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LAUTEC

• Atuação desde 2014 com oficialização em 2018.
• Missão: Promover o ensino, a pesquisa e a extensão 

nas áreas de gestão da drenagem de águas pluviais 
urbanas e planejamento de sistemas resilientes a 
condições climáticas futuras, sob a perspectiva do 
pensamento sistêmico, aplicando sua inserção em 
conjunto com a comunidade.

• Visão: Ser uma das principais fontes de conhecimento 
e pesquisa em sistemas resilientes envolvendo 
Técnicas Compensatórias no Brasil. 



Idade     
antiga

• Primeiras obras de drenagem

Idade      
média

• Desuso das obras da antiguidade,  “Tout à la rue”
• Falta de saneamento / Proliferação de doenças

Sec XIX 
até  

inicio XX

• Higienismo,  “tout à l’égout”, redução do papel dos cursos d’água nas cidades
• A melhor drenagem é aquela que afasta as águas rapidamente

Sec XX 

• A partir de 1940 ..... Melhoria do fluxo em cursos d`água
• A partir de 1960 ..... Planejamento da ocupação das planícies de inundação
• A partir de 1970 ..... Medidas compensatórias  (armazenamento)

Sec XX 
• A partir de 1980 ..... Controle na fonte ( compensatórias de infiltração)
• A partir de 1990 ..... Conceito de drenagem urbana sustentável

Sec XXI

• Infra estrutura verde
• Água na paisagem urbana
• Água de drenagem como recurso

Visão do 
Histórico da 
drenagem 
Mundo / 

Brasil
No geral, 
Brasil se 
encontra 

aqui



O que significa isso?

• Que a maior parte das 
cidades brasileiras faz uso 
de estruturas de drenagem 
urbana do tipo sarjeta –
boca de lobo – galeria. 
Chamada de infraestrutura 
cinza.

• Promove aceleração do 
escoamento – transfere 
alagamentos para jusante
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Drenagem Urbana

Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas

Lei 11445 (2017/2020) PNSB, art 3, inciso I, d) drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas 
atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 
operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 
drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 
preventiva das redes;

É preciso a transformação do conceito 
na prática



Mas, porque é necessária essa alteração de 
paradigma?
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Bacia estado natural                       Bacia urbanizada

interfluxo
escoamento básico

escoamento 
superficial

evapotranspiração

escoamento superficial

interfluxo escoamento básico

evapotranspiração

Infiltração

Infiltração

Evento chuvoso

Aumento da descarga de pico

Rápida ascensão do 
hidrograma

Descarga

Infiltração

Evento chuvoso



Mas, porque é necessária essa alteração de 
paradigma?

- Os fluxos ficam incontroláveis (volumes 
exageradamente grandes)
- A drenagem rápida tem custos altos e transfere 
o problema para jusante causando alagamentos 
e perdas econômicas, materiais e de vidas
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Necessidade de mudança 
de concepção do sistema 
de drenagem 



Princípios de gestão
sustentável

• A bacia como unidade de planejamento: 
integração entre medidas estruturais e 
não estruturais

• A bacia como sistema: não transferência 
de impactos para jusante.

• Não ampliação da cheia natural: 
manutenção da vazão anterior à 
ocupação urbana

• Alocação de espaço para 
armazenamento natural. 

• Controle de qualidade das águas 
pluviais. 

• Integração de sistemas e serviços.
• Prevenção.
• Monitoramento e controle permanente 

dos sistemas
• Capacitação técnica, educação ambiental

Nova visão do ciclo 
hidrológico

Compensar a 
impermeabilização 

Infiltrar águas da chuva

Aumentar evapotranspiração 
com estruturas verdes

Não gerar escoamento além 
da vazão de pré-ocupação



LAUTEC/UFSC
DESENVOLVEMOS PESQUISAS E TÉCNICAS PARA 

O CONTROLE E FERRAMENTAS PARA GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS PLUVIAIS

- Técnicas compensatórias
- Instrumentos de gestão: mapeamento, 
cobrança, planos sustentáveis de drenagem

- Trabalho conjunto com prefeituras que são os 
titulares do serviço de águas pluviais
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https://lautec.ufsc.br/ 



Cadastro técnico de projetos de drenagem: entrega official no 
dia de hoje. Parceria Lautec/PMF 

Disponível no RI do LAUTEC para Download



https://lautec.ufsc.br/

Contato 
alexandra.finotti@ufsc.br


