificaíão da macrozona da Avenida Deputado Paulino 

Rocha, próximo ao número 1343. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

A imagem da Figura 50 apresenta a região indicada pela Prefeitura de Fortaleza. É  

uma avenida muito utilizada como fluxo de passagem, com alguns acessos locais pelo 

caminho. Pode-se perceber, no lado esquerdo da imagem, o acúmulo de água ao lado dos 

carros estacionados. Próximo ao meio fio à direita, também é perceptível um pouco de água 

empoíada.  

Figura 50 – Imagem do ponto crítico de alagamento na Avenida Deputado Paulino 

Rocha. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016c). 
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O mapa apresentado na Figura 51 mostra as galerias existentes na região. Como 

citado anteriormente, as linhas azuis são galerias executadas pelo programa DRENURB, 

desde 2010, e as linhas verdes são galerias executadas antes de 2010. A região recebeu grande 

ateníão da Prefeitura de Fortaleza pelo fato de estar na região de entorno do estádio Castelão, 

que sediou a Copa do Mundo de futebol de 2014. Nas proximidades do endereío em estudo, 

representado por um círculo preto, há uma descontinuidade da galeria na Avenida Deputado 

Paulino Rocha e, pelo mapa da altitude, o ponto de descontinuidade também tem uma altitude 

baixa e similar à sua região.   

Figura 51 – Mapa de drenagem em Fortaleza, com destaque para o ponto de 

alagamento crítico analisado. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.4 Avenida Duque de Caxias com Rua Solon Pinheiro 

 

O mapa de altitude da Figura 52 mostra que o ponto exato do cruzamento, de cota 

de 32 m, é o mais alto entre outros pontos mais próximos em suas intermediaíões. 

Teoricamente, as águas pluviais deveriam ficar acumuladas em outro local mais baixo, não 

exatamente nele.  
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Figura 52 – Mapa topográfico da região da Avenida Duque de Caxias com a Rua 

Solon Pinheiro, com altitudes especificadas. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

Novamente, como mostrado na Figura 53, este é um cruzamento que está 

localizado na divisa entre duas macrozonas, a Zona de Ocupaíão Preferencial 1 (ZOP 1) e a 

Zona de Ocupaíão Preferencial 2 (ZOP 2). Enquanto a ZOP 1 é caracterizada pela 

disponibilidade de infraestrutura e de serviíos urbanos, com presenía de imóveis não 

utilizados ou subutilizados, destinando-se à intensificaíão e dinamizaíão do uso e ocupaíão 

do solo, a ZOP 2 dispõe apenas parcialmente de infraestrutura e serviíos urbanos. Sua área 

tem disponibilidade limitada de adensamento, e destina-se à intensificaíão condicionada da 

ocupaíão do solo (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). 
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Figura 53 – Mapa de identificaíão da macrozona do cruzamento da Avenida 

Duque de Caxias com a Rua Solon Pinheiro. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

A região, localizada no Centro da cidade de Fortaleza, é caracterizada por 

construíões mais antigas, de altura mais baixa. Percebe-se, do lado esquerdo da Figura 54, 

que a camada de asfalto está mais alta do que a calíada. Isso mostra que as interveníões que 

são feitas na cidade não levam em consideraíão detalhes importantes como estes, que tem 

grande influê ncia nos acúmulos de água.  

Figura 54 – Imagem do cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua 

Solon Pinheiro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2017). 
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Pode-se observar que a área passou por reformas recentes citadas anteriormente, 

com a construíão de uma nova galeria, ilustrada pela linha azul na Figura 55, próxima ao 

cruzamento crítico de alagamento. Quando se compara a execuíão da galeria nova com o 

mapa de altitudes da região apresentado na Figura 52, percebe-se que a região desta galeria 

em azul é a área de altitude mais baixa, local para onde a água teria a tendê ncia a escoar por 

gravidade.  

Figura 55 – Mapa de drenagem da região em análise. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.5 Avenida Heráclito Graía com Rua Barã o de Aracati 

 

O mapa de altitudes apresentado na Figura 56 indica que, em geral, não há uma 

variaíão grande na topografia da região. Entretanto, o cruzamento indicado ainda está 2 m 

abaixo de um ponto anterior, com altitude de 31m, o que indica o fluxo de água do mais alto 

para o mais baixo, como seria esperado.  
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Figura 56 – Mapa topográfico da região do cruzamento da Avenida Heráclito 

Graía com a Rua Barão de Aracati, com altitudes especificadas. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

A Figura 57 apresenta, através de um círculo preto, a localizaíão do cruzamento 

da Avenida Heráclito Graía com a Rua Barão de Aracati no mapa de macrozonas. Mais uma 

vez, existe um local crítico de alagamentos na Zona de Ocupaíão Consolidada (ZOC). Como 

dito anteriormente, suas características básicas são a ocupaíão consolidada, com grandes 

áreas de saturaíão da infraestrutura, sendo um encaminhamento para a região a conteníão do 

processo de ocupaíão intensivo do solo (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). 

Figura 57 – Mapa das macrozonas nas proximidades do cruzamento da Avenida 

Heráclito Graía com a Rua Barão de Aracati. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A imagem apresentada na Figura 58 indica o cruzamento estudado neste tópico. 

Percebe-se claramente, do lado esquerdo da imagem, um acúmulo de água, indicador de 

deficiê ncia do sistema de drenagem.  

Figura 58 – Imagem do cruzamento da Avenida Heráclito Graía com a Rua Barão 

de Aracati. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016d). 
Como já comentado anteriormente e confirmado na Figura 59, a ZOC é uma 

região extremamente urbanizada e que conta com uma densa cobertura de drenagem, quando 

comparada à outras regiões da cidade de Fortaleza. Entretanto, como aferido pela prefeitura 

da cidade, ainda há casos críticos de alagamentos como neste cruzamento, que inclusive é 

coberto pela rede de drenagem de águas pluviais.  

Figura 59 – Mapa de drenagem da região crítica de alagamento em estudo. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.6 Avenida Alberto Nepomuceno com Avenida Pessoa Anta 

 

A região, por ter uma altitude mais baixa em funíão da sua proximidade com o 

mar, drena as águas pluviais de diversos locais mais altos, mostrados em cores quentes na 

Figura 60. Pode-se notar uma grande disparidade da altitude, variando de 23 a 11 m, nas 

proximidades do cruzamento da Avenida Pessoa Anta com a Avenida Alberto Nepomuceno.   

Figura 60 – Mapa de altitudes da região do cruzamento da Avenida Pessoa Anta 

com a Avenida Alberto Nepomuceno. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

De acordo com o mapa ilustrado na Figura 61, a região em estudo está localizada 

na macrozona denominada de Zona da Orla (ZO), caracterizada por ser uma área contígua à 

faixa de praia que, devido seus aspectos de solo, paisagístico, potencial de atratividade ao 

turismo e sua funíão dentro da estrutura urbana, exige certos parâmetros urbanísticos 

específicos (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017).  
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Figura 61 – Mapa de macrozonas do cruzamento da Avenida Alberto Nepomuceno 

com a Avenida Pessoa Anta. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

Pode-se observar na Figura 62 os aspectos urbanísticos do local de alagamento. É  

predominantemente uma área de edificaíões mais baixas e antigas, próxima ao Centro 

Cultural Dragão do Mar.  

Figura 62 – Imagem do local crítico de alagamento. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2017b).  
O local possui uma cobertura densa de galerias de drenagem, principalmente na 

região mais próxima ao mar, como mostrado na Figura 63. Existe a presenía de galerias que 

foram construídas antes do ano de 2010, pela indicaíão da cor verde das linhas. Há também a 

presenía de canais executados, indicados pelas linhas de coloraíão marrom.  
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Figura 63 – Mapa de drenagem nas proximidades do ponto crítico de alagamento. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.7 Rua L icurgo Montenegro com Rua E uclides da Cunha 

 

O mapa de altitudes apresentado na Figura 64 mostra que a região crítica de 

alagamentos, indicada pelo quadrante de número 1, tem a altitude bastante similar aos pontos 

localizados ao redor, variando apenas de 27 m a 26 m. Assim, analisando apenas a topografia 

apresentada na Figura 64, não há um indicativo claro de região mais propícia ao acúmulo de 

água em eventos chuvosos.  

Figura 64 – Mapa de altitudes da região do cruzamento da Rua L icurgo 

Montenegro com a Rua Euclides da Cunha. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 



91 
 

 

O cruzamento, conforme indicado pelo círculo preto da Figura 65, está inserido na 

Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1), caracterizando-se pela insuficiê ncia ou 

precariedade da infraestrutura e dos serviíos urbanos, como se confirma na Figura 66. Há 

carê ncia de equipamentos e espaíos públicos, além da falta de saneamento ambiental. 

Existem diversos imóveis não utilizados ou subutilizados. É  uma área que destina-se à 

requalificaíão urbanística e ambiental, tornando o ambiente melhor para seus moradores 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017).  

Figura 65 – Mapa de macrozonas da região em estudo. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

Como pode ser observado na imagem da Figura 66, é uma região com pouca 

infraestrutura, predominantemente com casas, como mostrado do lado esquerdo da imagem, e 

galpões de empresas, como mostrado no lado direito. São construíões baixas, com pouca 

acessibilidade nas calíadas e ruas sem faixas demarcadas.  

Figura 66 – Imagem da região do cruzamento da Rua Licurgo Montenegro com a 

Rua Euclides da Cunha. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016e). 
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O Bairro Padre Andrade, onde o cruzamento das Ruas Euclides da Cunha e 

L icurgo Montenegro está inserido, possui uma fraca presenía de galerias de drenagem. 

Entretanto, a galeria existente está inserida exatamente por onde passa o cruzamento, como 

indicado pelo círculo preto. Com base no gráfico de altitude apresentado na Figura 67, esta 

zona de galeria não está inserida nas cotas mais baixas do terreno da região. 

Figura 67 – Mapa de drenagem da região de alagamento. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.8 Avenida Alberto Craveiro, em frente ao Makro 

 

Este local crítico de alagamento possui uma altitude mais baixa, quando 

comparado com outras regiões de cores quentes da imagem apresentada na Figura 68, e outras 

altitudes da cidade já indicadas neste trabalho. Pode ser observado no quadrante 3 da Figura 

48 uma altitude de 6 m, sendo este um local propício ao acúmulo de água.  
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Figura 68 – Mapa de relevo da região da Avenida Alberto Craveiro. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

A região de alagamento indicada pelo círculo preto na Figura 69 está situada em 

uma transiíão entre duas macrozonas, a Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1) e a Zona 

de Requalificaíão Urbana 2 (ZRU 2). A diferenía entre a ZRU 1, descrita anteriormente no 

tópico 4.4.2, e a ZRU 2, é que a última não há uma expressiva presenía de imóveis não 

utilizados ou subutilizados, como acontece na primeira. Em geral, ambas são bastante 

similares no que tange o uso do solo e as construíões inseridas nestas áreas (PREFEITURA 

DE FORTALEZA, 2017).  

Figura 69 – Mapa de macrozonas da região da Avenida Alberto Craveiro. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A Avenida Alberto Craveiro é um importante canal de integraíão da cidade, muito 

utilizada como fluxo de passagem. Por ser localizada próxima ao Aeroporto Internacional 

Pinto Martins, na região há apenas construíões de baixa estatura e áreas verdes, como pode 

ser visto ao fundo da Figura 70.  

Figura 70 – Imagem do local crítico de alagamento, situado na Avenida Alberto 

Craveiro, próximo ao Makro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016f).  

A região, como mostrada na Figura 71, apresenta uma precária rede de galerias de 

drenagem. A Avenida Alberto Craveiro, na localizaíão do círculo preto, onde a Prefeitura de 

Fortaleza sinalizou como ponto crítico de alagamento, não possui galerias de drenagem, 

apesar de ser uma região de baixa altitude, como indicada no mapa da Figura 68.  

Figura 71 – Mapa de drenagem da região de alagamento da Avenida Alberto 

Craveiro. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.9 Avenida F rei Cirilo com Rua Homem de Melo 

 

De acordo com o mapa apresentado na Figura 72, e comparando o mesmo com 

outros mapas de altitudes apresentados anteriormente neste trabalho, percebe-se que a região 

do cruzamento da Avenida Frei Cirilo com a Rua Homem de Melo tem uma altitude elevada, 

sendo a tendê ncia geral o escoamento para regiões de altitude mais baixas. Analisando o 

cruzamento em si, inserido no quadrante 1 da Figura 72, nota-se que é a altitude mais elevada 

das proximidades, não sendo necessariamente o local exato de acúmulo de água, quando 

analisado apenas a topografia.  

Figura 72 – Mapa de altitudes da região crítica de alagamento da Avenida Frei 

Cirilo com a Rua Homem de Melo. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

A partir do mapa de macrozonas de Fortaleza indicado na Figura 73, a região está 

inserida na Zona de Ocupaíão Moderada 2 (ZOM 2), caracterizada pela insuficiê ncia ou 

ausê ncia de infraestrutura, incluindo carê ncia de equipamentos públicos, com uma tendê ncia 

de intensificaíão da impantaíão de serviíos de grande porte e equipamentos privados 

comerciais. O destino indicado à este tipo de macrozona é o ordenamento e controle do uso e 

ocupaíão do solo voltado à ampliar o sistema de mobilidade bem como a implantaíão do 

sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017).  
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Figura 73 – Mapa de macrozonas da região crítica de alagamentos em estudo. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

Observando a Figura 74, nota-se que é uma região de edificaíões mais baixas, 

com comércios locais e residê ncias.  

Figura 74 – Imagem do cruzamento da Avenida Frei Cirilo com a Rua Homem de 

Melo. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016g). 
Percebe-se, a partir da análise na Figura 75, que a região tem uma baixa cobertura 

de drenagem, principalmente nas intermediaíões do cruzamento da Avenida Frei Cirilo com a 

Rua Homem de Melo, onde há uma ausê ncia absoluta de galerias de drenagem. A lém disso, 

não há projetos de execuíão de galerias na região, fato este concluído pela ausê ncia de linhas 

vermelhas no mapa da Figura 75, que significam galerias projetadas mas não executadas.  
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Figura 75 – Mapa de drenagem da região do cruzamento da Avenida Frei Cirilo 

com a Rua Homem de Melo. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.10 Avenida Aguanambi com Avenida E duardo Girã o 

 

A Figura 76 representa o mapa de altitudes da região de interesse, sendo este a 

região da rotatória entre as Avenidas Aguanambi e Eduardo Girão. É  uma área de altitude 

mais baixa na cidade, observando uma altitude de 6 m no segundo quadrante da Figura 76, 

que seria uma possível região de acúmulo de água.  

Figura 76 – Mapa de altitudes da região da Avenida Aguanambi com a Avenida 

Eduardo Girão. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 
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O ponto crítico de alagamento está situado na divisa entre duas macrozonas, a 

Zona de Ocupaíão Preferencial 1 (ZOP 1) e a Zona de Ocupaíão Preferencial 2 (ZOP 2), 

como indicado pelas cores da Figura 77. Ambas possuem características semelhantes com 

algumas diferenías, já especificadas no ítem 4.4.4. 

Figura 77 – Mapa de macrozonas da região de alagamentos da Avenida 

Aguanambi com a Avenida Eduardo Girão. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

Por ser uma rotatória ligando 3 grandes vias, a Avenida Eduardo Girão, a Avenida 

Aguanambi e a BR-116, é um local com grande fluxo de passagem, sendo este bastante 

prejudicado em situaíões de alagamento nas vias. Pode-se observar, no lado direito da Figura 

78, um acúmulo de água e lixo, indicando problemas no sistema de drenagem local e a 

possível causa de problemas de obstruíão no sistema de drenagem. 

Figura 78 – Imagem da região crítica de alagamento entre as Avenidas Eduardo 

Girão e Aguanambi. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016h). 
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A Figura 79 mostra a rede de drenagem local, sendo o cruzamento indicado por 

um círculo preto. A região é densamente coberta por canais, quando comparada com outros 

mapas similares apresentados neste trabalho, além de possuir galerias construídas anterior ao 

ano de 2010, mostrado no mapa por uma linha verde. Apesar de não estar indicado no mapa 

da figura citada acima, a região está recebendo obras de drenagem, como apresentado 

anteriormente no item 4.2. 

Figura 79 – Mapa de drenagem da região do cruzamento da Avenida Aguanambi 

com a Avenida Eduardo Girão. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.11 Avenida Murilo Borges, próximo à ponte do Cocó 

 

A Avenida Murilo Borges, nas proximidades da ponte sobre o rio Cocó, como 

indicado pela Prefeitura de Fortaleza, possui uma variaíão relativamente grande de altitude, 

como pode ser observado no mapa da Figura 80. Há uma variaíão de 05 m a 13 m, sendo 

mais provável um maior acúmulo de água na região mais baixa.  
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Figura 80 – Mapa de altitudes da região da Avenida Murilo Borges. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O trecho está predominantemente inserido na Zona de Preservaíão Ambiental 1 

(ZPA 1), como indicado pelo circulo preto na Figura 81. Esta zona tem como característica ser 

uma faixa de preservaíão permanente dos recursos hídricos (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2017).  

Figura 81 – Mapa de macrozonas da região da Avenida Murilo Borges. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A Avenida Murilo Borges, neste trecho indicado do alagamentos apresentado na 

Figura 82, é utilizada exclusivamente como fluxo de passagem, sem acessos locais, por cruzar 

uma área de vegetaíão do Parque do Cocó. Um alagamento crítico no local gera transtornos 

para os motoristas.  

Figura 82 – Imagem da região de alagamentos da Avenida Murilo Borges, 

próximo à ponte do Rio Cocó. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016). 
Percebe-se uma ausê ncia de galerias e canais de drenagem nas proximidades do 

círculo preto, inserido na Figura 83, indicador do local de alagamento crítico. 

Figura 83 – Mapa de drenagem da região da Avenida Murilo Borges. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.12 Avenida Raul Barbosa com Rua do Piloto 

 

O mapa de altitudes apresentado na Figura 84 mostra uma grande variaíão de 

cotas, indo de 4 a 12 m. A lém disso, há altitudes mais elevadas do lado esquerdo do mapa, 

caracterizadas por cores quentes. As águas pluviais, dessa região mais alta, tendem 

naturalmente a escoar para a região mais baixa, sendo este mais um indicativo de acúmulo de 

água na região crítica de alagamentos, ou seja, no cruzamento da Avenida Raul Barbosa com 

Rua do Piloto.  

Figura 84 – Mapa de altitude da região do cruzamento da Avenida Raul Barbosa 

com a Rua do Piloto. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O cruzamento indicado na Figura 85 está localizado predominantemente na Zona 

de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1), anteriormente descrita no item 4.4.2, e nas 

proximidades na Zona de Preservaíão Ambiental 1 (ZPA 1), descrita no item 4.4.11. 
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Figura 85 – Mapa de macrozona da região da Avenida Raul Barbosa com a Rua do 

Piloto. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

A Avenida Raul Barbosa é uma via com fluxo intenso de tráfego, sendo utilizada 

tanto como fluxo de passagem quanto para acesso local. Pode-se perceber na Figura 86, do 

lado direito, uma pequena quantidade de água acumulada, sendo este um possível indicativo 

de má drenagem no local.  

Figura 86 – Imagem da região nas proximidades do cruzamento da Avenida Raul 

Barbosa e a Rua do Piloto. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016j).  
O exato cruzamento da Avenida Raul Barbosa com a Rua do Piloto, como 

indicado pelo círculo preto da Figura 87, possui um trecho de galeria. Há também outros 
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trechos de galerias, mas sem uma integraíão do sistema, fato observado pela descontinuidade 

das linhas verdes, que representam galerias executadas antes de 2010. 

Figura 87 – Mapa de drenagem da região do cruzamento da Avenida Raul Barbosa 

com a Rua do Piloto. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.13 Rua J úlio Verne, entre as Ruas Peru e E quador 

 

O mapa de altitudes apresentado na Figura 88 mostra, através da variedade de 

cores, que a região possui altitudes diferentes. A variaíão apresentada, indo de 30 m a 23 m, 

promove um deslocamento da água no sentido da maior altitude para a menor, sendo a menor 

inserida exatamente no trecho crítico de alagamento da Rua Júlio Verne.  
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Figura 88 – Mapa de altitudes da região da Rua Júlio Verne, entre as Ruas Peru e 

Equador. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O trecho indicado da Rua Júlio Verne, entre as Ruas Peru e Equador, está inserido 

na Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1), descrita no tópico 4.4.2. Esta localizaíão pode 

ser vista no círculo preto da Figura 89. 

Figura 89 – Mapa de macrozonas da região de alagamento localizado na Rua Júlio 

Verne, entre as Ruas Peru e Equador. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A imagem apresentada na Figura 90 mostra a região de alagamento crítico. 

Percebe-se, pela tipologia das construíões, que é uma região com carê ncia de infraestrutura. 

As edificaíões são em geral casas, com comércios possivelmente locais.  

Figura 90 – Imagem da região da Rua Júlio Verne, entre as Ruas Peru e Equador. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016k). 
O ponto de alagamento indicado pela prefeitura é na rua Júlio Verne, entre as Ruas 

Equador e Peru, indicado com um círculo preto na Figura 91. É  um trecho que não possui 

galeria de drenagem, havendo apenas nas proximidades galerias e um canal.  

Figura 91 – Mapa de drenagem da região de alagamento da Rua Júlio Verne, entre 

as Ruas Peru e Equador. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.14 Avenida Gomes Brasil com Avenida Augusto dos Anjos  

 

Com base nos dados de altitude obtidos de alguns pontos na região do cruzamento 

das Avenidas Gomes Brasil com Augusto dos Anjos, apresentados na Figura 92, nota-se que a 

altitude mais baixa está localizada mais próxima à Lagoa da Parangaba. Entretanto, o 

cruzamento das avenidas, localizado na altitude de cota de 26 m, tende a receber o 

escoamento superficial das cotas de 30 e 28 m, sendo um local crítico, como apontado pela 

prefeitura.  

Figura 92 – Mapa de altitudes da região do cruzamento das Avenidas Gomes 

Brasil e Augusto dos Anjos. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

 

O cruzamento indicado, composto por 5 vias, como mostrado no mapa da Figura 

93, está situado na Zona de Requalificaíão Urbana (ZRU 1), cujas características estão 

explicitadas no tópico 4.4.2. 
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Figura 93 – Mapa de macrozona da região do cruzamento entre as Avenidas 

Augusto dos Anjos e Gomes Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

O ponto crítico de alagamento, apresentado na Figura 94, está inserido em um 

movimentado. Em caso de alagamentos, um importante fluxo de passagem estaria 

comprometido.  

Figura 94 – Imagem do cruzamento das Avenidas Augusto dos Anjos e Gomes 

Brasil. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016l). 
O cruzamento em estudo neste tópico, indicado pelo círculo preto na Figura 95, 

possui linhas verdes desenhadas, indicando a presenía de galerias de drenagem no local 

crítico de alagamentos.  
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Figura 95 – Mapa de drenagem da região do cruzamento das Avenidas Augusto 

dos Anjos e Gomes Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.15 Avenida Dr. Silas Munguba com Rua Bogotá  

 

O mapa de altitudes apresentado na Figura 96 mostra que esta é uma região mais 

alta da cidade, com a predominância de cores mais quentes. O ponto de alagamento indicado 

pela prefeitura, localizado no cruzamento da Avenida Dr. Silas Munguba com a Rua Bogotá, 

tem uma altitude de 26 m, mais baixa do que as outras altitudes ao redor, sendo elas 29, 30 e 

31 m, indicando uma tendê ncia ao acúmulo de água. 
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Figura 96 – Mapa de altitudes da região da Avenida Dr. Silas Munguba com a Rua 

Bogotá. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O cruzamento da Avenida Dr. Silas Munguba com a Rua Bogotá, destacado no 

mapa da Figura 97 por um círculo preto, está situado também na Zona de Requalificaíão 

Urbana 1 (ZRU 1), cujas características estão explicitadas no tópico 4.4.2. 

Figura 97 – Mapa de macrozonas da região do cruzamento da Avenida Dr. Silas 

Munguba com a Rua Bogotá. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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Pode-se notar, com base na imagem da Figura 98 que ilustra o cruzamento 

estudado, uma precariedade na infraestrutura da via, com calíadas irregulares e um acúmulo 

de água no canto esquerdo da figura. A lém disso, pode ser observado que o asfalto no local de 

acúmulo de água é diferente do pavimento do restante da via, o que indica que houve a 

necessidade de manuteníão no local, provavelmente por conta do desgaste causado pela água 

acumulada.  

Figura 98 – Imagem das proximidades do cruzamento da Avenida Dr. Silas 

Munguba com a Rua Bogotá. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016m). 
O mapa apresentado na Figura 99 indica a presenía de um trecho de galeria, 

representada pela linha verde, nas proximidades da região de alagamento em análise, indicada 

por um círculo preto. Comparando o traíado da galeria próxima ao círculo preto com o mapa 

de altitudes da Figura 96, nota-se que a galeria está em uma região de altitude mais elevada, 

possivelmente dificultando a captaíão de água da região de menor altitude.  
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Figura 99 – Mapa de drenagem da região do cruzamento da Avenida Dr. Silas 

Munguba com a Rua Bogotá. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.4.16 Rua Alemanha com Rua F agundes Varela  

 

O cruzamento da Rua Alemanha com a Rua Fagundes Varela, apresentado no 

mapa de altitudes da Figura 100, fica próximo ao cruzamento da Avenida Dr. Silas Munguba 

com a Rua Bogotá. É  uma região de altitude elevada, mostrada pelas cores quentes da Figura 

100. A variaíão de altitudes das adjacê ncias do cruzamento é pequena, variando entre 29 e 31 

m, sendo mais provável o acúmulo de água na cota de 29 m.  
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Figura 100 – Mapa de altitude da região da Rua Alemanha com a Rua Fagundes 

Varela. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O referido cruzamento, indicado por um círculo preto, mostrado na Figura 101, 

está situado na macrozona denominada Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1), detalhada 

no tópico 4.4.2. 

Figura 101 – Mapa de macrozona da região do cruzamento das Ruas A lemanha e 

Fagundes Varela. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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A Figura 102 apresenta uma imagem do cruzamento estudado neste tópico. Pode-

se perceber facilmente os problemas que a região enfrenta, com uma má infraestrutura de 

calíadas e um grande acúmulo de água em dois pontos da imagem, do lado direito e esquerdo.  

Figura 102 – Imagem do cruzamento das Ruas A lemanha e Fagundes Varela. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016n). 
O mapa apresentado na Figura 103 mostra, através de um círculo preto, o 

cruzamento entre as Ruas Fagundes Varela e A lemanha. Como pode ser observado, pela 

ausê ncia de linhas coloridas no círculo, não há galerias ou canais de drenagem no local. 

Entretanto, a presenía de uma linha azul nas proximidades, mostra que houve obra de 

drenagem perto do local. 

Figura 103 – Mapa de drenagem da região do cruzamento das Ruas A lemanha e 

Fagundes Varela. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.17 Rua Síria, próximo à Avenida Dr. Silas Munguba  

 

A Rua Síria fica nas proximidades dos pontos críticos de alagamentos citados nos 

tópicos 4.4.15 e 4.4.16. O mapa de altitudes mostrado na Figura 104 apresentam cotas sem 

grandes variaíões, indo de 31 a 32 m. 

Figura 104 – Mapa de altitudes da região da Rua Síria. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

Com base na Figura 105, a Rua Síria, destacada no mapa com um círculo preto, 

está inserida na macrozona denominada Zona de Requalificaíão Urbana 1 (ZRU 1), 

caracterizada no tópico 4.4.2. 

Figura 105 – Mapa de macrozona da região da Rua Síria. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 
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Percebe-se irregularidades na pavimentaíão da Rua Síria, com acúmulos de água 

espalhados como podem ser verificados na Figura 106. Nota-se também uma má 

infraestrutura de calíadas, observada no canto esquerdo da mesma figura.  

Figura 106 – Imagem da região da Rua Síria. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016o). 
Como pode ser observado na Figura 107, o círculo preto está localizando a Rua 

Síria no mapa de drenagem em Fortaleza. Não há galerias passando pela rua em estudo.  

Figura 107 – Mapa de drenagem da região da Rua Síria. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 
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4.4.18 Avenida Presidente Castelo Branco com Rua E duardo Studart  

 

O cruzamento entre a Avenida Presidente Castelo Branco, também conhecida 

como Avenida Leste-Oeste em Fortaleza, e a Rua Eduardo Studart, localiza-se perto do mar. 

Entretanto, a região apresenta cotas de altitude elevadas, caracterizadas pelas cores quentes do 

mapa. A altitude local não apresenta grandes variaíões, indo de 23 a 25 m, como pode ser 

observado na Figura 108. 

Figura 108 – Mapa de altitudes da região do cruzamento da Avenida Presidente 

Castelo Branco com a Rua Eduardo Studart. 

 
Fonte: Adaptado de Topographic-map (2017). 

O mapa de macrozonas apresentado na Figura 109, com destaque do cruzamento 

em estudo através de um círculo preto, indica a intercessão entre 3 macrozonas, sendo elas a 

Zona de Ocupaíão Preferencial 1 (ZOP 1), Zona da Orla 1 (ZO 1) e Zona da Orla 2 (ZO 2). A 

ZOP 1 foi descrita anteriormente no tópico 4.3.2 e as ZO 1 e 2 possuem as mesmas 

características básicas, discutidas no tópico 4.4.6. 

 

 

 

 



118 
 

 

Figura 109 – Mapa de macrozona da região do cruzamento da Avenida Presidente 

Castelo Branco com a Rua Eduardo Studart. 

 
Fonte: Adaptado de Identificaíão das zonas por macrozonas (2017). 

A Avenida Presidente Castelo Branco tem um fluxo intenso de passagem, com 

diversos acessos locais ao longo da mesma. Apesar de não estar em perfeitas condiíões, existe 

uma infraestrutura viária adequada, com a presenía de canteiro central e calíadas, como 

mostrado na Figura 110.  

Figura 110 – Imagem do cruzamento da Avenida Presidente Castelo Branco com a 

Rua Eduardo Studart. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016p).  
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De acordo com o mapa de drenagem apresentado na Figura 111, observa-se a 

presenía de galerias no local indicado por um círculo preto, que corresponde ao cruzamento 

em estudo.  

Figura 111 – Mapa de drenagem da região do cruzamento da Avenida Presidente 

Castelo Branco com a Rua Eduardo Studart. 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Infraestrutura (2017). 

 

4.5 R esultados e discussões acerca dos pontos críticos de alagamentos ainda existentes 

 

Com base na análise realizada no tópico 4.4 dos 18 pontos críticos de alagamentos 

identificados pela Prefeitura de Fortaleza, pode-se constatar uma grande variedade de 

características das zonas críticas, sendo estas resumidas na Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

Tabela 3 – Compilaíão de dados dos 18 pontos críticos de alagamentos analisados 

em Fortaleza. 

Ponto crítico de Alagamento Altitude 
(m) Macrozona Presenía de 

Galeria/Canal 
Avenida Rui Barbosa com Rua 
Tenente Amauri Pio 

29 ZOC SIM 

Avenida Expedicionários com Rua 
Almirante Rufino 

21 ZOP 1, ZRU 1 SIM 

Avenida Deputado Paulino Rocha, 
próximo ao número 1343 

14 ZOM 2 SIM 

Avenida Duque de Caxias com Rua 
Solon Pinheiro 

32 ZOP 1, ZOP 2 NÃ O 

Avenida Heráclito Graía com Rua 
Barão de Aracati 

29 ZOC SIM 

Avenida Alberto Nepomuceno com 
Avenida Pessoa Anta 

16 ZO III SIM 

Rua Licurgo Montenegro com Rua 
Euclides da Cunha 

27 ZRU 1 SIM 

Avenida Alberto Craveiro, em 
frente ao Makro 

10 ZRU 1, ZRU 2 NÃ O 

Avenida Frei Cirilo com Rua 
Homem de Melo 

32 ZOM 2 NÃ O 

Avenida Aguanambi com Avenida 
Eduardo Girão 

9 ZOP 1, ZOP 2 SIM 

Avenida Murilo Borges, próximo à 
ponte do Cocó 

9 ZPA 1 NÃ O 

Avenida Raul Barbosa com Rua do 
Piloto 

4 ZRU 1 SIM 

Rua Júlio V erne, entre as Ruas Peru 
e Equador 

23 ZRU 1 NÃ O 

Avenida Gomes Brasil com 
Avenida Augusto dos Anjos 

26 ZRU 1 SIM 

Avenida Dr. Silas Munguba com 
Rua Bogotá 

26 ZRU 1 SIM 

Rua Alemanha com Rua Fagundes 
V arela 

29 ZRU 1 NÃ O 

Rua Síria, próximo à Avenida Dr. 
Silas Munguba  

31 ZRU 1 NÃ O 

Avenida Presidente Castelo Branco 
com Rua Eduardo Studart  

24 ZOP 1, ZO 1, 
ZO 2 SIM 

Fonte: Elaborada pela autora (2017).  
Analisando os dados da Tabela 3, pode-se verificar que, dos 18 pontos críticos de 

alagamentos analisados, 11 possuem galerias de drenagem ou canais passando pelas mesmas, 

e outros 3 pontos possuem galerias nas proximidades, o que demonstra que há uma 
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infraestrutura construída para drenar as águas pluviais dessas regiões. Entretanto, esta 

infraestrutura é ineficiente, visto que há criticidade de alagamentos na região. Como 

constatado por Silva et al. (2005) e já citado neste trabalho, alguns motivos recorrentes de 

alagamentos em locais que apresentam rede de drenagem são: subdimensionamento deste 

sistema de drenagem, insuficiê ncia de bocas-de-lobo e os problemas de execuíão do nível da 

sarjeta.  

A lém destes problemas de infraestrutura, fatores externos podem estar 

sobrecarregando os sistemas de drenagem destes pontos de alagamento que possuem o 

sistema, como a obstruíão de bocas-de-lobo e sarjetas por elementos levados pelo escoamento 

superficial das águas pluviais ou jogados no local pela populaíão, como móveis velhos, 

materiais plásticos, vegetaíão, dentre outros. Um exemplo é o caso de alagamento da Avenida 

Aguanambi ocorrido este ano que, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Município 

(Seinf), foi causado pelo grande acúmulo de lixo (PREFEITURA... 2017h). 

Outro fator observado a partir da Tabela 3 é a diferenía de altitudes entre o ponto 

mais baixo de alagamento crítico na cidade e o mais alto, variando de 4 a 32 m. Isso mostra 

que não é apenas em locais de altitude mais baixa na cidade que são afetados por alagamentos, 

ocorrendo também em pontos mais elevados.  

Outro dado interessante é a distribuiíão dos 18 pontos críticos de alagamentos nas 

macrozonas de Fortaleza. São, ao todo, 22 macrozonas de proteíão ambiental e de ocupaíão 

urbana, sendo que os pontos críticos de alagamentos estão espalhados em 10 delas. A lém 

disso, dos 18 pontos críticos, 9 estão completamente inseridos ou na divisa da Zona de 

Requalificaíão Urbana 1, uma zona que está se encaminhando para intensificar e dinamizar o 

uso e a ocupaíão do solo.  

Entretanto, de acordo com o mapa de drenagem fornecido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, nenhum dos pontos críticos de alagamentos apresentados 

possuem galerias projetadas, fato verificado pela ausê ncia de linhas vermelhas nas 

proximidades dos mapas de drenagem dos itens 4.4.1 ao 4.4.18. Apenas a Avenida Aguanambi 

está passando por obras de drenagem no momento, como constatado pelas notícias de jornal 

obtidas e apresentadas no item 4.2. Então, espera-se que o problema de alagamentos 

enfrentado no cruzamento da Avenida Eduardo Girão com a Avenida Aguanambi seja 

amenizado.  

Os pontos críticos de alagamentos localizados nas proximidades de corpos 

hídricos ainda contam com um problema adicional porque, em caso de grandes eventos 
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chuvosos, além de alagamentos, o local pode enfrentar problemas de enchentes, 

potencializando a situaíão.  

 

4.6 T écnicas Sustentáveis de Drenagem – Generalizaíã o para Fortaleza 

 

Existem diversas Técnicas Sustentáveis de Drenagem que podem ser aplicadas de 

maneira geral na cidade de Fortaleza. A seguir, serão dispostas algumas técnicas que tem um 

grande potencial de ser utilizadas em Fortaleza, com base nos estudos de caso apresentados no 

Capítulo 2 de Revisão de Literatura. O ideal é combinar técnicas tradicionais de drenagem, 

como estão sendo feitas em Fortaleza, e utilizar as técnicas sustentáveis para não 

sobrecarregar o sistema de drenagem implementado na cidade. Através de pesquisas, 

constatou-se que muitas das técnicas a serem sugeridas para a cidade já estão sendo 

atualmente estudadas, mas em geral não são utilizadas no aspecto da amenizaíão às 

solicitaíões do sistema de drenagem, e sim relacionadas aos efeitos das ilhas de calor, 

melhorias acústicas, dentre outros. É  importante a conscientizaíão de que as técnicas também 

podem auxiliar a cidade nos períodos de chuvas intensas.  

 

4.6.1 Á rvores  

 

As árvores são uma opíão para serem utilizadas na cidade de Fortaleza para 

auxiliar a drenagem de águas pluviais. Fortaleza já possui um plano de arborizaíão da cidade, 

o que irá certamente auxiliar nos problemas relacionados a drenagem. Este plano possui metas 

estabelecidas para curto, médio e longo prazo, sendo para curto prazo o plantio de 35 mil 

árvores ou ampliaíão para no mínimo 8 m²/habitante até dezembro de 2016, médio prazo o 

plantio de 100 mil árvores ou ampliaíão para no mínimo 15 m²/habitante até dezembro de 

2020 e para longo prazo a meta é a compatibilizaíão da arborizaíão na cidade, readequando 

as calíadas, fiaíão elétrica, além da necessidade de considerar a manuteníão das árvores 

(PLANO... [2015]).  

O plano de arborizaíão da cidade de Fortaleza já está sendo implementado e a 

meta de curto prazo já foi batida. Segundo dados de 2016, já foram plantadas 57 mil árvores, 

superando a meta de 35 mil árvores estipulada para o final de 2016. Dessas 57 mil, 30 mil 

foram plantadas pela Prefeitura de Fortaleza e as outras 27 mil foram colocadas na cidade por 

meio de iniciativas da sociedade em geral (SISTEMA... 2016; PLANTIOS...  2017). A 



123 
 

 

Figura 112 apresenta os locais em que ocorreram interveníões do plano de arborizaíão na 

cidade de Fortaleza. Percebe-se que o plano abrangeu diferentes localidades da cidade.  

Figura 112 – Mapa com localizaíão das interveníões realizadas na cidade de 

Fortaleza pelo plano de arborizaíão. 

 
Fonte: SEUMA (2016). 

É  importante ressaltar que as espécies a serem plantadas também influenciam no 

sucesso da técnica, pois devem ser condizentes ao ambiente em que serão inseridas. Fortaleza 

possui um manual de arborizaíão contendo informaíões técnicas e estabelecendo 

procedimentos visando a promoíão da qualidade técnica e gerencial da cadeia da arborizaíão 

da cidade, passando pelo plantio, conservaíão e enfim manuteníão da arborizaíão de parques 

e praías, passeios e canteiros centrais (SOUSA, 2013). 

Deve-se salientar que é fortemente recomendado seguir com este plano de 

arborizaíão da cidade, uma vez que já foi comprovado em outros locais seus inúmeros 

benefícios, principalmente no que tange a minimizaíão de alagamentos, como é objetivo 

desde trabalho, mas também no que diz respeito à aspectos de amenizaíão da temperatura da 

cidade, fator extremamente relevante em Fortaleza, visto que é uma cidade com altas 

temperaturas o ano todo.  

 

4.6.2 Telhados Verdes  

 

Desde 2011 estão sendo discutidas formas de incentivar a implantaíão da 

tecnologia de telhados verdes na cidade de Fortaleza. Como exemplo pode ser citada a 

iniciativa do Partido Verde, que criou um projeto de lei complementar, de número 0040/11, 
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visando incentivar a implementaíão de telhados verdes em Fortaleza. Este se daria na forma 

de desconto no pagamento anual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os 

imóveis que adotassem os telhados verdes em pelo menos 50% da cobertura de seus imóveis 

residenciais ou comerciais. O desconto seria progressivo, de até 9% no valor bruto do imposto 

(FORTALEZA... 2012). A lguns anos mais tarde, o tema voltou a ser debatido, quando o PSC 

sugeriu a implementaíão do telhado verde em espaíos urbanos de Fortaleza, com o projeto de 

indicaíão de número 0104/2015, sendo um Programa Municipal de Incentivo a Adoíão de 

Telhados Verdes. A área utilizada, no caso, não poderia ser inferior a 40% da área total 

(WELLINGTON... 2015). Em 2016, o assunto voltou para a Câmara dos Vereadores, por 

meio de um debate na Semana do Meio Ambiente. Desta vez, o autor da proposta de projeto 

de lei para adoíão do Telhado Verde foi o PCdoB. O projeto é uma parceria entre o Sindicato 

dos Engenheiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e o Grupo de 

Trabalho e Meio Ambiente (GTMA). Conta ainda com o apoio da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade de Fortaleza (Unifor) 

(PROJETO...  2015; AUDIÊNCIA...  2015).   

Percebe-se que o assunto vem sendo discutido há alguns anos, por diferentes 

segmentos da sociedade, mas que nada de fato foi concretizado. As vantagens e os ganhos da 

aplicaíão dos telhados verdes podem ser aferidos em diversas cidades do mundo, sendo 

alguns exemplos citados no Capítulo 2 deste trabalho. Infelizmente a burocracia e a falta de 

incentivos impedem que técnicas como esta cheguem à Fortaleza, onde sua populaíão seria a 

maior beneficiada. 

  

4.6.3 Pavimentos Permeáveis 

 

Os pavimentos permeáveis são bastante comuns em Fortaleza, apesar não ter sido 

obtidas informaíões claras do processo construtivo, para poder verificar se foram feitos da 

forma correte, além de poderem ser melhor explorados na cidade. Podem ser observados em 

avenidas, em ruas de acesso local e em estacionamentos. Um exemplo de aplicaíão do 

pavimento permeável em Fortaleza é o estacionamento do Shopping Reserva Open Mall, 

localizado na Avenida Washington Soares. A Figura 113 ilustra dois tipos de pavimentos 

permeáveis usados neste local, o pavimento intertravado e o piso grama.   
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Figura 113 – Pavimento permeável aplicado no Shopping Reserva Open Mall. 

 
Fonte: Autora.  

 

4.7 T écnicas Sustentáveis de Drenagem – E studo de Casos E specíficos de Fortaleza 

 

A lém das Técnicas Sustentáveis de Drenagem que podem ser aplicadas em toda a 

cidade, há algumas particularidades que podem ser sugeridas para os pontos críticos de 

alagamentos, e replicadas para casos similares. A seguir, estarão apresentadas algumas 

sugestões para pontos críticos de alagamentos de Fortaleza. Vale ressaltar que investigaíões 

mais específicas devem ser feitas, visto que as características do solo influenciam os 

resultados esperados.   

 

4.7.1 Praías urbanas com funíã o de armazenar excedentes do escoamento superficial 

 

Quando existe uma limitaíão de espaío físico para controle de excedentes das 

águas da chuva, como é o caso de cidades muito urbanizadas, como Fortaleza, há a 

possibilidade de usar os espaíos públicos como forma de armazenamento temporário das 

águas pluviais, direcionando o escoamento superficial para estes locais, evitando danos 

maiores à populaíão. 

Esta técnica é interessante pois pode gerar também uma revitalizaíão no local 

escolhido, tornando-o mais atrativo para a populaíão conviver em sociedade e aproveitar os 
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meios públicos para o lazer, e de forma sustentável. Uma possibilidade de aplicaíão é no 

cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Solon Pinheiro. Como apresentado na 

Figura 114, este ponto crítico de alagamento possui uma praía em uma das esquinas, sem 

muita infraestrutura investida.  

Figura 114 – Imagem da praía localizada no cruzamento da Avenida Duque de 

Caxias com a Rua Solon Pinheiro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2017c).  
Técnica similar foi aplicada na cidade de Rotterdam, como explicitado no item 

2.4.4, ao citar como um exemplo de implementaíão de bacias de deteníão.  
 

4.7.2 Aproveitamento de espaío ao lado de estacionamentos e avenidas 

 

O ponto crítico de alagamento localizado na Avenida Alberto Craveiro, próximo 

ao Atacadista Makro, dispõe de um espaío passível de aplicaíão de técnicas sustentáveis de 

drenagem. Este local engloba de um espaío lateral à via de tráfego, tanto do lado da avenida 

mais próxima ao Makro (Figura 115 e Figura 116), que ainda tem na adjacê ncia um 

estacionamento impermeável, quanto do outro lado da pista, como mostrado na Figura 117. 
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Figura 115 – Imagem do espaío disponível entre a Avenida Alberto Craveiro e o 

estacionamento do Makro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016q).  

Figura 116 – Imagem da continuaíão do espaío disponível entre a Avenida 

Alberto Craveiro e o estacionamento do Makro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016r).  
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Figura 117 – Imagem da Avenida Alberto Craveiro, do lado oposto ao Makro. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016s).  

Outro ponto de alagamento crítico de Fortaleza, a Avenida Deputado Paulino 

Rocha, também possui características semelhantes, como apresentado na Figura 118.  

Figura 118 – Canteiros disponíveis para possível aplicaíão de SuDS na Avenida 

Deputado Paulino Rocha. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016t). 

Observando cases de sucesso em outras cidades, estes pontos críticos parecem 

atender às características físicas necessárias para aplicaíão de técnicas como valas de 

infiltraíão, sendo o ponto crítico da Avenida Alberto Craveiro também podendo utilizar a 

técnica de bacias de deteníão.  
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No exemplo do ponto crítico de alagamento da Avenida Alberto Craveiro, a vala 

de infiltraíão poderia ser implementada ao longo do espaío disponível mostrado na Figura 

108, entre a referida avenida e o estacionamento do Makro. No exemplo da Avenida Deputado 

Paulino Rocha, pode ser implantado ao longo dos canteiros centrais que dividem as faixas de 

tráfego, apresentado na Figura 118.  

O local observado na Figura 116 poderia ser utilizado como bacia de deteníão. 

Este receberia as águas da vala de infiltraíão inserida ao longo do espaío entre a avenida e o 

estacionamento, e armazenaria também a água da pista de acesso à BR-116, devido a 

superelevaíão da curva que pode ser observada na Figura 116.   

Investigaíões mais aprofundadas devem ser feitas no referido local, para garantir 

a viabilidade de aplicaíão das técnicas supracitadas, tais como analisar o tipo de solo e sua 

capacidade de infiltraíão, bem como o nível do leníol freático, que deve ser de pelo menos 1 

m abaixo do ponto mais baixo da vala de infiltraíão, dentre outros (WOODS-BALLARD et 

al., 2015).  

 

4.7.3 Modificaíã o de canteiros centrais e calíadas 

 

Nos espaíos urbanos em geral, a disponibilidade de locais para implementaíão de 

soluíões sustentáveis para drenagem é restrita e desafiadora. Entretanto, há diversas 

interveníões que podem ser feitas para aproveitar melhor o espaío urbano disponível e 

agregar mais valor ao ambiente, melhorando tanto a estética quanto a capacidade que o lugar 

tem de drenagem das águas pluviais (WOODS-BALLARD et al., 2015).  

Um exemplo é a drenagem de superfícies impermeabilizadas ser feita por sistemas 

de biorreteníão. Dentre os pontos críticos de alagamentos estudados neste trabalho, um local 

que teria a possibilidade de aplicaíão da técnica de biorreteníão seria o cruzamento da 

Avenida Gomes Brasil com a Avenida Augusto dos Anjos, no espaío mostrado na Figura 119.  
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Figura 119 – Espaío disponível para possível aplicaíão de sistemas de 

biorreteníão do ponto crítico de alagamento do cruzamento das Avenidas Gomes Brasil e 

Augusto dos Anjos. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016u).  

Outro sistema, que é a variaíão dos sistemas de biorreteníão, são os jardins de 

chuva, que podem ser aplicados em diversos pontos críticos de alagamentos citados neste 

trabalho. Um exemplo é nas proximidades do cruzamento da Avenida Dr. Silas Munguba com 

a Rua Bogotá, onde há o acúmulo de água mostrado na Figura 120.  

Figura 120 – Possível local de aplicaíão de um jardim de chuva no ponto de 

acúmulo de água próximo ao cruzamento da Avenida Dr. Silas Munguba com Rua Bogotá. 

 
Fonte: Google Maps Street View (2016v). 
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5 CONCL USÃ O 

 

Com base nos dados levantados sobre as condiíões atuais do sistema de drenagem 

da cidade de Fortaleza, foram identificados 18 pontos críticos de alagamentos. Foi constatado, 

que para a topografia, há ponto crítico inserido a uma cota de 4 m de altitude em relaíão ao 

nível do mar, e outro a 32 m de altitude. Quanto ao uso do solo, macrozonas com diferentes 

níveis de desenvolvimento da infraestrutura apresentam pontos críticos de alagamentos, 

apesar da maioria desses pontos estarem situados em macrozonas com carê ncia de 

infraestrutura, como a Zona de Requalificaíão Urbana 1, que é a que conta com o maior 

número de ocorrê ncias. Em relaíão à infraestrutura de drenagem, tanto locais que são 

amplamente cobertos por rede de drenagem quanto locais em que não há cobertura, 

apresentam pontos críticos de alagamentos. Avaliando as características da problemática 

relativa à cada um dos pontos de alagamento, tomando como base os parâmetros acima 

referidos, foi constatado que não existe um parâmetro único que possa estar associado aos 

alagamentos ocorridos em diversos pontos da cidade. 

Analisando estudos de casos levantados contendo aplicaíão de técnicas 

sustentáveis de drenagem e experimentos para aferir a eficiê ncia destas em diferentes cidades 

do mundo, percebe-se que as cidades se assemelham quanto à infraestrutura básica, possuindo 

prédios, praías, canteiros centrais, calíadas, pontos de altitude mais baixas e elevadas, dentre 

outros. Esse tipo de infraestrutura é passível de aplicaíão de técnicas sustentáveis de 

drenagem variadas, como telhados verdes, valas de infiltraíão, plantio de árvores, bacias de 

deteníão, pavimentos permeáveis. Considerando as semelhanías referidas e os casos de 

sucesso em diversas cidades, pode-se concluir que Fortaleza possui um grande potencial para 

absorver diferentes técnicas de drenagem sustentáveis, e que a aplicaíão correta das mesmas 

possivelmente conduzirá à uma diminuiíão do escoamento superficial, consequentemente 

gerando um alívio no sistema de drenagem convencional e amenizando os alagamentos. 
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6 R E COME NDAÇ Õ E S 

 

Muito ainda pode ser feito com relaíão à temática abordada neste trabalho. Como 

recomendaíões para próximos estudos, pode-se elencar:  

a) Análise de outras técnicas sustentáveis de drenagem que podem ser aplicadas 

em fortaleza;  

b) Estudo dos solos das regiões de alagamentos, para verificar a possibilidade de 

aplicaíão de técnicas que exigem que o solo tenha capacidade de infiltraíão de 

água; 

c) Realizar uma modelagem dos locais de alagamentos críticos para analisar o 

caminho que a água tem a tendê ncia a percorrer, considerando os obstáculos 

construídos. Também deve-se modelar as situaíões de alagamentos considerando 

a utilizaíão das técnicas sustentáveis sugeridas, para aferir se de fato tem o 

potencial de amenizar os alagamentos na cidade; 

d) Análise de viabilidade financeira de implantaíão das técnicas sustentáveis de 

drenagem sugeridas neste trabalho. 

e) Análise da periodicidade adequada para realizaíão de manuteníão e da 

viabilidade desta acontecer por meio de parcerias estratégicas entre a prefeitura e 

entidades privadas. 
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