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RESUMO:  

A falta de planejamento no processo de urbanização acelerado tem gerado diversos impactos 

no ecossistema, trazendo consigo diversos problemas sociais e econômicos, principalmente 

quando relacionado ao ciclo hidrológico, com aumento das enchentes urbanas. E com o 

intuito de minimizar essas alterações e permitindo um desenvolvimento sustentável, são 

inseridas as técnicas compensatórias que tem o objetivo de reestabelecer o ciclo hidrológico 

dos ambientes urbanos. Nesse trabalho são apresentados alguns resultados da biorretenção, 

uma técnica compensatória ainda pouco utilizada no Brasil, se restringindo apenas ao campo 

acadêmico, instalada no CTEC (Centro de Tecnologia) na Universidade Federal de Alagoas, 

que vem sendo monitorada desde 2015, através dos sensores de nível. Comparando os 

parâmetros dos eventos chuvosos que produziram escoamento efetivo para utilização do 

dispositivo com os valores utilizados para o dimensionamento, é possível notar a eficiência da 

biorretenção como uma técnica compensatória. 
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INTRODUÇÃO 

O crescente processo de urbanização, acelerado e desordenado, nas principais regiões 

metropolitanas, com poucas infraestrutura, trouxe consigo alguns impactos, dentre eles a 

alteração do ciclo hidrológico das bacias hidrográfica sob vários aspectos, balanço hídrico, 

enchente e estiagem (Tucci, 1995), para compensar essas alterações e minimizar os impactos, 

priorizando a integração e agregando valor à própria cidade , se encaixam as técnicas LID 

(Desenvolvimento de Baixo impacto), dentro dessas técnicas podemos citar a biorretenção. 
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A biorretenção, é uma técnica compensatória ao efeito da urbanização, tem como função 

provocar a infiltração das águas pluviais melhorando sua qualidade por meio de processos 

físicos e biológicos. São pequenas áreas que são escavadas e preenchidas com uma mistura de 

solo de alta permeabilidade e matéria orgânica, projetados para maximizar a infiltração (Roy-

Poirier et al. 2010) e melhorar a qualidade da água (Davis, 2007). 

Esses procedimentos ecológicos são semelhantes aos que ocorrem antes da urbanização e com 

isso, talvez, são considerados como a melhor técnica atual, para restaurar o ciclo hidrológico 

em áreas urbanas (Liu et al. 2014). No entanto, no Brasil, a utilização da biorretenção está 

direcionada, por enquanto, apenas ao campo científico e, mesmo assim, de forma reduzida 

comparada ao contexto internacional.  

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento hidrológico de uma 

biorretenção construída no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas 

(CTEC), através do monitoramento de eventos chuvosos. Este trabalho está vinculado ao 

projeto de pesquisa “MAPLU 2 - Manejo de águas pluviais: monitoramento, modelagem, 

desenvolvimento de tecnologias de baixo impacto e de instrumentos para a gestão de águas 

pluviais em meio urbano”. 

 

METODOLOGIA: 

1.   Área de estudo e caracterização da biorretenção 

Visando estudar o comportamento de um sistema de jardim de chuva, foi construído em 2014 

um sistema de biorretenção no Centro de Tecnologia na Universidade Federal de Alagoas. 

Este sistema foi projetado para receber contribuição de uma área equivalente à 374,5 m², 

sendo deste 208,4 m² área permeável próxima a biorretenção e 169,4m² de área de telhado. 

De acordo com Rosendo (2013) a biorretenção foi dimensionada para absorver o escoamento 

excedente da área estuda, portanto foi dimensionada para um volume mínimo de 6,4m³. 

Posteriormente, Menezes (2015) executou a construção do dispositivo com um volume total 

de 8,32 m³.   

Com o objetivo de manter as funções hidrológicas o dispositivo é composto por 3 camadas 

separadas por manta geotêxtil com espessuras de 10 cm, 80 cm e 40 cm de areia, brita e terra 

preta, respectivamente. 

3.      Monitoramento 

O monitoramento da biorretenção é feito pela análise do volume de água de chuva que 

infiltra no sistema e do volume de saída, essa medição é feita com a medição da altura do 

nível de água no interior do sistema. Para auxiliar esse processo foram instalados 3 tubos de 



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

50mm (P1, P2 e P3), todos com sensores de nível, com precisão de 1 minuto. Além desses 

sensores, há um na camada superior para a monitoramento de nível desta, este sensor também 

está sincronizado para registrar os dados a cada minuto. (Figura 1) 

O volume de entrada é monitorado por meio de um pluviômetro de báscula com resolução de 

0,2mm instalado nas adjacências do dispositivo, e por meio de um vertedor com um sensor 

de nível. As vazões de entrada são obtidas com base na altura da água a começar com o nível 

zero na crista, conforme a Equação 1 estabelecida por calibração no laboratório de hidráulica 

do CTEC, é importante ressaltar que o coeficiente de correlação da curva de calibração foi de 

0,9987. 

Q = 0,0118H2,3172                             (1) 

Em que: Q a vazão (L/s); H carga hidráulica na crista (cm). 

Figura 1 – Dispositivo de Biorretenção 

 

 

4. Metodologia de análise de eventos 

A análise dos eventos iniciou-se através da coleta e tratamento dos dados, foram selecionados 

10 eventos para serem analisados, a escolha destes teve como condicionante uma 

precipitação total mínima de 10mm. A análise foi feita com o objetivo de verificar como se 

dá o comportamento da biorretenção e comparar a relação de magnitude dos eventos 

chuvosos com o funcionamento do dispositivo. Nesse contexto, buscou-se obter as 

informações a seguir: 

 

• Precipitação efetiva Pe: 
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Foi calculada pelo método CN, através da equação 3: 

                                  (3) 

Onde, Pe = Precipitação Efetiva (mm); P = Precipitação (mm); S = Capacidade de 

Armazenamento (mm); Ia = 0,2 S (Abstração Inicial). 

A capacidade de armazenamento foi calculada por meio da equação 4 (Tucci, 1986): 

                                     (4) 

Sendo, CN = Fator que é função do tipo de solo. 

• Tempo de Retorno (Tr) 

De acordo com Denardin e Freitas (1986), a curva IDF da cidade de Maceió pode ser 

expressa pela equação a seguir: 

I = (274,09* Tr 0,28) / (t+6)0,56                        (5) 

Em que:  

I = intensidade máxima (mm/h); Tr = tempo de retorno (anos); t= duração do evento chuvoso 

(min). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da coleta e tratamento dos dados foram realizadas análises dos que pode ser 

verificado pela tabela resumo apresentada a seguir: 

Tabela 1 – Resumo das principais características dos eventos 

 

Eventos Data Precip. 

(mm) 

Precip. 

Efet. 

(mm) 

Duração 

(min) 

I 

(mm/h) 

Volume 

escoado 

(m) 

Volume 

de 

entrada 

(m³) 

Capacidade 

máxima 

(m³) 

Hmáx 

(cm) 

Tr 

(anos) 

1 24/05/2016 18,8 1,70 210 5,37 3,18 1,85 1,00 0,40 0,04 

2 29-

30/05/2016 

150,6 107,05 1320 6,85 25,05 23,07 7,68 1,21 3,33 

4 19/06/2016 16,6 1,06 960 1,04 2,81 1,89 3,16 0,49 0,00 

5 25/06/2016 19,6 1,97 390 3,02 3,32 1,83 1,85 0,29 0,02 

6 02/07/2016 15,2 0,72 520 1,75 2,57 1,48 0,61 0,25 0,00 

7 05/07/2016 13,2 0,34 160 4,95 2,24 1,26 1,01 0,40 0,02 

8 19/08/2016 10,2 0,03 190 3,22 1,73 0,50 0,32 0,13 0,00 

9 03/04/2017 19,4 1,90 160 7,28 3,32 2,23 1,35 0,54 0,06 

10 13/04/2017 37 10,60 380 5,84 6,27 3,34 2,32 1,04 0,16 
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Dentro dessa série de eventos destacamos os eventos do dia 29-30 de maio de 2016 e 13 de 

abril de 2017, pois esses eventos que apresentaram um volume precipitado relativamente alto. 

O evento do dia 13 de abril de 2017, apesar da proximidade do nível máximo não houve 

transbordamento do dispositivo, sendo a biorretenção capaz de absorve - lo completamente, o 

que pode ser verificado, também, através da observação do seu valor de precipitação efetiva, 

aproximadamente 37 mm, sendo 49% menor do que a o valor de projeto e um tempo de 

retorno também inferior ao de projeto. 

Os valores utilizados para dimensionamento e construção foi de 2 anos de tempo de retorno, 

sendo o volume total de armazenamento de 6,4m³, porém para a construção foi utilizada um 

volume de 8,32m³ para armazenamento (Menezes, 2013). 

Como concluído por Ferreira(2016): “O sistema foi instalado com 40 cm de terra preta, mas 

ao longo do seu funcionamento, essa espessura foi reduzida para 20 cm. Por tanto, essa 

camada foi compactada”. Desta forma o volume total de armazenamento utilizado para seu 

dimensionamento foi reduzido para 7,04 m³, já que altura disponível no dispositivo foi 

reduzida de 1,3 cm para 1,1 cm. 

O evento de maio pode ser observado melhor através do figura 2, onde verificamos como foi 

o comportamento do nível de água dentro da biorretenção e a distribuição da chuva durante a 

duração do evento. 

Figura 2 – Análise de evento 

 

 

Quando comparamos os valores desse evento com o valores de projeto é verificado que a 

precipitação efetiva apresenta um valor 48% maior do que a precipitação efetiva de projeto 

que foi de 72,52mm. Além disso foi atingida a altura máxima de 1,21 m, o que leva a 

observar que a capacidade máxima para esse evento, 7,68m³, foi superior a 20% ao volume de 



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

projeto, e está acima da capacidade atual da biorretenção o que explica o motivo de ter havido 

transbordamento do dispositivo nesse evento. O tempo de retorno de aproximadamente, 3,33 

anos, 66,5% acima do tempo de retorno de projeto confirma a afirmação anterior. 

 

CONCLUSÕES: 

Através da análise dos resultados é possível concluir que o sistema de biorretenção se mostrou 

eficiente para absorver as chuvas que ocorreram ao longo do período observado de 12 meses, 

porém como o tempo de retorno utilizado para seu dimensionamento foi de 2 anos, eventos 

chuvosos que ultrapassem essa magnitude resultam no transbordamento do dispositivo. O que 

pode ser justificado pelo fato de a situação atual do mesmo ser diferente daquela em que foi 

construído devido à compactação da camada superior e diminuição dos vazios do solo, 

diminuindo a capacidade do sistema.   
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