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RESUMO – O presente trabalho consiste em avaliar a implantação da Lei Municipal Nº 18.112 
(RECIFE, 2015), como uma medida compensatória em drenagem urbana, num empreendimento no 
centro do Recife. Dentre os instrumentos de controle de escoamento superficial apresentados na Lei, 
foi analisada a utilização dos reservatórios de acúmulo e de retardo nos lotes urbanos. Além da 
aplicação dos reservatórios no terreno atual, foram calculados a implantação dos reservatórios para 
um cenário após uma reforma no empreendimento, que objetivou um aumento da sua área verde. Os 
resultados mostraram que, para eventos de chuva com recorrências de 2 e 5 anos, quando utilizado os 
reservatórios de acúmulo, as reduções de volume de escoamento são da ordem de 13,40% e 11,30%, 
respectivamente, e a redução do coeficiente de escoamento de cerca de 25%. O reservatório de 
acumulação ainda serve para que as águas possuam um uso posterior. Já para os reservatórios de 
retardo, foi calculada uma vazão de restrição de 0,126 m³/s, quando as vazões máximas calculadas 
no lote pós-reforma foram de 0,92 m³/s e 1,22 m³/s. 
 

ABSTRACT – The present work consists in evaluating the implementation of the Municipal Law nº 
18.112 (RECIFE, 2015), as a compensatory measure in urban drainage, in a project in Recife urban 
center. Among the runoff control instruments presented in the Law, the use of accumulation and delay 
reservoirs in urban lots was analyzed. In addition to the application of reservoirs in the current terrain, 
the implementation of reservoirs for a scenario after a renovation of the project, aimed at increasing 
its green area was calculated. The results shown, for rainfall events with recurrences of 2 and 5 years, 
when used the accumulation reservoirs, the flow volume reductions are of the order of 13.40% and 
11.30%, respectively, and reduction of coefficient of about 25%. The accumulation reservoir still 
serves for the waters to have a later reuse. For the storage reservoirs, a restriction flow of 0.126 m³/s 
was calculated, when the maximum flows calculated in the post-reform batch were 0.92 m³ / s and 
1.22 m³/s. 
 

Palavras-Chave – Reservatório de Acúmulo; Reservatório de Retardo; Lotes Urbanos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

  Quando há falta de planejamento urbano e impermeabilização não controlada de áreas de 

escoamento da água da chuva, acompanhada de mudanças significativas na fisiografia das bacias, 
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problemas como a diminuição do tempo de concentração e o aumento das vazões de pico são 

consequências diretas. A urbanização de forma acelerada no Brasil trouxe, como consequências, o 

aumento da erosão, assoreamento, poluição, temperatura, a diminuição da recarga dos aquíferos e da 

qualidade de vida como um todo. 

 A cidade do Recife, localizada no litoral oriental do Nordeste Brasileiro (NEB), enfrenta 

problemas históricos de alagamentos urbano, provocados por eventos pluviais intensos sobre áreas 

de infraestrutura inadequada (CABRAL e ALENCAR, 2005). Segundo Souza et al. (2012), as chuvas 

intensas são um aspecto importante do clima da Região Metropolitana do Recife, pois representam 

grande percentual dos totais mensais e anuais de precipitação. Aliado a este fato, o crescimento 

urbano não planejado contribuiu para a defasagem do sistema de drenagem da cidade, sendo 

necessário recorrer a técnicas compensatórias e alternativas (SILVA JUNIOR et al., 2017; 

BAPTISTA et al., 2005). 

 No Recife, em janeiro de 2015 foi sancionada a Lei Municipal Nº 18.112 (RECIFE, 2015) que, 

embora tenha ficado conhecida como a “lei do telhado verde”, ainda prevê que para lotes com uma 

área superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados), edificados ou não, com área impermeabilizada 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) da área total do lote, deverão ser executados reservatórios 

de águas pluviais como condição para a aprovação de projetos iniciais. 

 Xavier Filho et al. (2016) avaliaram a utilização de reservatórios de acúmulo e retardo em 19 

lotes edificados do bairro da Soledade, em Recife, visando a redução dos escoamentos direcionados 

para um ponto crítico de alagamento. Os autores observaram diminuições de até 36% do volume de 

escoamento gerado e reduções de até 24% nas vazões de pico. Ainda segundo os autores, a utilização 

dos reservatórios proporcionou uma redução nos picos de vazão e uma diminuição dos alagamentos, além 

de servir como acumulador de águas pluviais para uso posterior.  

 Neste contexto, este artigo avalia e compara a implantação de um reservatório de retardo e um 

reservatório de acúmulo num empreendimento localizado no centro da cidade do Recife, para tempos 

de retorno determinados e em duas situações: no terreno atual do imóvel e após uma reforma que 

objetivou o aumento da sua área verde, com o objetivo de determinar, quantitativamente, a eficiência 

não só dos reservatórios, mas também a influência da vegetação. 
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2. METODOLOGIA  

2.1 Área de estudo 

 O empreendimento está situado no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado 

de Pernambuco, localizado na região nordeste do Brasil. O lote possui uma área de 50.427,89 m² e é 

margeado pelas ruas General Joaquim Inácio, Rua Joaquim de Brito, Rua Dom Bosco e a Avenida 

Lins Petit (Figura 1). 

 Durante a época de maiores chuvas (maio a julho), o bairro apresenta variados locais que sofrem 

com alagamentos, muitos destes devido à ineficiência ou falta de manutenção do sistema de drenagem 

existente. Embora a via principal do empreendimento, a Avenida Lins Petit, não costume alagar com 

facilidade, segundo moradores locais, as águas coletadas pelas sarjetas da avenida encaminham o 

escoamento superficial até o encontro com a rua Dom Bosco, onde ocorrem os alagamentos em dias 

de fortes chuvas. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo (lote do empreendimento). 

 

2.2 Procedimentos adotados 

 

2.1.1 Avaliação do impacto hidrológico superficial:  

 

A metodologia empregada consistiu, primeiramente, em avaliar o impacto hidrológico 

superficial no lote considerando as situações atual do empreendimento e pós-reforma. Sabe-se que as 
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vias de entorno da área de estudo apresentam alguns pontos de alagamentos, muitos deles originados 

tanto pela ineficiência da rede de drenagem local, quanto pelas condições urbanísticas de 

impermeabilização na qual o local se consolidou. O projeto de reforma do empreendimento aumenta 

a quantidade de área verde do lote estudado, na tentativa de reduzir as vazões de escoamento para o 

sistema público de drenagem. Para quantificar este impacto hidrológico, aplicou-se a equação do 

método racional, bastante empregado nos estudos de drenagem de pequenas bacias urbanas (< 5 km²), 

Equação 1. Nesse caso, admitiu-se que o lote estudado é uma bacia de drenagem.   

 

𝑄𝑠 = 0,278 × 𝐶 × 𝑖 × 𝐴            (1) 
 

Onde: C = Coeficiente de deflúvio (admissional); Qs = Vazão superficial máxima (m3/s); i = 

Intensidade de chuva (mm/h) referente ao tempo de concentração tc e ao período de retorno 

especificado em projeto; A = Área da bacia (km2). 

 

Para a utilização da equação anterior, foi necessário calcular o coeficiente de deflúvio do lote 

para as condições superficiais do empreendimento atual e pós-reforma. Para isso, quantificou-se as 

áreas permeáveis e impermeáveis (áreas remanescentes e de coberta) e admitiu-se os coeficientes de 

deflúvio característicos de cada superfície. 

As intensidades de chuva foram obtidas pela equação IDF do Recife desenvolvida por Silva e 

Araújo (2013) para a duração de 15 minutos e tempos de retorno de 2 e 5 anos (normalmente adotados 

em projetos de microdrenagem), resultando em 93,73 mm/h e 111,94 mm/h, respectivamente. 

Também foi empregada a intensidade de chuva de 60 mm/h, especificada pela Lei Nº 18.112 

(RECIFE, 2015) como a intensidade da chuva de vazão média de cheias na cidade do Recife. 

 

4.2 Cálculos dos reservatórios de lote: 

 

Esta etapa tem como base a aplicação da Lei Municipal Nº 18.112 (RECIFE, 2015) que detalha 

os métodos de cálculo para dimensionamento de reservatórios de acúmulo e retardo. No artigo 4º da 

citada Lei são apresentadas as equações necessárias para tal finalidade: 

 

𝑉 = 𝐾 × 𝐴 × 𝐼                (2) 
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Onde: V = Volume calculado do reservatório (m³); K = Coeficiente de abatimento; A = Área total do 

lote (m²); I = Intensidade da chuva de vazão média de cheias na cidade do Recife (m/h). 

É dito também que para o reservatório de acumulação deverá ser adotado K = 0,15 e I = 0,06 

m/h. O extravasor deve ser instalado em cota de modo a permitir verter quando o reservatório atingir 

90% do volume calculado e que o volume escoado seja direcionado para infiltração na área de solo 

natural remanescente do lote. 

Para os reservatórios de retardo, deverá ser adotado K = 0,25 e I = 0,06 m/h. Seu escoamento 

para o sistema público se dará através de orifício com vazão de restrição (Equação 3) em função do 

coeficiente de escoamento de pré-urbanização. O modelo adotado para a obtenção desta vazão é o 

Método Racional. Para dimensionamento do orifício, a Lei recomenda utilizar a fórmula de 

Chézy/Manning (Equação 4). 

 

𝑞𝑟 = (𝐶𝑟 × 𝐼 × 𝐴)/360             (3) 

 

Onde: qr = Vazão de restrição (m³/s); I = Chuva de projeto (0,06 m/h); A = Área total do lote (ha); 

Cr = Coeficiente de escoamento de pré-urbanização. 

 

𝑄 = (𝐴
5
3⁄ × 𝑆

1
2⁄ )/(𝑁 × 𝑃

2
3⁄ )                      (4) 

 

Onde: Q = Vazão (m³/s); N = Coeficiente de rugosidade de Manning; A = Área Molhada (m²); P = 

Perímetro Molhado (m); S = Declividade (m/m). 

 

Para este trabalho, foi adotado o coeficiente de escoamento de pré-urbanização (Cr) igual ao 

coeficiente de escoamento superficial (runoff) do início do processo de urbanização do Recife, que 

era da ordem de 0,15 (EMLURB, 2016). 

Com relação ao tipo de reservatório a ser adotado, a Lei deixa a escolha a critério do proprietário 

do lote. O reservatório de retardo tem como objetivo a redução do pico de escoamento superficial por 

meio de uma vazão de restrição que será liberada para a rede pública de drenagem. Já o reservatório 

de acumulação deverá verter para infiltração na área de solo natural remanescente do próprio 

empreendimento. Neste trabalho foram dimensionadas ambas as tipologias de reservatórios para fins 

de comparação, ressaltando as vantagens e desvantagens no uso de cada estrutura. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Impacto hidrológico superficial do empreendimento: condição atual e pós-reforma.  

Atualmente, a área de lote do empreendimento possui aproximadamente 50.427,89 m² (5,04 

ha), sendo que cerca de 13.281,51 m² (27%) de área verde (regiões permeáveis) e cerca de 37.146,38 

m² (73%) de área construída (regiões impermeáveis), Figura 2a, de acordo com levantamento 

topográfico realizado no ano de 2018 por topógrafo em Agosto/2018. 

Recentemente, foi elaborado um projeto de requalificação do empreendimento que teve por 

objetivo um aumento da área verde, portanto, um aumento da taxa de infiltração. A área de 

contribuição do empreendimento foi mantida, havendo um aumento da área verde, para cerca de 

19.764,84 m² (39%), o que resultou em uma diminuição da área construída para cerca de 30.663,05 

m² (61%), Figura 2b. 

Figura 2 – Área verde do empreendimento. a) Atual; b) Pós-reforma. 

Primeiramente foi necessário um cálculo para o coeficiente de escoamento “C”. Os coeficientes 

de escoamento superficial (runoff) admitidos foram de 0,95 para as áreas impermeáveis e 0,30 para 

as áreas verdes. O coeficiente de runoff médio foi de 0,77 para a configuração do terreno atual (2018) 

e 0,70 para o terreno pós-reforma (Tabela 1). A Emlurb (2016) especifica que o runoff atual do Recife 

é de 0,80. 
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Tabela 1 – Cálculos de composição do C. 

Condição Cálculos de composição do “C” C médio 

Empreendimento atual =[(0,95*0,73)+(0,3*0,27)]/1 0,77 

Empreendimento pós-reforma =[(0,95*0,61)+(0,3*0,39)]/1 0,70 

 

Conforme já especificado na metodologia, as intensidades de chuva para 15 minutos de duração 

e TR de 2 e 5 anos foram: 93,73 mm/h e 111,94 mm/h, respectivamente. Além das intensidades 

mencionadas, também foi utilizada a intensidade de 60 mm/h. Os cálculos de vazões máximas, a 

partir das informações anteriores, são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Cálculos e comparativos das vazões máximas e volumes de escoamento. 

Parâmetros Variáveis I = 60 mm/h I = 93,73 mm/h I = 111,94 mm/h 

Condições hidrológicas do lote 

(condição atual) 
Qs (m³/s) 0,65 1,02 1,22 

Condições hidrológicas do lote 

(condição pós-reforma) 
Qs (m³/s) 0,59 0,92 1,09 

Redução (%) 11% 11% 11% 

 

O aumento de áreas verdes, considerando o empreendimento pós-reforma, reduziu o coeficiente 

de escoamento quando comparado a condição atual do empreendimento. Além disso, também 

diminuiu as vazões máximas em 11% (para chuvas de até 5 anos de retorno e 15 minutos de duração) 

e o volume escoado para a rede pública de drenagem em até 110,10 m³. 

 

5.2 Reservatórios de lote 

Aplicando as equações de dimensionamento dos reservatórios apresentados no item de 

metodologia, encontraram-se os seguintes resultados considerando o funcionamento de acumulação 

e retardo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Síntese dos resultados obtidos. 

Reservatório de Acumulação 

(m³) 

Reservatório de 

Retardo (m³) 

Vazão de Restrição 

(m³/s) 

Ø Orifício de Saída 

(m) 

110,91 756,42 0,126 0,10 



 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8 

5.2.1 Acumulação: 

 

Para o cálculo dos reservatórios de acumulação, as áreas dos telhados foram obtidas admitindo 

que a captação do reservatório se dará exclusivamente pelo telhado, e, portanto, toda a área 

remanescente do empreendimento contribuirá normalmente, sem redução, para o sistema público de 

drenagem das vias do entorno. 

Com base na Tabela 3, verificou-se que um reservatório de acumulação amorteceria um volume 

total de 110,91 m³, que representa uma redução de 13,40% do volume gerado por um evento de 2 

anos de recorrência e 11,30% do volume gerado por um evento de 5 anos, ambos os eventos com 15 

minutos de duração, na condição pós-reforma. 

Para encontrar o novo coeficiente do lote estudado, considerando os reservatórios de 

acumulação, foi feita uma média ponderada entre a soma das áreas dos telhados e a área remanescente, 

subtraindo a área dos telhados. Para os telhados, o coeficiente adotado foi 0 (zero), admitindo que 

todo o volume precipitado na área do telhado será reservado para posterior utilização, sem contribuir 

para o sistema público existente, enquanto que nas áreas remanescentes, foram utilizados os 

coeficientes de 0,77 para a situação atual do empreendimento e de 0,70 para as condições após a 

requalificação devido a reforma no local. 

A área total do lote é de cerca de 50.427,89 m² e a área total calculada dos telhados foi de 

aproximadamente 12.323,51 m². Com isso, o valor médio calculado do coeficiente de escoamento 

superficial da área de estudo foi de 0,58 para a situação atual do empreendimento e de 0,53 para a 

situação pós-reforma, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Determinação do coeficiente de escoamento “C” médio da microbacia com a implantação de um 

reservatório de acumulação. 

Área total do 

terreno 

(m²) 

Área das 

cobertas 

(m²) 

Área 

remanescente 

(m²) 

C (médio) 
C (coberta) 

C (calculado) 

Atual Reforma Atual Reforma 

50.427,89 12.323,51 38.104,38 0,77 0,70 0 0,58 0,53 

 

5.2.2 Retardo: 

 

Também com base na Tabela 3, foi verificado que a vazão de restrição encontrada (0,126 m³/s) 

foi menor que as vazões máximas para os tempos de retorno de 2 anos (0,92 m³/s) e de 5 anos (1,22 
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m³/s), considerando a condição pós-reforma (Tabela 3). Esse fato é justificado diante do efeito de 

redução dos picos de vazão provocados pelo escoamento superficial no lote.  

A Lei prevê que para o reservatório de retardo, seja dimensionado um orifício de descarga 

associado a um extravasor. A partir da vazão calculada, o diâmetro adotado para o orifício é da ordem 

de 0,10 m. Este orifício deverá ser ligado à rede de drenagem existente através de galerias com 

diâmetro equivalente a vazão de restrição do orifício acrescida da vazão máxima vertida no 

extravasor. 

 

6. CONCLUSÃO  

Num comparativo entre as condições atuais do empreendimento com a pós-reforma, percebeu-

se que o aumento de área verde proposto pelo projeto de requalificação reduziria em 11% as vazões 

máximas aportadas para o sistema público de drenagem. 

O reservatório de acumulação se mostrou eficiente, com redução do coeficiente de escoamento 

em cerca de 25% e o volume escoado entre 13,40% e 11,30% para chuvas com tempo de retorno de 

2 a 5 anos, respectivamente. O reservatório de acumulação ainda se mostra útil na possibilidade de 

uso da água acumulada, como por exemplo na irrigação das áreas verdes do terreno ou ainda para 

limpeza das áreas do empreendimento como banheiros, salas, calçadas, paredes e até mesmo 

automóveis. É importante ressaltar que tal reservatório irá coletar um razoável volume de água 

(110,91 m³), porém, apenas nos períodos de chuvas da região. Nos meses em que não houver 

precipitação com regularidade, o reservatório tende a ficar vazio, se tornando uma área 

subaproveitada. Portanto, é importante que haja manutenção regular e acompanhamento do 

reservatório. 

O reservatório de retardo, por sua vez, tem um volume de acumulação temporária maior (756,42 

m³), por coletar o escoamento de uma área muito extensa (área total do lote), e uma vazão de restrição 

de 0,126 m³/s, quando as vazões máximas calculadas no lote pós-reforma foram de 0,92 m³/s e 1,22 

m³/s. Uma sugestão seria o dimensionamento de reservatórios menores com o objetivo de separar o 

recebimento do escoamento, dividindo a bacia total do lote em partes distintas e que cada reservatório 

possua o extravasor para cada uma das ruas que circundam o empreendimento. 
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