
TÍTULO: INFRAESTRUTURA VERDE COMO POSSIBILIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE
AMBIENTAL URBANA NA AVENIDA JOSÉ HERCULANO (BR-101) EM CARAGUATATUBA-SP
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Arquitetura e UrbanismoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO - MÓDULOINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): DAIANA TABOSA ROCHAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA, ROSANA BUOGOORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A pesquisa visa compreender o processo espacial de configuração urbana do 

Bairro Pontal Santamarina em Caraguatatuba-SP que influencia diretamente nos 

problemas de drenagem da água da chuva, causando grandes impactos no seu ponto 

mais crítico junto à Avenida José Herculano (BR-101). Almeja-se ser possível indicar 

espaços prioritários para serem qualificados pela gestão pública e que contribuam 

para minimizar problemas ambientais e sociais a partir de aspectos de infraestrutura 

verde, resultando em melhorias para o bem-estar socioambiental, além de outros 

benefícios relevantes para a sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

Os problemas consequentes da falta de controle da drenagem das águas 

pluviais estão sendo um grave embate para cidades brasileiras. Segundo Mascaró e 

Yoshinaga (2005, p. 21), “um dos maiores desafios do crescimento equilibrado e 

duradouro das populações é provê-las de serviços urbanos em quantidade e 

qualidade suficientes”. Em grandes cidades, bem como cidades médias, como 

Caraguatatuba, pode-se observar a grande impermeabilização das áreas urbanas, 

cabendo unicamente a responsabilidade do destino final das águas pluviais ao 

sistema de drenagem existente.  

Além disso, devido à maneira como se estabelece a forma da ocupação 

territorial nos tempos atuais, pode-se considerar o presente sistema de drenagem 

pluvial urbano como sendo insuficiente à demanda pois, além de interromper uma 

parte do ciclo natural das águas pluviais, reduz sensivelmente a infiltração no solo. 

Como resposta a tais questões, a Infraestrutura Verde pode ser considerada uma 

possibilidade na minimização dos problemas de drenagem pluvial urbana, e 

trabalhando junto ao sistema de drenagem existente podem proporcionar espaços 

verdes integrados em que se possam conceber maiores relações ecossistêmicas 

(HERZOG, 2010). Desse modo, admite-se que os estudos que aplicam estes 

conceitos desenvolvidos com o uso do instrumento em Infraestrutura Verde podem 

proporcionar um melhor destino às águas pluviais, e assim reduzir os impactos no 

ambiente.  

Para Cormier e Pellegrino (2008:128) a rede de espaços livres urbanos 

permeáveis pode ser vista como uma rede de “infraestrutura verde”, composta de 

áreas naturais e outros tipos de espaços abertos que conservam os valores dos 



ecossistemas naturais e suas funções como mananciais, controle ambiental, 

regulação climática, recreação e lazer, provendo uma ampla gama de benefícios para 

a sociedade. Arquitetos paisagistas e engenheiros civis estão especificamente 

qualificados para projetar essa infraestrutura verde, de forma a integrá-la aos edifícios, 

demais elementos construídos e redes de infraestrutura urbana, e, desse modo, 

aumentar a relevância social e ambiental dos projetos de arquitetura paisagística em 

nossas cidades. O estudo de caso da Avenida José Herculano (BR-101) junto ao 

Bairro Pontal de Santamarina em Caraguatatuba-SP É importante para a elaboração 

de diretrizes de qualificação urbana voltadas para a sustentabilidade ambiental. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é entender como a configuração urbana do Bairro 

Pontal de Santamarina se apresenta, gerando problemas de drenagem urbana que se 

agravam junto a Avenida José Herculano. Almeja-se identificar as possibilidades de 

qualificação possíveis, baseadas nos conceitos de infraestrutura verde, assim, 

atendendo funções como, abastecimento de água, tratamento de águas pluviais, 

melhoria do microclima e o sequestro de carbono. 

São objetivos específicos entender: como o tema infraestrutura verde se inter-

relaciona aos demais campos do conhecimento dotados da atribuição propositiva 

sobre o espaço, como as Engenharias Civil e Sanitária, possibilitando um diálogo 

frutífero em busca da melhoria socioambiental urbana; como as intervenções sobre o 

sistema de espaços livres visando a infraestrutura verde abrem novas fontes de 

investimento e oportunidades de trabalho, engajando novos parceiros, gerando novos 

empregos, podem contribuir com o desenvolvimento econômico. 

 

METODOLOGIA 

A primeira fase da pesquisa é composta pela busca por informações, que se 

caracterizam pela revisão bibliográfica e pelo levantamento de dados disponíveis. A 

revisão bibliográfica objetiva uma compreensão geral dos conceitos de infraestrutura 

verde e drenagem urbana. O levantamento de dados visa verificar a disponibilidade 

de informações sobre o objeto de estudo e se realiza junto aos setores da 

administração municipal. Busca-se analisar mapas cadastrais, fotos aéreas, acervo 

de projetos de loteamentos e espaços livres públicos urbanos e legislação urbanística. 

A segunda fase da pesquisa consiste nos levantamentos feitos in loco. 



 

DESENVOLVIMENTO 

Além da revisão de bibliografia e na captação de dados oficiais, a pesquisa 

situa-se na identificação de todos os espaços livres capazes de oferecer áreas 

permeáveis capazes de amenizar o escoamento superficial da água da chuva na área 

de contribuição que se direciona para a Avenida. Assim, identifica-se a “grade verde”, 

termo proposto por Cormier e Pellegrino (2008) que consiste na combinação das 

tipologias de infraestrutura verde (cisternas, pisos drenantes, jardins de chuva, 

biovaletas e lagoa pluvial) em arranjos que conformam a rede de intervenções. 

Segundo os autores, “desse modo consegue-se que as soluções técnicas mais 

efetivas e eficientes sejam aplicadas onde mais apropriadas, tirando-se então partido 

das tipologias mais adequadas para os diversos pontos, aumentando o desempenho 

geral do sistema”. (CORMIER; PELLEGRINO, 2008) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise realizada até o momento permite refletir: não há uma área 

considerável grande na cota topográfica mais baixa junto à Avenida José Herculano 

capaz de conter todo o escoamento que para esta se direciona; a avenida funciona 

como barreira física para o escoamento gerando o principal ponto de alagamento do 

bairro; por fim, não há como solucionar os problemas de drenagem sem considerar o 

sistema de espaços livres públicos, a somatória de fragmentos de espaços 

permeáveis, para gerar a grade verde. 

 

FONTES CONSULTADAS 

CORMIER, Nathaniel S.; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Infra-

estrutura verde: uma estratégia paisagística para a água urbana. Paisagem e 

Ambiente, São Paulo, n. 25, p. 127-142. São Paulo, 2008. 

HERZOG, Cecília P. Corredores verdes: expansão urbana sustentável através 

da articulação entre espaços livres, conservação ambiental e aspectos histórico-

culturais. In: TERRA, Carlos G; ANDRADE, Rubens O. (Orgs.) Coleção Paisagens 

Culturais: Materialização da paisagem através das manifestações sócio-culturais. Rio 

de Janeiro: UFRJ, 2008. p. 124-131. 

MASCARÓ, Juan L. (Org.). Infraestrutura da paisagem. Porto Alegre: 

Masquatro, 2008. 194 p.  


