
                                                                                                  

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE  

 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NO 

RECIFE (PE) SOB A ÓTICA DAS METAS DOS ODS 

 

Marcos Antonio Barbosa da Silva Junior1; Gastão Cerquinha da Fonseca Neto2; Arivânia Bandeira 

Rodrigues3; Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral4 & Simone Rosa da Silva5 

 

RESUMO – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) através da Agenda 2030, foram preconizados em plano de ação para guiar 

as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Dentre os 17 ODS recomendados, no que 

se refere a aplicação de técnicas sustentáveis de drenagem urbana, enquadram-se os ODS 6, 11 e 13, 

e respectivas metas 6.b, 11.b e 13.2. Neste sentido, o presente trabalho buscou relacionar os principais 

instrumentos associados à gestão das águas pluviais urbanas no Recife, capital de Pernambuco, com 

as citadas metas dos ODS. Para isso, foram levantados os principais planos e legislações que integram 

o gerenciamento das águas pluviais na cidade, considerando a análise simplificada de 6 instrumentos. 

Observou-se que todos os instrumentos analisados podem servir de diretrizes para a concretização da 

meta 11.b, do ODS 11, com pouca ou nenhuma relação para as metas 6.b e 13.2 dos ODS 6 e 13, 

respectivamente. Por fim, verificou-se que, de alguma forma, os instrumentos analisados orientam e 

obrigam o uso de técnicas sustentáveis em drenagem urbana nos terrenos, abrangendo: taxa de solo 

natural – TSN, telhados verdes e reservatórios de lote. 

ABSTRACT – The Sustainable Development Goals (SDGs), established by the United Nations (UN) 

through the 2030 Agenda, were advocated in an action plan to guide the necessary choices to improve 

people's lives. Among the 17 recommended SDGs, regarding the application of sustainable urban 

drainage techniques, encompass the SDGs 6, 11 and 13, and respective goals 6.b, 11.b and 13.2. In 

this sense, the present work searched to relate the main instruments associated with the management 

of urban rainwater in Recife, capital of Pernambuco, with the mentioned goals of the SDGs. For this, 

the main plans and legislation that integrate the management of rainwater in the city were raised, 

considering the simplified analysis of 6 instruments. It was observed that all the instruments analyzed 

can serve as guidelines for the achievement of goal 11.b, of SDG 11, with a little or no relation to 

goals 6.b and 13.2 of SDG 6 and 13, respectively. Finally, it was checked that, somehow, the analyzed 

instruments guide and require the use of sustainable techniques in urban drainage of land, 

encompassing: natural soil rate - NSR, green roofs and lot reservoirs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Para Tucci (2012), a drenagem urbana é um conjunto de medidas que visa reduzir os impactos 

da urbanização, minimizando os prejuízos causados por inundações e/ou alagamentos e permitindo o 

desenvolvimento urbano de forma harmônica, planejada e sustentável. Baptista et al. (2011) classifica 

tais medidas em: estruturais – diques; reservatórios; canais; etc.; e não estruturais – sistemas de 

previsão e alerta de inundação/alagamentos (com o apoio da Defesa Civil); zoneamento das áreas de 

inundação (definido nos planos de drenagem).   

 Esse contexto de gestão das águas pluviais urbanas tem servido como instrumento para alcançar 

algumas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaboradas pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 2015. Através da Agenda 2030, foi desenvolvido um plano de ação 

que estabelece 17 ODS e 169 metas. São objetivos e metas claras para que todos os países adotem, 

conforme suas prioridades, e atuem em parceria global, guiando as escolhas necessárias para melhorar 

a vida das pessoas (PNUD, 2015). 

 Segundo Gutierrez e Ramos (2019), dentre os 17 ODS recomendados no plano de ação, no que 

se refere a gestão e aplicação das técnicas sustentáveis em drenagem urbana, enquadram-se os ODS 6, 

11 e 13, e respectivas metas 6.b, 11.b e 13.2 (Tabela 1). As autoras consideram que tais técnicas são 

apresentadas como ação de prevenção e/ou mitigação à ocorrência de alagamentos e/ou inundações, 

no contexto da gestão das águas pluviais urbanas. 

 
Tabela 1 – Soluções para concretização das metas de ODS alinhadas às técnicas sustentáveis em drenagem. 

ODS OBJETIVO META SOLUÇÃO 

6 

Assegurar a 

disponibilidade e gestão 

sustentável da água e 

saneamento para todos. 

Meta 6.b - Apoiar e fortalecer a 

participação das comunidades locais, 

para melhorar a gestão da água e do 

saneamento. 

Políticas públicas que ampliem a rede 

de drenagem urbana e, 

concomitantemente, campanhas e 

ações de estímulo à retenção in loco. 

11 

Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

Meta 11.b - Políticas e planos 

integrados para a inclusão, a 

eficiência dos recursos, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

Regulamentação, lei ou norma que 

incentive os moradores na implantação 

de técnicas sustentáveis nos lotes 

urbanos. 

13 

Tomar medidas urgentes 

para combater mudança 

do clima e seus impactos. 

Meta 13.2 - Integrar medidas da 

mudança do clima nas políticas, 

estratégias e planejamentos nacionais. 

Publicização: guia técnico a ser 

distribuído aos empreendedores e 

profissionais da área. 

Fonte: Baseado em Gutierrez e Ramos (2019). 



                                                                                                  

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

 Sørup et al. (2019) avaliaram a gestão das águas pluviais em Copenhague, na Dinamarca, 

usando como referência as metas e indicadores dos ODS/ONU. Para isso, os autores desenvolveram 

indicadores locais, em nível de projeto, que foram norteados pelos indicadores mais amplos dos ODS.  

Os autores constataram que a estrutura de avaliação fornece informações sobre quais serviços de um 

projeto ajudam a trabalhar em direção aos ODS e, se usados na fase de planejamento, podem facilitar 

o desenvolvimento de projetos voltados a alcançar os ODS. 

 Ainda na temática de gestão das águas pluviais urbanas, na Nigéria, Echendu (2020) enumerou 

os ODS mais impactados com as inundações locais, a partir de uma revisão sistemática da literatura. 

O estudo defende o planejamento espacial como estratégia adequada de Gerenciamento de Riscos de 

Inundações (GRI) e define diretrizes para aproximar a Nigéria das metas dos ODS para 2030.  

 Estudos recentes mostram que os ODS e suas metas têm servido de orientação para a busca da 

sustentabilidade nos sistemas urbanos. Desse modo, este trabalho buscou relacionar os principais 

instrumentos associados à gestão das águas pluviais urbanas no Recife, Pernambuco, com algumas 

metas dos ODS. Ressalta-se que a referida análise relacionou, apenas, às metas dos ODS direcionados 

às técnicas sustentáveis em drenagem urbana, conforme especificam Gutierrez e Ramos (2019).  

 

2. RECIFE E A GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O Recife é uma cidade costeira e estuarina, localizada na Região Nordeste do Brasil, capital 

de Pernambuco, com território plano, de baixas cotas, bastante urbanizado e frequentemente afetado 

por alagamentos nos períodos de chuva intensa e por oscilações diárias de marés. Tem área territorial 

de 218,84 km2 e população estimada, em 2019, de 1.645.727 hab. O clima é predominantemente 

quente, com temperatura média de 25°C, precipitação média anual de 2.447 mm (período das chuvas 

concentrado entre março e agosto) e umidade relativa média anual de 80% (IBGE, 2019; RECIFE, 

2017; PERNAMBUCO, 2011). 

Essas características geográficas e urbanísticas colocam o Recife como a 16ª cidade do mundo 

mais vulnerável às mudanças climáticas (PBMC, 2016), em especial, à elevação do nível do mar 

(COSTA et al., 2010) e ao aumento na ocorrência de chuvas intensas (SILVA JUNIOR et al., 2020). 

Tal situação acende um sinal de alerta, uma vez que na condição de cenário climático atual, a gestão 

municipal já encontra dificuldade em lidar com os problemas atuais de drenagem. 

A gestão das águas pluviais urbanas na cidade é feita pela EMLURB (Autarquia de 

Manutenção e Limpeza Urbana) e tal órgão está vinculado, atualmente, a Secretaria de Infraestrutura 

e Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife. Segundo Preuss et al. (2011), os serviços de manutenção 
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e limpeza da micro e macrodrenagem, executados pelo sobredito órgão, são compostos por: 

disponibilização de equipes de vistorias, orçamento e programação de execução e fiscalização; 

adoção de técnicas de manutenção corretiva; limpeza de canais, canaletas e galerias de forma 

integrada; e hierarquização das prioridades de intervenções, com o Diagrama de Pareto.  

Concluído em 2016, o Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Urbanas da Cidade 

do Recife - PDDR (EMLURB, 2016) mapeou 159 pontos de alagamentos (a maior parte situado no 

eixo viário), catalogados pela EMLURB como os mais críticos. Desse total, Lafayette et al. (2018) 

relatam que em 4 anos (2013-2017) foram solucionados 71 pontos críticos de alagamento, realizando, 

apenas, serviços de limpeza e pequenas obras de reparo e substituição das redes de drenagem 

(manutenção corretiva), custando aos cofres públicos R$ 17,14 milhões. Ainda segundo os autores, 

para efetivar a limpeza de toda a microdrenagem no período de 4 anos, seria necessário aumentar 4 

vezes a mobilização atual das equipes de limpeza, resultando num aporte de R$ 125,6 milhões. 

Além dos serviços de manutenção e reparo da infraestrutura de drenagem urbana da cidade, 

relacionados às medidas estruturais, intervenções importantes já foram executadas pela EMLURB, a 

saber: o sistema de bombeamento e de comportas no canal Derby-Tacaruna; a drenagem forçada na 

Av. Dom Hélder, no bairro do IPSEP; e o reservatório de detenção subterrâneo entre as Ruas Santo 

Elias e Conselheiro Portela, no bairro do Espinheiro. 

Como importantes medidas não-estruturais, implementadas recentemente com a participação 

do órgão gestor, cita-se: o Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Urbanas da Cidade do 

Recife – PDDR (EMLURB, 2016), elaborado pela ABF Engenharia LTDA e concluído em 2016, e a 

Lei Municipal Nº 18.112 (RECIFE, 2015), em vigência desde 2015, que obriga a instalação de 

"telhado verde" e/ou a construção de reservatórios para controle do escoamento em novas edificações 

com áreas de lotes ≥ 500 m². Além dos instrumentos citados, a comunidade acadêmica tem 

contribuído bastante com importantes pesquisas científicas na busca por viáveis soluções alternativas 

e sustentáveis para os problemas de alagamentos no Recife: jardim de chuva (MELO et al., 2014); 

trincheira de infiltração (MELO et al., 2016); pavimento permeável (COUTINHO et al., 2016; 

SILVA, 2018); telhado verde (SANTOS et al., 2013; SOUZA, 2019); e reservatórios de detenção 

(SILVA e CABRAL, 2014; SILVA et al., 2017; OLIVEIRA, 2017). 

Apesar da EMLURB, ser o principal órgão responsável pelo controle da drenagem urbana do 

Recife, a sua integração com outros órgãos e secretarias amplia a gestão das águas pluviais na cidade. 

Também vinculadas à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, atuam: a Autarquia de 
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Urbanização do Recife (URB), que desenvolve projeto e construção das infraestruturas, e a Defesa 

Civil, com ações preventivas de monitoramento em áreas sujeitas à deslizamentos e alagamentos. 

Além desses, é válido incluir a Secretaria de Planejamento Urbano, que atua no ordenamento do 

espaço urbano, e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com ações de enfretamento às 

mudanças climáticas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este artigo está enquadrado como exploratório e descritivo, quanto aos fins, e como pesquisa 

bibliográfica, baseada numa revisão de literatura, quanto aos meios (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Desse modo, foram levantados os principais planos e legislações do Recife que integram a gestão das 

águas pluviais. Ressalta-se que só foram analisados os instrumentos de municipalidade recifense. Tal 

análise simplificada contemplou 3 planos e 3 legislações, totalizando 6 instrumentos (Tabela 2). Por 

fim, buscou-se relacioná-los às metas 6.b, 11.b e 13.2 dos ODS 6, 11 e 13, respectivamente, que estão 

alinhadas, segundo Gutierrez e Ramos (2019), a gestão e uso de técnicas sustentáveis em drenagem.  

 A análise subjetiva classificou os instrumentos com base nas soluções para concretização das 

metas (Tabela 1), proposta Gutierrez e Ramos (2019), em:  

• Relacionado: instrumento apresenta indicativos para a concretização das metas;    

• Pouco relacionado: instrumento apresenta indicativos para a concretização parcial das metas; e    

• Nada relacionado: não há indicativos para a concretização das metas. 

 

Tabela 2 - Instrumentos de municipalidade recifense associados à gestão das águas pluviais urbanas. 

PLANOS LEGISLAÇÕES 

1)  Plano Diretor da Cidade do Recife – PDCR 

(RECIFE, 2008); 

2)  Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas 

Urbanas da Cidade do Recife – PDDR (EMLURB, 

2016); 

3)  Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas do 

Recife (RECIFE, 2019). 

4)  Lei nº 16.176/1996: Lei de Uso e Ocupação do Solo – 

LUOS (RECIFE, 1996); 

5)  Lei nº 18.112/2015: Instalação do “telhado verde” e de 

reservatórios de acúmulo ou retardo (RECIFE, 2015);  

6) Lei nº 18.011/2014: Política de Sustentabilidade e de 

Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Recife 

(RECIFE, 2014). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 mostra a relação dos instrumentos associados à gestão das águas pluviais urbanas 

no Recife com as metas 6.b, 11.b e 13.2 dos ODS 6, 11 e 13, respectivamente, baseada nas soluções 

descritas por Gutierrez e Ramos (2019) para a concretização destas metas. 
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Tabela 3 - Instrumentos associados à gestão das águas pluviais no Recife versus as metas 6.b, 11.b e 13.2. 

INSTRUMENTOS ANALISADOS 
Meta 6.b 

do ODS 6 

Meta 11.b 

do ODS 

11 

Meta 13.2 

do ODS 13 

P
L

A
N

O
S

 1) Plano Diretor da Cidade do Recife – PDCR (RECIFE, 2008). 
   

2) Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Urbanas da 

Cidade do Recife – PDDR (RECIFE, 2016). 

   

3) Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas do Recife (RECIFE, 

2019). 

   

L
E

G
IS

L
A

Ç
Õ

E
S

 

4) Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS (RECIFE, 1996). 
   

5) Lei Nº 18.112/2015: Instalação do telhado verde e construção de 

reservatórios de acúmulo ou retardo (RECIFE, 2015).  

   

6) Lei Nº 18.011/2014: Política de Sustentabilidade e de 

Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Recife (RECIFE, 2014). 

   

 

 Relacionado 

 Pouco relacionado 

 Nada relacionado 

 

Observa-se, na Tabela 3, que todos os instrumentos analisados podem servir de diretrizes para 

a concretização da meta 11.b, do ODS 11, com pouca ou nenhuma relação para as metas 6.b e 13.2 

dos ODS 6 e 13, respectivamente. Tais instrumentos orientam o uso de técnicas sustentáveis em 

drenagem urbana nos lotes (taxa de solo natural – TSN; telhados verdes; reservatórios de lote). 

Abaixo, são ressaltados os pontos dos instrumentos analisados alinhados com a solução de Gutierrez 

e Ramos (2019) para alcance das metas dos ODS, no contexto de técnicas sustentáveis em drenagem: 

1) Plano Diretor da Cidade do Recife – PDCR: instrumento revisado na Lei nº 17.511/2008. O Art. 

61 determina que o serviço público de drenagem urbana deva objetivar o gerenciamento da rede 

hídrica no território municipal, visando o equilíbrio sistêmico de absorção, retenção e escoamento 

das águas pluviais. Também define o Plano Setorial de Macrodrenagem como instrumento de 

planejamento, que deve indicar intervenções estruturais, medidas de controle e ações prioritárias para 

reduzir os efeitos do aquecimento global na elevação do nível dos oceanos. Essa abordagem do PDCR 

está relacionada com a meta 11.b do ODS 11. No Art. 62, são estabelecidas algumas ações prioritárias 

para o manejo das águas pluviais na cidade, como investir na renaturalização das calhas fluviais e na 

recuperação da rede de macro e microdrenagem. Nesse aspecto, o PDCR está pouco relacionado com 

o atendimento da meta 6.b do ODS 6.  

2) Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Urbanas da Cidade do Recife – PDDR: 

possui horizonte até o ano de 2037 e é composto por 11 produtos/relatórios abordando: diagnóstico 

https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2008/1751/17511/lei-ordinaria-n-17511-2008-promove-a-revisao-do-plano-diretor-do-municipio-do-recife
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do sistema de drenagem; álbum de cadastro da macro e microdrenagem; concepção de alternativas; 

projetos executivos de canais; manual de drenagem; e proposta de tratamento das margens de rios e 

riachos. O referido plano atualiza a equação de chuva intensa do Recife, mas apesar disso, não avalia 

os efeitos das mudanças climáticas na drenagem da cidade, apenas foca no diagnóstico do cenário 

atual, ressaltando as vulnerabilidades e peculiaridades do sistema existente. Nesse aspecto, o plano 

trouxe ganhos de informação sobre a infraestrutura de drenagem existente, antes pouco conhecida, 

através do cadastro dos canais e galerias, pontos críticos de alagamentos e propostas de investimentos 

para o setor. Agora, com o PDDR e as ações estruturantes definidas, é mais viável a captação de 

recursos federais para financiar, junto à Prefeitura, as obras estruturais mais robustas que solucionarão 

os problemas atuais e poderão reduzir, concomitantemente, os efeitos climáticos futuros. Nesse 

aspecto, a implementação do plano tem relação com a meta 11.b do ODS 11 e pouca relação para a 

concretização da meta 6.b do ODS 6, considerando, apenas, diretrizes para ampliação, melhoramento 

e intervenções na infraestrutura de drenagem existente.  

3) Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas do Recife: concluído em 2019, esse plano elenca 

as estratégias de adaptação para os principais setores do município, diante dos efeitos climáticos 

projetados para 2040. Desse modo, o plano focou na gestão de risco associada ao clima, orientando 

mecanismos e metodologias para a adaptação de políticas setoriais da cidade. Tal plano estabelece 

diretrizes para a gestão adaptativa frente aos cenários de mudança do clima, e apresenta medidas 

(estruturais e/ou não) que podem ser aplicadas nas regiões mais vulneráveis da cidade. Quanto à 

drenagem urbana, as medidas prioritárias de adaptação para o setor se basearam nas propostas de 

intervenção da infraestrutura existente, apresentadas no Plano Diretor de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais da Cidade do Recife (PDDR). Também foram relatadas intervenções e ações, de 

cunho adaptativo, realizadas pela Prefeitura entre os anos de 2013 e 2019, citando-se: a elaboração 

do PDDR, a Lei nº 18.112/2015 e obras de intervenção na drenagem (limpeza de canais e galerias, 

construção de tanques de retardo, instalação de sistemas de bombeamento, etc.). Nesse aspecto, a 

implementação do plano tem relação com a meta 11.b do ODS 11 e pouca relação para a concretização 

da meta 6.b do ODS 6, considerando, apenas, que o plano recomenda a Lei nº 18.112/2015 (telhado 

verde e reservatório de retenção/detenção) como medida adaptativa de drenagem urbana. O plano, e 

o seu processo de elaboração, movimentou discussões sobre a vulnerabilidade do Recife, frente às 

mudanças do clima, em eventos realizados e/ou apoiados pela Prefeitura, através da Secretaria de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, como o COMCLIMA (já na 15ª edição) e a Conferência Brasileira 
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de Mudança do Clima (ocorrido em outubro de 2019). Eventos assim, contribuem para a divulgação 

e publicização de estratégias, planos e pesquisas voltadas para enfrentamento às mudanças climáticas. 

Nesse aspecto, tal abordagem fica pouco relacionada com a meta 13.2 do ODS 13.  

4) Lei n° 16.176/1996: norteia o uso e ocupação do solo do Recife e estabelece, no Art. 65 ao 72, o 

percentual mínimo da área do terreno do lote a ser mantida em suas condições naturais, definido como 

Taxa de Solo Natural – TSN. Sabe-se que a preservação de área permeável no lote favorece a 

infiltração e reduz a contribuição das águas pluviais para a rede pública de drenagem. Apesar disso, 

mesmo previsto em legislação, tal taxa acaba não tendo efeito desejado devido à dificuldade de 

fiscalização do município. Isso por que, mesmo cumprindo o disposto na lei no momento de 

aprovação da edificação, a maioria dos proprietários dos imóveis realizam obras de reforma 

posteriormente, reduzindo a área permeável antes preservada. Um estudo de Moura e Silva (2018) 

indica aumento da impermeabilização do solo em lotes de 24,19% para 58,70%, entre 1975 e 2007, 

no bairro de Boa Viagem, Recife. Monteiro (2010) destaca que a pavimentação, para estacionamento 

de veículos, está entre as reformas mais realizadas. Apesar disso, tal instrumento tem relação com a 

meta 11.b do ODS 11, admitindo que a TSN pode ser uma técnica sustentável em drenagem urbana. 

5) Lei nº 18.112/2015: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação do “telhado verde” e construção 

de reservatórios de acúmulo ou retardo do escoamento das águas pluviais para a rede de drenagem. 

Neste sentido, para novas construções, a referida Lei vigente desde 2015 prevê (RECIFE, 2015): 

• Obrigatoriedade da instalação de telhado verde em edificações habitacionais multifamiliares com 

mais de 4 pavimentos e não-habitacionais com mais de 400 m² de área de coberta; e 

• Construção de reservatórios de retardo ou acúmulo das águas pluviais em lotes acima de 500 m², 

edificados ou não, com mais de 25% de área impermeabilizada. 

No tocante ao telhado verde, a Lei ressalta que tal técnica contribuirá para o aspecto paisagístico, 

diminuirá a ilha de calor, absorverá parte do escoamento superficial e favorecerá o microclima local. 

Quanto aos reservatórios, a mesma Lei dispensa a sua construção em lotes cujo as águas pluviais não 

impactam o sistema público de drenagem, desde que comprovado por ensaios de infiltração e 

percussão geotécnica, além de laudo de vistoria técnica da EMLURB. Recife (2019) destaca que a lei 

possibilitou a anuência para construção de 88 grandes empreendimentos, fazendo com que 2.000 m³ 

deixassem de ser lançados diretamente no sistema público. Tal instrumento tem relação com a meta 

11.b do ODS 11, pois aborda técnicas sustentáveis de drenagem, e pouca relação com a meta 6.b do 

ODS 6, considerando, apenas, que “conscientiza” com a obrigatoriedade no uso de retenção in loco. 
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6) Lei nº 18.011/2014: institui a Política de Sustentabilidade e de Enfrentamento das Mudanças 

Climáticas do Recife e cria instrumentos para a efetivação de ações sustentáveis e de enfrentamento 

ao aquecimento global, a partir do: aumento da permeabilidade do solo; contenção, retardo, captação 

ou reaproveitamento das águas pluviais nos lotes; redução na formação de ilhas de calor (através da 

arborização); e estímulo por construções sustentáveis com o Programa de Premiação e de Certificação 

em Sustentabilidade Ambiental. Como instrumentos desta Política, têm-se: 

• Plano de Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE): Apesar de não ter relação 

direta com a drenagem urbana, sabe-se que a redução e/ou estabilização na emissão de GEE poderá 

resultar em cenários futuros mais otimistas, com previsões menos críticas para a intensificação das 

chuvas e a elevação do nível do mar (variáveis que condicionam a drenagem do Recife). 

• Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas do Recife, já comentado anteriormente. 

 Tal instrumento tem relação com a meta 11.b do ODS 11, por se tratar de uma lei que incentiva 

o uso de técnicas sustentáveis de drenagem, e pouca relação na concretização das metas 6.b do ODS 

6 (no estímulo à retenção in loco) e 13.2 (com prêmio para empreendedor por construção sustentável). 

 

5. CONCLUSÃO 

 Apesar dos instrumentos analisados não terem sido elaborados para alcançar as metas dos ODS, 

observou-se que os mesmos podem servir como diretrizes para a concretização das metas 6.b, 11.b e 

13.2 dos ODS 6, 11 e 13. Contudo, para que isso ocorra, é indispensável implementá-los e, para isso, 

é necessário vontade política e conscientização da população. 

 Outro ponto importante, é que este estudo faz uma análise simplificada, considerando, apenas, 

três metas dos ODS alinhadas à drenagem urbana sustentável. Apesar disso, tal estudo poderá orientar 

uma análise mais ampla da gestão das águas pluviais no Recife, incluindo outras metas dos ODS.   
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