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RESUMO 

O trabalho a seguir apresenta o dimensionamento de um sistema de biorretenção no entorno 

do canal da Avenida Aguanambi em Fortaleza-Ce. O local passou por reformas para a 

melhoria da mobilidade urbana, mas sofre pela falta de resiliência por causa dos alagamentos 

contínuos na região ocorridos no período chuvoso. A área de influência considerada envolve a 

APP do recurso hídrico em questão; a partir dessa limitação foi calculado o volume de água 

de chuva recebido numa precipitação de 55mm/h. O dimensionamento do sistema de 

biovaletas levou em consideração a largura das vias existentes e interferiu somente no espaço 

das calçadas. O resultado obtido mostra a retenção de 62% do volume total gerado e indica 

uma melhora considerável a partir da intervenção em apenas 7% da área total. 
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INTRODUÇÃO 

Os espaços livres representados por ruas e avenidas desempenham um papel 

fundamental para a integração e circulação; e atualmente estão passando por várias 

intervenções voltadas para mobilidade urbana, justificadas pela otimização do sistema público 

de transporte. A problemática principal é a falta de resiliência nesses corredores, 

caracterizados pelas ilhas de calor e alta suscetibilidade a alagamentos em dias chuvosos; 

portanto existe a necessidade de apontar e aplicar soluções mitigadoras desses problemas. 

A área estudada encontra-se na micro bacia B1.7 do canal da Aguanambi no bairro de 

Fátima, região central da cidade de Fortaleza. A bacia hidrográfica “B” do Rio Cocó 

apresenta maior extensão territorial dentre as outras bacias da capital cearense, conforme 

Figura 1. 
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Figura 1- Mapas Bacias hidrográficas e Sub-bacia B1, Fortaleza – CE, 2010. 

 
Fonte: adaptado pela Autora de IPLAM-FOR (2010) 

 

Recentemente a Avenida Aguanambi passou por reformas para abrigar o sistema de 

transporte BRT (Bus Rapid Transport), para isso foram construídas estações acima do canal 

que é conhecido pela sua vulnerabilidade em dias com precipitações acima de 50mm (Figura 

2). 

Figura 2 – Canal da Aguanambi transbordado em dia chuvoso 

 
Fonte: <www.diariodonordeste.verdesmares.com.br> Autor: VC Repórter 

 

A partir desse cenário percebe-se que o tipo de infraestrutura implantado nas cidades 

ao longo dos últimos séculos se baseavam na monofuncionalidade, caracterizadas 

principalmente por sistemas de engenharia desarticulados com a paisagem natural. Inúmeros 

sítios sofreram ocupação às custas da destruição de seus rios, parques e lagoas, que ofereciam 

maior suporte e qualidade ambiental. 

A infraestrutura verde é fundamental para a resiliência urbana. 
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Assim, para o Mundo intensamente urbanizado do século 21, com maiores 

necessidades ambientais, sociais e climáticas, o baixo rendimento dessas 

infraestruturas especializadas do século passado se tornam ainda mais flagrantes. 

Isto pode ser visto tanto no momento de sua modernização e substituição, no caso 

dos países desenvolvidos, como na sua implantação de novo nos países emergentes. 

Como alternativa, surge a proposta de uma "infraestrutura verde", composta pelos 

próprios espaços abertos urbanos, que entretecidos nas malhas urbanas, caberiam 

fornecer um conjunto diversificado e variado de serviços. Desta forma, 

complementando, ampliando e aumentando a resistência das redes que tratam dos 

fluxos e processos naturais e sociais que sustentam as cidades. Esta visão advoga a 

possibilidade de que os projetos de reconversão de suas ruas, praças, parques e 
edifícios possam integrar tecnologias que viabilizem o aproveitamento dos múltiplos 

serviços ecológicos que podem fornecer, ampliados pela sinergia da interação entre 

seus elementos, e deste modo, aumentar a resiliência das urbanizações (AHERN; 

PELLEGRINO; MOURA, 2012 p.36). 

 

O objetivo do estudo é analisar como a infraestrutura verde pode ser implantada no 

local e quantificar sua eficiência relativa à capacidade de captação de águas pluviais através 

de sistemas de biorretenção, conhecidos como biovaletas. 

METODOLOGIA 

Para a estimativa da intensidade das chuvas para um período de 10 anos em Fortaleza 

foi utilizada a equação das chuvas intensas i= (KxTa) / (t + b)c. 

i= (K x Tª) / (t + b)c  

Onde: 

T = tempo de retorno m anos 

t = duração de chuvas em minutos 
Os valores de “K”, “a”, “b” e “c” foram obtidos através do software Pluvio 2.1. 

(LIMA, 2016 P. 121).  

 

A tabela 1 indica uma precipitação máxima de 55,15mm/h para um período de 10 

anos, portanto esse valor será adotado para o cálculo de volume total. 

 
Tabela 1 – Cálculo de intensidade das chuvas em Fortaleza para os próximos 10 anos 

*intensidade das chuvas [i= (K x Ta) / (t + b)c] 
RETORNO 

EM ANOS  

(T) 

DURAÇÃO 

(t) 
K A B C 

INTENS. 

(MM/H) 

10 60 491,78 0,21 5,00 0,64 55,15 

Fonte: Lima (2016) 

A área definida para o cálculo do volume de d’água foi a APP (Área de Preservação 

Permanente) do canal da Aguanambi, a qual deve ser de 30 metros para curso d’água de até 

10 metros de largura de acordo com a Resolução Conama nº 303/2002. 

Através do programa Google Earth verificou-se uma área aproximada do recurso 

hídrico de 6.500m² e uma área de APP com 96.000 m². Em busca de maior precisão, 

encontrou-se em Araújo (2012) os dados especificados na tabela 2. 
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Tabela 2- Valores da avaliação da superfície do solo, no tocante a sua impermeabilização, da APP da micro 

bacia B1.7 do Canal da Aguanambi, Fortaleza – CE, 2010.   

  IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 

APP APP 

Conama 

Superfície 

Impermeabilizada 

Superfície com 

Recurso Hídrico 

Superfície com 

Vegetação 

 ÁREA 

(m²) 

ÁREA 

(m²) 
% 

ÁREA 

(m²) 
% 

ÁREA 

(m²) 
% 

Canal Aguanambi 93.988 85.529 91 6.579 7 1.880 2 
Fonte: adaptado de ARAÚJO (2012) 

O escoamento de água superficial C (runoff), representado pela razão entre o volume 

total escoado e o volume total precipitado será igual a 1, pois a área em questão se encontra 

91% impermeabilizada. Quanto mais deficiente é a absorção da água, maior é o coeficiente. 

Portanto, o volume a ser calculado incide sobre a área de superfície impermeabilizada 

de 85.529 m², onde V= A x Δp x C; sendo A= 85.529m² (área), Δp = 55mm/h (precipitação 

para um período de 10 anos em Fortaleza) e C= 1 (coeficiente de escoamento de água 

superficial runoff). O volume total será de 4.704.095 litros ou 4.704,095 m³. 

Com o objetivo de recuperar a permeabilidade da área e potencializar o acúmulo 

natural de águas pluviais, foi elaborado um estudo para implantação de biovaletas nas 

calçadas das ruas do entorno. 

Chegou-se a um modelo de implantação dos sistemas de biorretenção a partir de uma 

análise da largura das vias, sendo a maioria com largura de aproximadamente 14m, todas 

permaneceriam com leito carroçável de 7m e receberiam biovaletas com 1m de largura nas 

calçadas. A cada 10 metros de via seria possível implantar 12m² de biovaletas junto às 

calçadas (Figura 3), livrando a entrada de carros nas suas respectivas garagens.  

Figura 3 – Esquema de Biovaletas 

 
Fonte: <www.reformafacil.com.br> Autor: Nathaniel S. Cormier 

RESULTADOS 

O sistema de biorretenção foi dimensionado para as ruas perpendiculares ao Canal da 

Aguanambi, considerando a topografia do local com um desnível de 3 metros, descendo da 

cota 10m para 7m conforme aproximação do recurso hídrico (Figura 4). 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

Figura 4 – Mapas de implantação do sistema de biorretenção 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Tabela 3 – Quantitativo de áreas das biovaletas 

Implantação das biovaletas nas ruas do entorno 

Área 

Biovaletas 

A (m²) 

Capacidade 

de retenção 

/m² (A x 

0,487m³) 

% da área 

total 

(85.529m²) 

Área total em 10m de extensão da rua 12m² 5,844m³ 0% 

Área total em 200m de extensão por rua do 

entorno 

240m² 116,88m³ 0% 

Área total para aplicação do modelo em 20 ruas 

do entorno 

4800m² 2337,6m³ 5,6% 

Área total para aplicação do modelo em 1000m 

de calçadas da Avenida 

1200m² 584,4m³ 1,4% 

Área total de biovaletas e capacidade de retenção 6000m² 2922m³ 7% 

 

Para o volume previsto de 4.704,095m³ em até 10 anos, o sistema atenderia 62% ou 

2.922m³ com a transformação de 7% da área total em área permeável através das biovaletas. 

DISCUSSÃO 

O sistema proposto não corresponde a uma eficácia de 100% visto que o modelo não 

interfere na largura das vias existentes, incluindo a própria Avenida Aguanambi. Porém percebe-

se que com uma área irrisória de 7% em relação a total foi possível captar mais da metade do 

volume gerado por uma precipitação pluviométrica de 55mm/h. 
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Para alcançar 100% da capacidade de retenção, poderia integrar as biovaletas a 

reservatórios subterrâneos ou aumentar seu dimensionamento através da criação de uma área 

permeável às margens do próprio canal, com a diminuição da largura do leito carroçável. 

Outro fator a ser considerado é a possibilidade das residências e comércio do entorno 

implantarem sistemas de captação e aproveitamento da água, diminuindo o volume direcionado 

ao sistema de drenagem existente. 

 

CONCLUSÃO 

Sistemas de biorretenção, conhecidos como infraestrutura verde, têm sido aplicados em 

países como China e EEUU para mitigar problemas causados pela infraestrutura cinza, que por 

sua vez vem causando diversos problemas ao meio ambiente. Ahern, Pellegrino e Moura (2012) 

apontam desafios importantes na aplicação de infraestrutura verde nas cidades, para que sua 

aplicabilidade seja efetiva. Desempenho, estética, custos e método são citados como 

elementos fundamentais para que a eficiência dos sistemas, a aceitação da sociedade, a 

sustentabilidade e o processo de tomada de decisões estejam presentes na elaboração dos 

projetos e acompanhamento dos resultados.  

Conclui-se que o estudo de caso demonstrou que cada situação é específica e exige 

uma análise baseada nos fatores climáticos e espaciais do sítio em questão, para obter-se 

soluções eficientes e com menor impacto. 
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