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RESUMO: Em vigência desde o ano de 2015, a Lei Municipal nº 18.112 estabelece a obrigatoriedade 

de instalação de telhados verdes e/ou implantação de reservatórios de lote para novas edificações do 

Recife. Essa lei surge diante da necessidade de reduzir os efeitos das novas ocupações sobre o sistema 

de drenagem urbana da cidade, que já está bastante comprometido. Desde a sua publicação, a Lei tem 

sido, de fato, implementada para novas edificações com área construída ≥ 500m² e os processos para 

a liberação e acompanhamento das obras do dispositivo escolhido (seja telhado verde ou reservatório) 

são realizados pela Emlurb (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana). Nesse contexto, este artigo 

traz um panorama da aplicação de medidas de controle na fonte na cidade do Recife, ressaltando os 

dispositivos mais empregados, quais as características das técnicas implantadas, além de orientar a 

sistemática de recebimento, aprovação, acompanhamento e liberação da técnica adotada, feitos pela 

Emlurb. Dentre os dispositivos de controle do escoamento especificados pela Lei, observou-se que o 

reservatório de retardo é a técnica mais adotada pelos novos empreendimentos de impacto.  

 

ABSTRACT: In force since 2015, Municipal Law nº 18.112 establishes the mandatory installation 

of green roofs and/or implementation of lot reservoirs for new buildings in Recife. This law arises 

from the need to reduce the effects of new occupations on the city's urban drainage system, which is 

already working almost to its maximum limit. Since its publication, the Law has, in fact, been 

implemented for new buildings with a built area ≥ 500m² and the processes for releasing and 

monitoring the works of the chosen device (either green roof or reservoir) are carried out by Emlurb 

(Autarchy of Maintenance and Urban Cleaning). In this context, this article provides an overview of 

the application of source control measures in the city of Recife, highlighting the most used devices, 

which are the characteristics of the techniques implemented, in addition to guiding the system of 

receiving, approving, monitoring and releasing the technique adopted, made by Emlurb. Among the 

flow control devices specified by the Law, it was observed that the delay reservoir is the most adopted 

technique by new impact projects. 
 

Palavras-Chave – Técnicas Compensatórias, Lotes Urbanos, Alagamentos. 
 

INTRODUÇÃO 

Boa parte dos centros urbanos brasileiros apresentam um padrão de crescimento desordenado, 

gerando problemas direcionados à infraestrutura urbana (transporte, saneamento, etc.) e com pouca 

ação do poder público. A falta de investimentos no setor da drenagem urbana e a ausência de um 
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controle contínuo da urbanização, vem pressionando, cada vez mais, a escassa infraestrutura desses 

centros urbanos, agravando ainda mais os alagamentos e exigindo por soluções imediatas e caras. 

O agravo desses fatores vem despertando interesse do poder público, assim como vem mudando 

a cultura das ações, abrindo espaço para se pensar em prevenção, planejamento e responsabilidade 

ambiental, e não somente em solução para problemas pontuais (XAVIER FILHO et al., 2016). Isso 

está ligado, também, à mudança de paradigmas relacionadas à temática da drenagem urbana, onde 

hoje não se trata apenas de coletar e drenar a água precipitada, caracterizada por uma visão higienista, 

mas sim de utilizar boas práticas para o manejo eficiente dessas águas, garantindo dessa forma, as 

características de pré-urbanização e possibilidades para o seu reuso.  

Para Silva e Moura (2017), o conceito de sustentabilidade passou a estar presente nos debates 

sobre drenagem urbana a partir de década de 90. Desde então, o uso de técnicas compensatórias tem-

se apresentado como uma alternativa para minimizar os efeitos da urbanização, diminuir os volumes 

de escoamento e vazões a jusante, elevar o controle na fonte, resgatar processos do ciclo hidrológico 

e potencializar o controle da qualidade das águas e a recarga de aquíferos (MELO et al., 2013).  

Como consequência desta mudança de paradigmas, Xavier Filho et al. (2016) citam que a partir 

dos anos 2000, cidades brasileiras como Guarulhos/SP (2000), Nova Iguaçu/RJ (2001), São Paulo/SP 

(2002), Rio de Janeiro/RJ (2004), Porto Alegre/RS (2006), Curitiba/PR (2007), Niterói/RJ (2009), 

Belo Horizonte/MG (2010) e Santos/SP (2012) começaram a dispor de instrumentos legislativos de 

controle das águas urbanas, regulando o uso de reservatórios nos lotes urbanos. Esses dispositivos de 

controle na fonte, contemplados em legislações, são dimensionados seguindo critérios e parâmetros 

adequados às características naturais de cada região, para que possam produzir resultados compatíveis 

aos objetivos esperados. 

Vilarim et al. (2020) destacam que, no Brasil, apenas 4 estados (Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro 

e Santa Catarina) possuem instrumentos legais (de âmbito estadual) que tratam a tecnologia dos 

telhados verdes como forma de aumentar as áreas vegetadas. Ainda segundo as autoras, com enfoque 

no incentivo fiscal, compensação ambiental e/ou obrigatoriedade, em oito estados brasileiros há 

legislações municipais que envolvem os telhados verdes, e quatorze instrumentos legais municipais 

foram identificados em quatro das cinco regiões de desenvolvimento (sudeste com 7 leis, sul com 4 

leis, centro-oeste com 1 lei e nordeste com 2 leis). Dentre os 5.568 municípios brasileiros, menos de 

0,3% possuem leis que tratam das coberturas vegetadas e, entre eles, apenas dois tratam do assunto 

como uma técnica obrigatória (Recife e Guarulhos). 
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Na cidade do Recife, a Lei Municipal n° 18.112 (RECIFE, 2015) torna obrigatório, aos novos 

empreendimentos de impacto com área superior a 500 m², edificados ou não, instalarem telhado verde 

e/ou reservatórios de acúmulo ou de retardo do escoamento das águas pluviais para a rede pública de 

drenagem. Nesse contexto, este artigo traz um panorama da aplicação de medidas de controle na fonte 

(desde a vigência da Lei), ressaltando os dispositivos mais empregados, as principais características 

das técnicas implantadas, além de orientar a sistemática de recebimento, aprovação, acompanhamento 

e liberação da técnica adotada, feitos pelo órgão gestor de drenagem urbana da cidade. 

A LEI MUNICIPAL N° 18.112/2015 

Em vigência desde o ano de 2015, a Lei Municipal nº 18.112 (RECIFE, 2015) estabelece a 

obrigatoriedade de instalação de telhados verdes e/ou implantação de reservatórios de lote para as 

novas edificações do Recife. Essa lei surge diante da necessidade de reduzir os efeitos das novas 

ocupações sobre o sistema de drenagem urbana da cidade, que já está bastante comprometido. 

A Lei é bastante simplista no que tange aos critérios para implantação do telhado verde. Esta 

técnica é recomendada para projetos de edificações habitacionais multifamiliares (com mais de quatro 

pavimentos) e não-habitacionais (com mais de 400 m² de área de coberta). A Lei conceitua “telhados 

verdes” como uma camada de vegetação aplicada sobre a cobertura das edificações, sobre a cobertura 

da área de estacionamento, e no piso de área de lazer. Poderá ser executado com vegetação extensiva 

ou intensiva, de preferência nativa, para resistir ao clima tropical úmido. No caso dos edifícios 

multifamiliares, a Lei especifica que o telhado verde deve ser implantado nas áreas de lazer em lajes 

de piso, no percentual de 60%, e nas áreas de lazer em pavimento de coberta, em pelo menos 30% de 

sua superfície descoberta.  

Em lotes urbanos (edificados ou não) com área ≥ 500 m² e impermeabilização superior a 25% 

de sua área total, deverão ser executados reservatórios de águas pluviais, podendo ser:  

I. Reservatórios de Acumulação: destinados ao acúmulo de águas pluviais para reaproveitamento 

com fins não potáveis, com captação exclusiva dos telhados;  

II. Reservatórios de Retardo: destinados ao acúmulo de águas pluviais para posterior descarga na 

rede pública, captadas de telhados, coberturas, terraços, estacionamentos, pátios, entre outros.  

No Art.4° desta Lei, são apresentadas as formulações necessárias para a obtenção da capacidade 

total dos reservatórios, na qual deverá ser calculada a partir da Equação 1: 

𝑉 = 𝐾 × 𝐴 × 𝐼                      (1) 
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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).  

Ainda no Art.4°, são apresentadas as premissas de cálculo para os dois tipos de reservatórios: 

• Para o Reservatório de Acumulação, deve ser adotado: K = 0,15 e I = 0,06 m/h. O extravasor deve 

ser instalado em cota de modo a garantir 90% do volume calculado, e que o volume vertido seja 

direcionado para infiltração na área de solo natural remanescente do lote.  

• Para os Reservatórios de Retardo, deve 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 2), em função do 

coeficiente de escoamento de pré-urbanização. Para obter a vazão, adota-se o Método Racional. 

Para dimensionar o orifício, a Lei recomenda a fórmula de Chézy/Manning (Equação 3). 

𝑞𝑟 = (𝐶𝑟 × 𝐼 × 𝐴) 360⁄                     (2) 

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 (0,30). 

𝑄 = (𝐴
5
3⁄ × 𝑆

1
2⁄ ) (𝑁 × 𝑃

2
3⁄ )⁄                     (3) 

Onde: Q - vazão (m³/s); N - coeficiente de rugosidade de Manning; A - área molhada (m²); P - 

perímetro molhado (m); S - declividade (m/m). 

Apesar da Lei especificar a fórmula de Chézy/Manning para o dimensionamento do orifício, 

sabe-se que, hidraulicamente, a equação é recomendada para uso em condutos livres (dimensionados 

como canais) e não restringirá as vazões de saída do reservatório. Desse modo, a Emlurb orienta que 

seja utilizada a equação 4 para o cálculo da área da seção do orifício. A área resultante deverá estar 

relacionada com a área da seção do conduto de diâmetro comercial: 

𝐴 = 𝑄 𝐶′𝑑√2𝑔ℎ⁄                      (4) 

Onde: Q - vazão de restrição (m³/s); A - área da seção hidráulica (m²); g - aceleração da gravidade 

(m/s²); h - profundidade do reservatório (m); e C’d - coeficiente de descarga para contração incompleta 

em orifícios circulares (Equação 5). 

𝐶′𝑑 = 𝐶𝑑(1 + 0,13𝑘)                     (5) 

Onde: Cd = 0,70 (coeficiente de descarga); K = 0,25 (orifícios junto a uma parede lateral ou ao fundo). 
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Com relação ao tipo de reservatório a ser adotado, a Lei deixa a escolha a critério do proprietário 

do lote. Os reservatórios poderão ser construídos na área de solo natural, correspondendo até 10% 

desta área. A descarga da água dos reservatórios poderá ser feita: por infiltração no solo (no caso dos 

reservatórios de acúmulo), por gravidade ou bombeamento (no caso dos reservatórios de retardo) para 

a rede de drenagem pública, desde que mantido o controle da vazão para o volume calculado. A 

Figura 1 mostra os desenhos típicos dos reservatórios, para saídas por gravidade e por bombeamento. 

Além do que sugere a Lei, a Emlurb propõe a utilização dos chamados “reservatórios mistos”. 

Tais reservatórios consistem na combinação dos tipos “acumulação” e “retardo”. O volume deve ser 

obtido a partir da equação 1, juntamente com as premissas de cálculo para o reservatório de retardo 

(k=0,25 e I=0,06 m/h). As águas captadas dos telhados devem ser direcionadas para o reservatório de 

acúmulo, enquanto que o escoamento dos terraços, estacionamentos, e outras áreas remanescentes do 

lote, deverão ir para o reservatório de retardo.  

O PAPEL DA AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA (EMLURB) 

A Emlurb é o órgão gestor da drenagem urbana do Recife, sendo responsável pelos serviços de 

execução, manutenção e limpeza da macro e microdrenagem da cidade. Atualmente, está vinculada 

à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife.  

A Lei especifica que está a cargo da Emlurb a análise dos projetos dos dispositivos de controle 

na fonte para os novos empreendimentos. Para isso, o empreendedor deve realizar o requerimento no 

protocolo da Emlurb e submeter o projeto por meio de ofício, identificando o empreendimento e a 

sua localização. Deverão constar nesse requerimento:  

• Planta de situação do Empreendimento;   

• Planta baixa com locação, cortes e detalhes do reservatório, incluindo toda a drenagem do lote. A 

ligação em rede pública de drenagem, para o deságue do reservatório de retardo, deve ser indicada, 

em planta, com a identificação da caixa coletora ou poço de visita, além do logradouro. Nos casos 

de deságue por bombeamento, deve ser apresentado o seu dimensionamento atendendo a vazão de 

restrição do projeto. Para os reservatórios de acumulação, deve ser indicado, em planta, como será 

o esvaziamento por infiltração no lote ou por alguma solução de reuso do volume acumulado; 

• Memória de cálculo e descritiva do projeto de drenagem do lote e do reservatório; e 

• Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

responsável pelo projeto do reservatório.
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Figura 1 - Modelos de reservatórios de acumulação e retardo (com saída por gravidade e bombeamento). Fonte: Emlurb (2021). 
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 Após o recebimento e análise, a equipe técnica quando considerar o projeto tecnicamente 

viável, enviará um Relatório de Anuência (RA) para a Diretoria da Emlurb que, por fim, emitirá a 

Carta de Anuência autorizando a execução do projeto. Geralmente, o tempo médio de aprovação dos 

processos é em torno de 7 dias. Com a obra concluída, no momento do “habite-se”, a Emlurb realizará 

a vistoria para verificar a sua correta execução. 

MEDIDAS DE CONTROLE NA FONTE IMPLANTADAS NO RECIFE 

 Apesar da Lei especificar a instalação de “telhado verde” como dispositivo de controle na 

fonte, percebeu-se, a partir de informações obtidas na Emlurb, pouca adesão desta técnica. Antes de 

chegar na Emlurb, a técnica passa pela aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Desde a vigência da Lei, a Emlurb recebeu três projetos que contemplavam tal medida. Vilarim et al. 

(2020) ressaltam que o baixo uso dos telhados verdes em edificações, tem relação com a ausência de 

informações/orientações para a instalação da técnica e os custos de instalação/manutenção do sistema. 

 A Figura 1 mostra a evolução temporal dos reservatórios de lote projetados e/ou implantados 

na cidade, desde a vigência da Lei (em 2015). Até 2021, a Lei possibilitou a anuência para construção 

de 256 reservatórios, permitindo o controle de mais de 10.235 m³ que seriam lançados diretamente 

no sistema público de drenagem. Verificou-se que a técnica mais utilizada é o reservatório de retardo. 

O reservatório misto, sugestão proposta pela Emlurb, que combina funções de acumulação e retardo, 

começou a ser adotado como opção de controle de escoamento desde 2020 (como mostra a Figura 2), 

porém, ainda com baixa adesão. 

 Figura 2 – Evolução no uso de dispositivos de controle de escoamento em lotes urbanos do Recife. 
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 A Figura 3 mostra a distribuição de frequência dos volumes de controle mais adotados, assim 

como a faixa de áreas de lotes mais frequentes para a implantação dos reservatórios. Observa-se que 

a maioria dos reservatórios projetados e/ou implantados (acúmulo, retardo e misto), 62%, possuíam 

volumes calculados em até 29 m³. Para os reservatórios de acúmulo, observou-se que 80% possuíam 

volumes de acumulação entre 3,60 e 26,60 m³, podendo, a água reservada ser utilizada para posterior 

reuso. Com relação às dimensões dos lotes, percebeu-se que 75% destes tinham áreas com até 4.140 

m², ou seja, cerca de 8 vezes a área especificada na Lei para lotes edificados ou não (500 m²).  

 Figura 3 – Distribuição dos dispositivos por volume controlado e área dos lotes. 

 

 A Figura 4 mostra a espacialização dos reservatórios implantados e/ou projetados no território 

recifense desde 2015 até 2021, por tipologia (acúmulo, retardo e misto). Observa-se que a maior parte 

das anuências para construção de reservatórios de lote, emitidas pela Emlurb, estão concentradas nos 

bairros nobres da cidade (faixa que vai do bairro do Derby até o bairro de Apipucos, na zona Norte, 

e bairro de Boa Viagem, na zona Sul).  

 Desde 2015, o bairro de Boa Viagem (situado na Zona Sul da cidade) concentra o maior 

número de reservatórios implantados e/ou projetados por bairros (representando 20% do total). Tal 

resultado positivo (que caminha para reestabelecer as condições de pré-urbanização), vai na 

contramão de um cenário anterior a vigência da Lei, que indicava, de acordo com Moura e Silva 

(2018), um aumento da impermeabilização dos lotes de 24,19% para 58,70%, entre 1975 e 2007, no 

bairro de Boa Viagem.  
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 A preservação da área permeável no lote favorece a infiltração e reduz a contribuição das 

águas pluviais para a rede pública de drenagem. Para isso, é válido ressaltar a Lei Municipal n° 

16.176/1996 (RECIFE, 1996) que 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. Apesar disso, mesmo previsto em legislação, Silva Junior 

et al. (2020) ressaltam que essa taxa acaba não tendo o 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. 

Figura 4 – Espacialização dos reservatórios de lote por tipologia até o ano de 2021. 

CONCLUSÃO 

 Desde a sua publicação, observou-se que a Lei 18.112/2015 (RECIFE, 2015), que estabelece 

obrigatoriedade no uso de dispositivos de controle na fonte para novas edificações, tem sido, de fato, 

implementada para os novos empreendimentos de impacto com área construída ≥ 500 m². De maneira 

geral, verificou-se que os empreendedores tem optado por reservatórios de lote, mais especificamente 
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pelo uso dos tanques de retardo com deságue para o sistema público de drenagem por gravidade ou 

bombeamento (sendo esta a opção mais recomendada em locais com remanso de marés por galerias).  

 Observou-se que os problemas mais recorrentes acontecem durante a execução dos projetos 

dos reservatórios de lote. Isso acontece pela falta de compatibilização da planta de arquitetura com a 

locação do reservatório, devendo, nesse caso, modificar o projeto do reservatório, mas mantendo o 

volume dimensionado.  
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