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RESUMO 

Os microrreservatórios consistem em técnicas de controle do escoamento na fonte que 

têm sido relegadas a segundo plano em detrimento de técnicas que visam também o controle 

na qualidade da água. Apesar disso, os microrreservatórios são recomendados por diversas 

legislações municipais. Assim, o presente trabalho visa uma comparação entre as políticas 

públicas adotadas por administrações municipais no Brasil e na Austrália, no que se refere à 

implantação de microrreservatórios, pela Austrália ser um dos países de referência no uso 

dessa técnica. Apesar da comparação mostrar diferenças de abordagens, a lacuna de pesquisa 

a respeito da real performance dos microrreservatórios não permite definir qual é a melhor. 
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INTRODUÇÃO 

A maioria das políticas públicas sobre o uso de microrreservatórios foi criada na 

década de 90 e, de acordo com O’Loughlin et al. (1998), muitos artigos sobre esse tema 

foram publicados nessa época. Entretanto, as técnicas de controle na fonte relacionadas com 

qualidade das águas pluviais tornaram-se um aspecto imperativo e as abordagens hidrológicas 

e hidráulicas dos microrreservatórios vêm sendo relegadas para segundo plano. Apesar deste 

fato, os microrreservatórios são importante opção no sistema de drenagem, seja para 

complementar, ou mesmo eliminar, em alguns casos, as redes clássicas, além de ser o único 

dispositivo de controle de escoamento previsto em diversas normas de drenagem. 

No Brasil, não há diretrizes nacionais ou regulações federais sobre gerenciamento de 

águas pluviais, as regulações relacionadas à drenagem urbana encontram-se nas esferas 

municipais. Apesar dos poucos trabalhos realizados em escala real sobre a operação e 

manutenção dos microrreservatórios, tem crescido o número de legislações municipais 

brasileiras em que se exige a instalação desses dispositivos nos lotes.  

Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira a criar uma política pública no uso de 

microrreservatório. Outras cidades brasileiras, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e 
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Curitiba, também elaboraram legislações impondo a necessidade do uso de 

microrreservatórios. Em 2006, Porto Alegre criou uma legislação específica para o 

gerenciamento das vazões na drenagem urbana. Assim, uma vazão máxima específica foi 

determinada para os novos empreendimentos que resultem no aumento da área impermeável.  

Drumond et al. (2011), Amaral & Bemfica (2013) e Coelho et al. (2015) avaliaram as 

legislações municipais brasileiras e verificaram que há grande discrepância entre os volumes 

exigidos para lotes nas mesmas condições. Drumond et al. (2011) compararam os volumes 

dos microrreservatórios exigidos nas legislações para lotes totalmente impermeabilizados com 

área de até 1.000 m², a legislação de Porto Alegre é a mais restritiva, demandando volume até 

7 (sete) vezes maior do que o requerido por Belo Horizonte. 

As políticas públicas de microrreservatórios na Austrália são baseadas em regulações 

locais. A maioria dos Planos de Controle de Desenvolvimento detalham as políticas públicas 

adotadas pelas municipalidades, para reduzir o aumento do escoamento das águas pluviais nos 

novos empreendimentos e em reformas. Segundo O’Loughlin et al. (1995), a implantação dos 

primeiros microrreservatórios na Austrália ocorreu no início da década de 80, pelos conselhos 

de Ku-ring-gai, subúrbio situado no norte de Sydney e na cidade de Wollongong. 

O presente trabalho visa realizar uma comparação entre as políticas públicas adotadas 

por administrações municipais no Brasil e na Austrália, no que se refere à implantação de 

microrreservatórios, considerando a previsão na legislação, as diretrizes técnicas para 

dimensionamento e os níveis de gestão do sistema. Esta escolha baseou-se no fato de que a 

Austrália é um dos países de referência no uso de microrreservatórios. Decidiu-se comparar as 

políticas públicas adotadas em duas cidades australianas, Sydney e Wollongong, e em duas 

cidades brasileiras, Belo Horizonte e Porto Alegre. Wollongong e Belo Horizonte foram os 

primeiros municípios a adotarem o uso de microrreservatórios nos seus países e Sydney e 

Porto Alegre por serem referências no manejo de águas pluviais em seus países. 

METODOLOGIA  

Para realizar a comparação foram consultados documentos públicos e legislações 

municipais, por meio de portais eletrônicos, bem como solicitadas informações via e-mail a 

todos os responsáveis pela gestão dos sistemas nas respectivas cidades. As análises realizadas 

foram divididas nas seguintes categorias: definição da política pública, detalhamento técnico e 

níveis de gestão. Como as precipitações de projeto exigidas em cada município são diferentes, 

para realizar a comparação entre os valores de vazão máxima permissível e de taxa de 

armazenamento no lote foi utilizada a precipitação de projeto com tempo de retorno (TR) de 

100 anos e duração de 60 minutos. Para definir os valores das cidades brasileiras, utilizou-se a 
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mesma metodologia exigida atualmente nos projetos de microrreservatórios com as 

precipitações com intensidade definida pela curva IDF de cada município. Alguns conselhos 

de Sydney requerem a adoção de diferentes valores específicos de vazão máxima permissível 

e de taxa de armazenamento no lote para empreendimentos residenciais, comerciais e 

industriais e bacias de contribuição situadas em seu território.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os gestores das cidades brasileiras e de onze conselhos da região metropolitana de 

Sydney enviaram as informações solicitadas. A análise das políticas públicas dos outros 26 

conselhos foi feita consultando-se apenas os documentos públicos obtidos. 

Os resultados mostraram que em termos exigência da compensação do acréscimo do 

escoamento superficial, Belo Horizonte tem a política mais permissiva, demandando o 

controle na fonte somente em casos de empreendimentos com grandes taxas de área 

impermeável. Em contraste, a política de Porto Alegre é similar às das cidades australianas, 

exigindo o amortecimento da vazão de pico na maior parte dos novos empreendimentos que 

provoquem o aumento de área impermeável, bem como isentando a necessidade para 

habitações unifamiliares e empreendimentos com área inferior a 600 m². 

A política de Wollongong pode ser considerada mais restritiva que a de Porto Alegre, 

adotando chuvas de projeto com menor frequência (TR 100 anos) e não exigindo a construção 

de microrreservatório em empreendimentos com área impermeável inferior a 75 m².   

Comparando-se as políticas públicas dos conselhos metropolitanos de Sydney, 

verificaram-se diferentes abordagens entre as municipalidades, que podem ser explicadas, 

segundo O’Loughlin et al. (1995), pelo regime de chuvas locais, características da bacia de 

contribuição e fases de desenvolvimento da localidade.  

Considerando principalmente o aspecto ambiental, as municipalidades deveriam exigir 

somente a aplicação de técnicas de controle na fonte que mantém o mesmo volume do 

escoamento de águas pluviais dos lotes nas condições de pré-desenvolvimento.  

O incentivo do uso de técnicas de infiltração de águas pluviais, definido nas políticas 

de Porto Alegre e de 10 (dez) conselhos da região metropolitana de Sydney, é a melhor 

maneira de se buscar a preservação do balanço hidrológico do lote, permitindo a redução da 

quantidade de água pluvial na saída do terreno. 

O’Loughlin et al. (1998) descreveram que a adoção de reservatório para 

aproveitamento de águas pluviais e sistemas de reciclagem estava crescendo na Austrália e 

por isso, 11 conselhos municipais mudaram seu posicionamento e permitiram o decréscimo 

do volume do microrreservatório, nos casos de implantação de reservatórios para 
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aproveitamento de água de chuva. Se por um lado, esse aproveitamento reduz o consumo de 

água tratada, por outro lado, a redução do volume do microrreservatório pode comprometer o 

seu funcionamento. No caso de ocorrer uma precipitação que provoque problemas de 

inundação e o reservatório estiver preenchido, o volume existente para o amortecimento da 

vazão de pico pode não ser suficiente. 

No que se referem aos critérios técnicos, as cidades brasileiras possuem abordagens 

baseadas na escala do lote, nas quais se avalia apenas o sistema de drenagem do terreno. Essa 

abordagem recebe críticas por não analisar o impacto provocado no sistema de drenagem, 

que, em raros casos podem provocar um aumento da vazão de pico a jusante, em função da 

superposição de hidrogramas de saída (McCuen, 1974). 

Os requisitos de projeto para a construção de microrreservatórios em Belo Horizonte 

(Sudecap) e Porto Alegre são baseados no método Racional, na equação de McCuen, no 

método de Puls e na equação geral de orifícios com descarga livre, utilizando chuvas com 

tempo de recorrência de 10 anos. 

A cidade de Wollongong e a maioria dos conselhos de Sydney adotam a abordagem 

baseada na bacia de contribuição, exigindo o uso de valores de Vazão Máxima Permissível e 

Taxa de Armazenamento no Lote pré-definidos em análises do funcionamento do sistema de 

drenagem realizadas em modelos computacionais.  

Um dos aspectos relevantes nos projetos de microrreservatórios é o dimensionamento 

do dispositivo de saída. Em ambas diretrizes das cidades brasileiras avaliadas, recomenda-se a 

utilização de um tubo com diâmetro comercial. Em Porto Alegre, entretanto, recomenda-se 

analisar o funcionamento do tubo de saída como orifício ou bocal para se determinar o valor 

do coeficiente de descarga na equação geral de orifícios. Em contraste, analisando o 

funcionamento do tubo de descarga, Drumond et al. (2014) demonstraram esse pode operar 

como tubo curto, acarretando coeficientes de descarga bem distintos dos adotados. 

As diretrizes nos conselhos de Sydney e Wollongong detalham o controle da vazão de 

saída por meio de um arranjo construído com um orifício no centro de uma placa de aço 

inoxidável (3mm de espessura), não restando dúvida que o funcionamento hidráulico deste é 

de um orifício. 

Outro importante ponto a ser considerado nos projetos é a possibilidade de bloqueio da 

estrutura de descarga com sedimentos e resíduos. O Caderno de Encargos da Sudecap (2008) 

sugere a instalação de uma caixa de areia antes do microrreservatório, enquanto o Manual de 

Drenagem de Porto Alegre (2005) recomenda a instalação de uma grade no interior do 

microrreservatório. A maioria dos conselhos australianos exige o uso de uma tela de malha 

antes do dispositivo de saída para proteger de bloqueios, bem como a instalação de um 
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pequeno sumidouro para reduzir a turbulência próxima ao fundo do reservatório que pode 

afetar a performance hidráulica do orifício. Outra técnica adotada tanto pelos municípios 

brasileiros como australianos para reduzir a probabilidade de bloqueio da estrutura de 

descarga é exigir um diâmetro mínimo. Todavia, valores como, por exemplo, 65 ou 75 mm, 

considerados em cinco conselhos de Sydney e em Belo Horizonte podem não ser suficientes 

para restringir a vazão de pico, como demonstrado por Drumond (2012). 

Um dos aspectos mais importantes no dimensionamento de microrreservatórios é a 

precipitação considerada no projeto. Quando se deseja a redução dos problemas de inundação, 

é aconselhável o uso de chuvas com alto TR, como adotado nas municipalidades australianas. 

Em geral, com as precipitações de projeto de microrreservatórios nas cidades brasileiras (TR 

10 anos) não se espera a redução dos problemas de inundação. 

Comparando as metodologias adotadas pelas cidades brasileiras e australianas 

utilizando a mesma precipitação de projeto (TR de 100 anos e duração de 60 minutos), as 

cidades brasileiras apresentaram baixos valores de vazões máximas permissíveis e altos 

volumes para armazenamento. Isto pode ser explicado pela adoção de abordagem baseada no 

lote e do valor utilizado no coeficiente de escoamento da condição de pré-desenvolvimento.  

Os resultados demonstraram que Porto Alegre tem a regulação mais restritiva entre 

todas, com o menor valor de vazão máxima permissível e a maior taxa de volume para 

armazenamento nos lotes, confirmando a análise realizada por Drumond et al. (2011). A taxa 

de volume para armazenamento no lote definida para Belo Horizonte foi próxima à média das 

demais cidades, ao contrário do resultado para vazão máxima permissível. 

Wollongong e os conselhos de Marrickville e de Sydney permitem o lançamento de 

altas vazões no sistema de drenagem urbana e exigem pequenos volumes de armazenamento. 

Os valores de vazão máxima permissível definidos pela cidade de Wollongong podem ser 

considerados altos. O conselho de Manly demanda o maior volume de reservação no lote, 

provavelmente devido ao solo da região ser caracterizado por alta permeabilidade.  

Nenhuma das quatro cidades avaliadas tem uma cobrança específica pelo 

fornecimento do serviço de drenagem urbana. Os custos de operação do sistema poderiam ser 

dissociados das taxas municipais gerais, como ocorre com os serviços de saneamento. Dessa 

maneira, a gestão da drenagem urbana poderia ser mais efetiva e organizada. 

CONCLUSÃO 

Apesar da comparação mostrar as diferenças de abordagens entre as municipalidades, 

a lacuna de pesquisa a respeito da real performance dos microrreservatórios existentes não 

permite definir qual delas é a melhor. 
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