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RESUMO 

Biorretenção, também conhecida como jardim de chuva, é uma técnica que compensa a 

impermeabilização do solo causada pelo processo de urbanização. Ela está inserida no 

conceito de Desenvolvimento de Baixo Impacto que visa à restauração das funções 

hidrológicas do local a partir de técnicas e ações multidisciplinares. Apesar do dispositivo ser 

objeto de estudos de diversos trabalhos, a maioria deles o exibe de diversas formas e de 

acordo com cada região específica de instalação. Diante disso, a instalação e monitoramento 

desse jardim em locais ainda não analisados são necessários para gerar informação sobre o 

seu comportamento em ambientes não explorados. O objetivo deste artigo é mostrar o 

desempenho de uma biorretenção instalada em escala real na Universidade Federal de 

Alagoas a partir da porcentagem de eventos totalmente absorvidos sem extravasamento. Para 

isso, foram 18 meses de monitoramento quantitativo onde foram observadas fases do ciclo 

hidrológico, tais como a precipitação, infiltração e escoamento superficial. Resultados 

apontaram que a camada de armazenamento absorveu 89% dos eventos e dentre os 11% 

foram encontrados registros de extravasamento. Contudo, a biorretenção se mostrou eficiente 

em reduzir o escoamento gerado pela sua área de contribuição e altamente recomendada a sua 

instalação em lotes residenciais. 

 

Palavras-Chave: Dispositivo de infiltração, Técnicas Compensatórias, LID. 

INTRODUÇÃO 

No contexto da drenagem urbana sustentável, técnicas de controle que procuram atuar 

no denominado desenvolvimento de baixo impacto (LID), tais como telhados verdes, poços 

de infiltração e sistemas de biorretenção (Fletcher et al. 2014), são promissoras para reduzir o 

escoamento superficial e melhorar sua qualidade da água. Entre essas técnicas, a biorretenção 

é cada vez mais utilizada como uma ferramenta de gestão do escoamento superficial. Sua 

aplicação pode resultar em um sistema hidrológico mais próximo da hidrologia de pré-

desenvolvimento (Buckland, Dymond & Hodges, 2015). 
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A estrutura de uma biorretenção se diferencia de outras técnicas por possuir uma 

camada com plantas que permite tratamento biológico da água pluvial. Existem variações de 

construção desse dispositivo, mas, em geral, uma biorretenção deve contemplar os processos 

de filtração e armazenamento da água afluente. A destinação final é que, normalmente, varia: 

ou todo o volume infiltra no solo natural, ou coloca-se uma tubulação para drenar 

parcialmente ou totalmente os volumes de água. Isso depende da permeabilidade do solo 

natural ou da finalidade do uso da técnica (Davis et al. 2012).  

Nesse contexto, é apresentada, neste artigo, a experiência com o monitoramento de 

uma biorretenção, observando seu funcionamento ao longo de um período de 18 meses. Ela 

foi construída no Centro de Tecnologia (CTEC) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

visando à redução e o tratamento do escoamento gerado pelo telhado do prédio do projeto 

CEENG (Conhecer e Experimentar Engenharia) e pela sua área adjacente.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A biorretenção foi instalada nas coordenadas geográficas -9,551901; -35,775553 com 

objetivo de tratar os escoamentos superficiais gerados por uma área impermeável de 

173,77 m² (telhado) e permeável de 125 m² (terreno adjacente). O dispositivo foi construído 

em maio de 2015 e projetado para ter 6,4 m² de área com 400 cm de comprimento, 160 cm de 

largura e 150 cm de profundidade, sendo preenchido por três tipos de materiais diferentes em 

camadas separadas por manta geotêxtil (Figura 1). 

Figura 1 - Vista superior e perfil da biorretenção. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

A camada superior é composta por substrato com húmus, terra preta (na proporção de 

1:1), e algumas plantas Philodendron sagittifolium, cujo nome popular é Imbé. A 

intermediária por brita com porosidade de 43%, desempenhando função de armazenamento.  
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E a inferior, composta por areia (porosidade de 30%) que, segundo Melo et al. (2014), tem a 

finalidade de filtrar as águas pluviais. Dessa forma, considerando as duas camadas, o volume 

máximo armazenado é de 2,42 m³, aproximadamente. Outra informação importante é que essa 

biorretenção não possui tubulação de drenagem para controlar o extravasamento e foi 

instalada no ponto mais baixo do terreno, ou seja, toda água infiltra no solo (Menezes, 2015).  

As águas, que escoam pelo telhado, são transportadas para a biorretenção através de 

calhas e tubulações verticais, até desaguar em um vertedor por onde a água é distribuída. O 

monitoramento foi realizado com a utilização de sensores de nível inseridos no vertedor e nos 

pontos 1 e 3. Além disso, foi instalado um pluviômetro de báscula em um telhado ao lado da 

biorretenção, para aferição da precipitação, e realizado dois ensaios de duplo anel para 

calcular a taxa de infiltração da superfície superior. 

Em cada evento chuvoso, foram obtidos os seguintes dados: início e término da chuva; 

precipitação total; precipitação nas 12 horas que antecedem o início do evento; e os níveis ao 

longo do tempo (a cada 1 minuto) no vertedor, no interior da biorretenção e na camada 

superficial. Com esses dados, pôde-se calcular: os volumes de contribuição direta e do 

telhado, dados pela multiplicação da precipitação pela área de biorretenção e do telhado, 

respectivamente; volume escoado no vertedor; coeficiente de escoamento superficial do 

telhado; entre outros. 

Além de trabalhar com eventos chuvosos, verificou-se a necessidade de simular 

escoamentos para, principalmente, testar o sensor do vertedor. Para isso, foram realizados 

eventos controlados, lançando volumes conhecidos. Foi utilizada uma caixa d’água de 500 L 

graduada previamente, posicionada acima da biorretenção e com uma tubulação de saída 

conectada ao vertedor por uma mangueira. Eventos desse tipo também foram realizados em 

Queensland, um dos estados da Austrália, para avaliar o desempenho hidrológico e de 

remoção de poluentes de sistemas de biorretenção operando em condições reais (Peljo, 

Dubowski & Dalrymple, 2016). 

A eficiência da biorretenção foi analisada de acordo com a porcentagem de eventos 

absorvidos pelo dispositivo. De acordo com Zhang & Guo (2014), a razão ou porcentagem de 

águas pluviais capturadas por uma célula de biorretenção é referida como a sua eficiência de 

captura do escoamento superficial. Esse valor pode ser usado como um indicador importante 

para fornecer o desempenho do gerenciamento das águas pluviais por sistemas de 

biorretenção. Indicador semelhante para o desempenho de retenção foram adotados em outras 

análises (Li & Lam, 2015, por exemplo) de comportamento de células de biorretenção.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Condutividade hidráulica e taxa de infiltração como função da profundidade 

 

Os ensaios com o Duplo Anel na superfície superior da biorretenção resultaram em 

valores de taxa de infiltração distintos: o primeiro com a taxa de infiltração de saturação (que 

equivale à condutividade hidráulica saturada) de 120 mm/h e o segundo com 70 mm/h. 

Variabilidade grande de taxas de infiltração também foi encontrada no estudo de Melo et al. 

(2014), onde afirmam que devido a diversidade na composição do solo, a água pode criar 

caminhos preferências em determinados pontos do experimento. 

 

Eventos Monitorados 

 

A seguir uma análise dos eventos monitorados em duas etapas, delimitadas pela forma 

como foram obtidos os dados de precipitação. Inicialmente, mostram-se uma síntese dos 

valores de níveis máximos no interior da biorretenção na Figura 2. 

 

Figura 2 – Diagramas de caixa dos níveis máximos no interior da biorretenção. 

 

Conforme síntese da Figura 2, vê-se que, em mediana, nas duas etapas os eventos 

tiveram comportamento semelhantes. A maior parte dos eventos da etapa 1 (75%) ficaram 

abaixo do nível de 70 cm e a maior parte dos eventos da etapa 1 (75%) ficaram abaixo do 

nível de 35 cm. No entanto, os valores máximos ficaram próximos, sendo o nível de 1,19 m 

da etapa 2 um valor discrepante (outlier). A seguir uma análise detalhada por etapa. 

A primeira etapa do monitoramento resultou em 23 eventos. Durante esta etapa, foi 

registrada uma precipitação acumulada no pluviômetro do Cemaden (código 270430216A) de 

1.522,6 mm. Dentre os 23 eventos, 18 não ultrapassaram a camada de armazenamento (brita) 

e apenas 3 deles ultrapassaram a camada de terra preta, ficando aproximadamente 87% abaixo 

do volume útil. De acordo com os sensores, apesar de 13% dos eventos terem ultrapassado as 
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camadas, notou-se visualmente no evento do dia 22/07/2015 o extravasamento da 

biorretenção. Melo et al. (2014), registraram extravasamento devido a limitação da 

capacidade de infiltração da superfície superior da camada de terra preta.  

A segunda fase do monitoramento contemplou 6 meses de medição de chuva, 

totalizando uma precipitação acumulada de 565 mm no pluviômetro de báscula instalado 

próximo à biorretenção. Quando essa precipitação do ano de 2016 é comparada com a 

precipitação do mesmo período do ano de 2015 (971,4 mm), nota-se que o ano de 2016 foi 

menos chuvoso do que o de 2015. Ao analisar os 14 eventos o nível de água interno 

ultrapassou as camadas apenas 1 vez, no dia 29 de junho de 2016, ficando com eficiência de 

absorção de 93 %.  

 

Verificação de coeficientes de escoamento do telhado e eventos controlados 

 

Na primeira fase, o coeficiente de escoamento do telhado teve uma grande 

variabilidade com valores variando de 44% a 94%. Vale lembrar da incerteza provável, 

relativa ao uso do pluviômetro do Cemaden na primeira fase. A média entre esses eventos 

monitorado foi igual a 62% com desvio padrão de 15%. A segunda etapa apresenta uma 

menor variabilidade entre os coeficientes de escoamento, variando de 48% a 85%. A média 

entre esses os eventos foi de 67%, com desvio padrão de 12%. No estudo experimental de 

Cavalcanti (2010) foram encontrados valores de 71% e 61% para o mesmo tipo de telhas.  

Foram realizados dois eventos controlados, um no dia 31/08/2016 e outro no dia 

23/09/2016. Esses dias não registraram precipitação o que torna a umidade do solo 

relativamente semelhante. Notou-se que um volume de 500 L não pode ser utilizado para 

verificar o comportamento da biorretenção, justamente por apresentar níveis de água muito 

baixos e sujeitos às prováveis incertezas por estarem próximo ao fundo do dispositivo. 

Recomenda-se o lançamento de um volume de no mínimo 2.500 L em um período máximo de 

2,5 h. Ao iniciar cada evento simulado, deve-se realizar o ensaio de umidade higroscópica 

para saber as condições iniciais do solo. 

 

CONCLUSÕES 

 

A biorretenção estudada neste trabalho teve um bom desempenho por reduzir 100% do 

escoamento superficial de 33 dos 37 eventos analisados durante o período de monitoramento 
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sem extravasamento. Dos eventos que apresentaram indícios de extravasamento, apenas 1 

deles teve uma precipitação acima da quantidade de chuva utilizada no dimensionamento do 

dispositivo. Apesar disso, o dispositivo absorveu com eficiência as águas pluviais provindas 

da sua área de contribuição. 

O coeficiente de escoamento médio do telhado encontrado de 67% pode ser 

considerado baixo para uma área impermeável mas não significa que esteja errado, como 

apresentado em outro estudo também foi encontrado valores semelhantes. E como esse valor 

gerou uma desconfiança devido ao mal funcionamento do vertedor, lançou-se um volume 

controlado na estrutura e verificou quanto volume o sensor registrou, encontrando um erro 

relativo médio de 6%, aproximadamente.  
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