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RESUMO 

O avanço da urbanização requer novas estratégias de controle de inundações, a fim de reduzir os 
elevados volumes de água gerados nas bacias hidrográficas alteradas. Os reservatórios de 
detenção têm se demonstrado bastante promissores no retardo e alívio nos hidrogramas, 
reduzindo os impactos de alagamentos nas cidades. A bacia do riacho Sítio dos Pintos vem 
sofrendo bastante com o processo de impermeabilização do solo, o que induz maiores picos de 
vazão, carecendo, entre outras medidas, de estruturas que mitiguem os impactos a jusante. Para 
isso, propõe-se a implantação de um reservatório de detenção apto a receber deflúvios para 
eventos de até 25 anos de tempo de retorno. Nesse intuito, foi utilizado o programa HEC-HMS e 
equações de chuva do novo Plano Diretor de Drenagem Urbana de Recife. Os resultados 
demonstraram ser possível a aplicação dessa solução na região para todos os cenários 
estudados, contribuindo para equilibrar as vazões propagadas no riacho. Há de se buscar a 
compatibilização com o uso social da área em que se localiza a intervenção proposta. 

Palavras-chave: Drenagem urbana; Impermeabilização do solo; Riachos urbanos. 

1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento da drenagem urbana visa diminuir os prejuízos causados por 
alagamentos, tornando o processo de urbanização mais seguro e sustentável. O aumento da 
população nas cidades leva à altas taxas de impermeabilização, consequentemente impedem a 
infiltração das águas pluviais no solo, aumentando os picos de vazões dos hidrogramas de 
escoamento superficial. O resultado de todo esse processo é a ocorrência de inundações nas 
cidades (TUCCI, 2002). 

Uma alternativa ao controle dos picos de vazões provocados pela modificação nas bacias 
hidrográficas urbanas é a utilização de reservatórios de detenção. Estes reservatórios objetivam 
minimizar o impacto hidrológico causado pela diminuição da capacidade de armazenamento do 
solo, retendo temporariamente e liberando lentamente o excedente produzido na bacia, ficando 
por essa razão, secos durante o período de estiagem (TUCCI, PORTO e BARROS, 1995) 

Vergutz, Pereira e Schmidt (2019) propuseram o uso de reservatório de detenção como 
técnica compensatória de drenagem urbana. Os autores simularam cenários com e sem a 
implantação de reservatórios, avaliando a interferência para cenários de urbanização e de pré-
desenvolvimento. Além disso, foram analisadas diferentes concepções de reservatórios, variando 
a altura dos dispositivos de saída. Concluiu-se que localizar a saída do reservatório em posições 
mais altas gera maior impacto na redução do pico de vazão.  
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Guan, Sillanpaa e Koivusalo (2015) mostram que a utilização de reservatórios não só reduz 
o pico das vazões, mas também retardam a ocorrência do tempo de pico gerado pela bacia. 
Entretanto, a utilização do reservatório não conseguiu restaurar vazões de pré-desenvolvimento 
quando ocorrem chuvas de maior magnitude, muito em razão da limitação de volume, já que o 
dispositivo perde a efetividade ao atingir a capacidade máxima. Por outro lado, Vieira, Barreto e 
Figueira (2016), ao analisarem o impacto da construção de bacias de detenção na geração de 
vazões para eventos com alto tempo de retorno (100 anos), concluem que esta solução é 
extremamente eficiente, pois é capaz de reduzir em até 72% o pico de vazão, protegendo áreas 
urbanizadas a jusante. Os autores ainda concluem que é mais vantajosa economicamente a 
utilização de reservatórios de detenção do que obras de canalização de cursos d'água. 

1.1 Objetivos 

Este estudo propõe a revitalização no riacho Sítio dos Pintos, avaliando a implantação de 
um reservatório de detenção, incluindo uma praça como área de lazer, como alternativa de 
controle às inundações geradas em riacho urbano para um cenário futuro em área urbanizada. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A cidade do Recife (PE) possui área de 218,50 km² e um percentual elevado de 
impermeabilização do solo e baixas altitudes. O clima é predominantemente quente, com 
temperatura média de 25°C e alta precipitação média anual, sendo o rio Capibaribe, o principal rio 
que corta a cidade. Devido à sua alta taxa de urbanização, alagamentos são problemas 
recorrentes em Recife, provocados pelas águas pluviais. O crescimento populacional não 
planejado, a impermeabilização do solo e os aterramentos realizados contribuem para a 
ocorrência de inundações em diversos pontos da cidade (IBGE, 2020) (CABRAL, 2005).  

Os riachos podem ser qualificados como urbanos quando possuírem um grau maior ou 
menor de contato com o ambiente da cidade. Um riacho urbano possui uma função ecológica e 
ambiental fundamental para o meio em que se encontra. Também contribui para a drenagem das 
águas pluviais e microclima urbano, além de favorecer a estética local, implementando áreas de 
lazer aos moradores e proporcionando um local propício à educação ambiental (CABRAL, 2012). 

O riacho Sítio dos Pintos está localizado no bairro de mesmo nome, e que faz limite com o 
município de Camaragibe, sendo afluente do rio Camaragibe, afluente da margem esquerda do rio 
Capibaribe. A bacia hidrográfica do riacho Sítio dos Pintos possui uma área de 102,8 hectares. A 
Figura 1 mostra a localização do reservatório proposto no bairro Sítios dos Pintos. Parte da bacia 
foi considerada Zona Especial de Proteção pela Lei Municipal Nº 16.176/96 (RECIFE, 1996) e, 
posteriormente, declarada Unidade de Conservação da Natureza (UCN) Sítio dos Pintos, 
entretanto, tem sofrido severa degradação ambiental (CABRAL et al., 2019). Em 2020, passou à 
categoria de Área de Preservação Ambiental (APA) (BRAGA, SILVA E AGUIAR, 2020). 

 

Figura 1 – Localização do reservatório proposto. Fonte: Google Maps, 2020, modificado pelos autores. 
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2.2 Caracterização hidrológica da bacia 

As informações levantadas por Cabral et al. (2018) contribuíram para a obtenção de 
características como comprimento dos trechos dos riachos e áreas das sub-bacias, necessárias à 
determinação do tempo de concentração da bacia do Sítio dos Pintos. Considerando a localização 
proposta para o reservatório, calculou-se o tempo de concentração para o trecho contribuinte. 
Utilizando-se o método de Carter (Equação 1), recomendado por Silveira (2005), o tempo de 
concentração foi avaliado. Em seguida, estimou-se a intensidade média das chuvas para tempos 
de retorno de 2 anos, 5 anos, 10 anos e 25 anos, com o uso da equação de chuvas intensas 
(Equação 2) do Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Recife (RECIFE, 2013). 
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Para a elaboração dos hietogramas, utilizou-se o método dos Blocos Alternados (ZAHED 
FILHO e MARCELLINI, 1995). Considerando a duração total da chuva sendo igual ao tempo de 
concentração do trecho da bacia, estimaram-se as intensidades médias das chuvas para diversas 
durações até a duração total, para os diversos tempos de retorno. Essas intensidades são 
convertidas em alturas de chuva, representando valores acumulados até o último intervalo 
considerado. Com os incrementos entre um valor acumulado e outro calculado, rearranja-se os 
valores alternadamente, com o maior valor posicionando-se no centro da duração total da chuva, 
e os demais sendo alocados em ordem decrescente, alternando à direita e à esquerda do central. 

2.3 Modelagem computacional 

Para avaliar a influência do reservatório de detenção no riacho Sítios dos Pintos, utilizou-se 
o modelo hidrológico HEC-HMS, produto do Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo de 
Engenheiros do Exército dos EUA. Este programa é um sistema de modelagem generalizado, 
projetado para simular os processos de precipitação e escoamento superficial de bacias 
hidrográficas urbanas e rurais. Os hidrogramas produzidos pelo software podem ser usados para 
estudos de drenagem urbana, previsão de vazão, impacto de urbanização futura, projeto de 
reservatório, entre outras utilidades (USA, 2020). 

Para a criação do modelo de sub-bacias no HEC-HMS, utilizou-se os seguintes dados de 
entrada: a área das sub-bacias analisadas e o tempo de concentração do trecho analisado; o lag 
time (tempo de retardo), definido como 60% do tempo de concentração; o curve number (CN), ou 
número de escoamento, definido pelo método Soil Conservation Service (SCS), que representa a 
caracterização hidrológica da cobertura do solo da bacia hidrográfica; e a porcentagem de área 
impermeabilizada. O CN foi definido como 80, considerando uma futura urbanização do local. 

Ao inserir as precipitações no modelo, por meio dos hietogramas estimados anteriormente, 
considerou-se uma estação para todas as sub-bacias analisadas. Além disso, considerou-se um 
hidrograma de 2 horas de duração, com intervalos de 5 minutos. Em seguida, o reservatório de 
detenção foi inserido no modelo. O reservatório possui uma estrutura de saída de fluxo, com um 
vertedouro e um orifício de saída. Seu método de armazenamento é o método cota-volume. Por 
fim, é verificado o extravasamento do reservatório, e como isso influencia na redução do pico de 
vazão a jusante do reservatório.  

3 RESULTADOS 

Por meio de sensoriamento remoto e visita de campo, foi possível obter as dimensões 
aproximadas do reservatório proposto, como cotas e comprimentos (Figura 2 a) e local de 
implantação (Figura 2 b). Com a área do terreno estimada, foi possível calcular a curva Cota-
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Volume (Figura 3), responsável por mostrar a variação e capacidade máxima de armazenamento 
de água no reservatório. 

 
Figura 2 – Aspectos gerais do reservatório proposto. Curvas de nível do reservatório, com localização dos 

pontos de entrada e saída (a). Fotografia do local para implantação do reservatório (b). Fonte: Google Maps, 
2020, modificado pelos autores; autores, 2020; Schlicht Ponds, 2020. 

 

 
Figura 3 – Curva Cota-Volume do reservatório proposto. Fonte: Autores, 2020. 

Aferiu-se um tempo de concentração da bacia como um todo, calculado pelo método de 
Carter, de 38,65mm. Porém, considerando a posição proposta para a construção da lagoa de 
detenção, calculou-se o tempo de concentração apenas do trecho a montante do reservatório. O 
valor encontrado foi de 13,37mm.  

Pode ser visto na Figura 4 os hietogramas para os tempos de retorno de 2 anos, 5 anos, 
10 anos e 25 anos. As precipitações acumuladas para cada um dos valores de tempo de retorno 
considerados são, respectivamente, 22,97mm, 26,77mm, 30,06mm e 35,04mm. 
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C 

 

D 

 
Figura 4 – Hietogramas estimados para os tempos de retorno considerados no estudo: A - Tr = 2 anos; B – Tr = 

5 anos; C – Tr = 10 anos; e D – Tr = 25 anos. Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 5 – Hidrogramas de vazão de entrada e saída do reservatório proposto para os tempos de retorno 

considerados. Fonte: Autores, 2020. 

Com os hietogramas e a curva Cota-Volume elaborados, e demais informações, foi 
possível inserir as informações necessárias no modelo, a fim de executá-lo pelo software HEC-
HMS. Com a simulação computacional feita, os resultados podem ser analisados e discutidos. 
Considerando um evento de chuva de 1h30min de duração, a Figura 5 mostra os hidrogramas de 
vazão de entrada e saída do reservatório proposto. Os resultados indicam que a implantação do 
reservatório de detenção é viável, visto que a redução do pico de vazão de entrada é evidente 
para todos os eventos de chuva considerados. 

Além dos hidrogramas de vazão, puderam-se obter outros resultados importantes para a 
simulação hidrológica. Pode ser visto na Tabela 1, para cada tempo de retorno considerado, a 
porcentagem de redução do pico de vazão no reservatório proposto, o volume máximo de água 
armazenado, a cota de elevação máxima da água no reservatório e o tempo de detenção da água. 

Tabela 1 – Resultados da simulação hidrológica. Fonte: Autores, 2020. 

Resultados da simulação hidrológica 

Tempo de 
Retorno (anos) 

Redução do 
Pico de Vazão 

Armazenamento 
Max (m³) 

Elevação 
Máxima (m) 

Tempo de 
Det. (min) 

2 59,59% 1.363 2,09 61 

5 64,51% 1.517 2,18 62 

10 67,42% 1.788 2,35 67 

25 69,46% 2.214 2,61 74 

 
Pode-se observar que quanto maior o tempo de retorno do evento de chuva, maior será a 

redução do pico de vazão. Além disso, considerando o evento de chuva mais extremo com um 
tempo de retorno de 25 anos, a elevação máxima de água no reservatório não atingiria a cota 
máxima de 3 metros considerada para o mesmo, evidenciando a segurança dos resultados 
obtidos, validando a problemática do estudo. 

3.1 Revitalização do riacho 

A revitalização de riachos compreende a gestão de ações de âmbito ecológico, hidráulico e 
hidrológico, onde suas funções ambientais e sociais podem ser recuperadas com relação à sua 
biodiversidade. Além disso, segundo Cabral (2012), contribui à melhoria da qualidade da água e 
do sistema de drenagem de águas pluviais, reduzindo impactos de eventos climáticos extremos. 

O terreno em que se propõe o reservatório de detenção localiza-se próximo a Associação de 
Moradores de Sítio dos Pintos. Para o projeto de revitalização do riacho Sítio dos Pintos, 
recomenda-se a construção de uma praça nos arredores do riacho, com um campo de futebol e 
um parquinho infantil, que poderiam ser utilizados em dias secos. Como mostra o esboço do 
projeto na Figura 6, o trecho do riacho poderia correr pelo canto da praça, com uma pista de 
caminhada no seu entorno. Além disso, propõe-se uma porta da Associação de moradores para a 
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praça, proporcionando uma área de lazer aos moradores locais. Do lado contrário a praça 
proposta, há uma área de mata preservada, onde passeios de trilhas ecológicas podem ser feitos. 

 
Figura 6 – Esboço da área de lazer proposta. Praça em situação de dias secos (a). Praça em situação de nível 1 

(médio) de inundação (b). Praça em situação de nível 2 (total) de inundação (c). Fonte: Autores, 2020. 

4 CONCLUSÕES 

Propor a construção de uma bacia de detenção depende de uma série de fatores 
econômicos, sociais e ambientais. Após a modelagem do problema, pôde-se avaliar a viabilidade 
da implantação de um reservatório de detenção num trecho do riacho Sítio dos Pintos como 
alternativa de controle às inundações na região, considerando uma futura urbanização local.  

Com o software HEC-HMS, foi possível chegar a uma solução viável para a problemática 
do estudo, demonstrando ser possível a aplicação dessa solução na região para todos os cenários 
estudados, contribuindo para equilibrar as vazões propagadas no riacho. Apesar da viabilidade 
hidrológica para reduzir ou eliminar inundações a jusante, há de se buscar a compatibilização com 
o uso social da área em que se localiza a intervenção proposta, sendo oportuna a contribuição de 
outras especialidades à comunidade local. 

Como recomendação para futuras pesquisas, a fim de se obter melhores resultados,  
deve-se avaliar a bacia hidrográfica do Sítio dos Pintos como um todo, além de outras bacias do 
Grande Recife, a fim de propor a construção de outras bacias de detenção, aumentando a 
eficiência do sistema de drenagem da capital pernambucana. 
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