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Resumo – A drenagem urbana, antes conceituada no rápido escoamento das águas pluviais, tem-se 

apresentado insustentável no meio urbano. A Região Metropolitana do Recife (RMR) sofre com as 

consequências das precipitações, mesmo quando esta ocorre em pequenas intensidades. Diante 

desse quadro, a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE vêm estudando técnicas que 

compensem os efeitos da urbanização na drenagem existente, como a sobrecarga no sistema e o 

aumento nos picos de vazão. Foram implantadas quatro técnicas compensatórias: reservatório de 

detenção, pavimento permeável, jardim de chuva e um telhado de cobertura vegetal, além de 

estudar a questão dos riachos urbanos da região. Apesar da iniciativa, a partir desses quatros 

experimentos, nota-se que a implantação dessas técnicas ainda é um desafio na RMR, 

principalmente por requererem quebra de paradigmas e interesse dos profissionais envolvidos, 

atores públicos e privados e, principalmente a população. 
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CHALLENGES FOR THE MANAGEMENT OF RAINWATER IN RECIFE - 

THE CONTRIBUTION OF UFPE  
 

Abstract – Urban drainage before conceptualized the rapid runoff of rainwater, has appeared 

unsustainable in the urban environment. The Metropolitan Region of Recife (MRR) suffers from the 

consequences of precipitation, even when it occurs at low intensities. This situation, the Federal 

University of Pernambuco – UFPE been studying techniques to compensate the effects of 

urbanization on existing drainage, as overload in the system and the increase in peak flows. Were 

implanted four compensatory techniques: reservoir detention, permeable pavement, rain garden and 

a green roof, in addition to studying the issue of urban streams in the region. Despite the initiative 

from these four experiments, we note that the implementation of these techniques is still a challenge 

in MRR, maiznly because it requires breaking paradigms and interests of professionals, public and 

private actors, and especially the population. 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de urbanização que ocorrem sobre as bacias hidrográficas geram uma forte 

pressão espacial sobre sua área de abrangência, tornando-a cada vez mais vulnerável às 

modificações de uso e ocupação do solo. 

Essa crescente urbanização gerou um quadro caótico em muitas cidades, por não possuírem 

uma infraestrutura adequada para suportar essa elevada taxa populacional. Isso ocorre pela falta de 

um planejamento integrado entre as infraestruturas que compõem a cidade, profissionais 

especializados e legislações vigentes, principalmente nos âmbitos urbano e ambiental. 

O sistema de drenagem urbana torna-se bastante vulnerável a essas alterações de cobertura do 

solo, desencadeando uma diversidade de impactos que ocorrem sobre a população e o meio em que 

vive, como alagamentos e inundações. 

Inicialmente, as áreas mais afetadas se localizavam próximas aos cursos de água, em locais 

de ocupação da calha secundária e nos trechos de jusante em relação a utilização das áreas 

ribeirinhas. Com a expansão territorial, sem uma legislação e uma fiscalização que garantissem o 

disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e inundações 

foram se intensificando e se distribuindo ao longo das linhas naturais de escoamento dos deflúvios 

superficiais em função da planialtimetria da cidade e do grau de impermeabilização da área de 

drenagem (MAPLU, 2009). 

Além disso, a expansão das áreas urbanas modifica a ocorrência natural do ciclo 

hidrológico, pois, com o ambiente impermeabilizado, parte da água que infiltrava, evaporava ou era 

retida pela cobertura vegetal, passa a compor o escoamento superficial. Nessas condições ocorre 

aumento da velocidade de escoamento, redução do tempo de concentração na bacia, aumento e 

antecipação na vazão a qual pode ter seu valor de pico aumentado em até seis vezes (Tucci, 2009). 

De acordo com Righetto et al (2009), as vazões de cheia produzidas na bacia hidrográfica ou 

localmente no espaço podem ser significantemente alteradas a partir de um manejo das águas 

urbanas, através de medidas de controle dos deflúvios ou de pequenas estruturas de controle nas 

fontes geradores. Associadas a essas medidas, devem ser realizados estudos e pesquisas visando 

ações e soluções que harmonizem o desenvolvimento espacial com a infraestrutura urbana 

existente. 

O manejo das águas pluviais urbanas tem como objetivo aliar a melhoria da qualidade de 

vida, através de um planejamento integrado e sustentável do homem e meio ambiente. Nesse 

contexto, novas alternativas estão sendo desenvolvidas para dar suporte ao sistema de drenagem 

urbana existente. 

Essas alternativas são chamadas de técnicas compensatórias, ambientais ou sistemas não 

convencionais para a drenagem urbana e estão inseridas no conceito de Desenvolvimento de Baixo 

Impacto (do termo em inglês Low Impact Development - LID). 

As técnicas compensatórias têm como objetivos minimizar os efeitos da urbanização, 

diminuir a geração dos volumes de escoamento e vazões a jusante, maximizar o controle na fonte, 

resgatar os processos envolvidos no ciclo hidrológico e potencializar o controle da qualidade das 

águas e a recarga de aquíferos. 

As técnicas compensatórias se inserem no conceito de Boas Práticas de Manejo (do termo em 

inglês Best Management Practices - BMP’s), prevendo soluções para o desenvolvimento urbano 

baseado no princípio de que as áreas alteradas tenham um comportamento similar às condições 

hidrológicas de pré-desenvolvimento. Essas boas práticas de manejo baseiam-se na minimização do 

escoamento superficial, dos níveis de erosão e de poluição das águas do escoamento superficial, 

visando menores investimentos para a mitigação de impactos a jusante e, principalmente, 

proporcionando a integração com as questões intrínsecas ao uso racional do espaço urbano. 
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As técnicas compensatórias podem ser não estruturais e estruturais. As medidas não 

estruturais utilizam meios naturais na redução do escoamento, não englobando obras civis, mas sim 

questões sociais, onde a participação popular é fundamental para um bom desempenho dessas 

medidas (planejamento e regulação do uso do solo, participação popular e educação ambiental, 

recuperação de matas ciliares, entre outros). Já as medidas estruturais envolvem obras de 

engenharia destinadas a minimizar os volumes gerados, destinando-se a armazenar e reter as águas 

escoadas superficialmente, permitindo o controle quali-quantitativo das vazões geradas (telhado 

verde, poço de infiltração, sistema de biorretenção, bacias de retenção e detenção, pavimentos 

permeáveis, entre outros) (Nascimento e Baptista, 2009;  Roy-poirier et al, 2010). 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar de maneira simplificada a interfaces 

entre o desenvolvimento urbano do Recife e a problemática de gestão das águas pluviais na cidade, 

bem como as contribuições do Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de 

Pernambuco (GRH/UFPE), para avaliar a aplicabilidade das técnicas compensatórias na drenagem 

urbana da cidade do Recife. 

O CASO DO RECIFE 

A Região Metropolitana de Recife (RMR), em Pernambuco, representa apenas 3% da área do 

território pernambucano, concentra 42% da população do estado e mais da metade do PIB estadual 

(IBGE, 2011). Formada pela capital do estado, Recife, e mais 15 municípios, a concentração 

populacional da RMR ocorreu em uma área pequena e de maneira acelerada, motivando a ocupação 

de áreas de risco como morros e áreas ribeirinhas. 

Segundo os dados coletados na Estação Meteorológica da Várzea, monitorada pela Agencia 

Pernambucana de Aguas e Clima (APAC/LAMEPE, 2011), no período de 1994 a 2010, a 

precipitação pluviométrica apresentou uma média anual de 2173,8 mm, com mínima de 1255,4 mm 

e máxima de 3482,0 mm anuais. Durante o ano, os meses de abril, maio, junho e julho são os que 

apresentam os maiores totais pluviométricos mensais. 

O clima na região, pela classificação de Köppen, é do tipo As’ (quente e úmido), com estação 

chuvosa no período inverno, com maiores precipitações nos meses de março a agosto onde corre 

70% do total precipitado. Recife sofre constantemente com os importunos consequentes de eventos 

chuvosos, mesmo em pequenas intensidades. Alagamentos, transbordo de canais urbanos e extensos 

engarrafamentos são apenas alguns impactos das chuvas na cidade. 

A planície do Recife está localizada um pouco acima do nível do mar (2 a 10 m), e em 

algumas áreas seus níveis são equivalentes aos níveis das marés de sizija, o que dificulta o 

escoamento natural das águas em épocas chuvosas. Além disso, a cidade é rodeada por morros, o 

que proporciona o acúmulo de água em seu interior. 

Cabral e Alencar (2005) apontam outros motivos para os alagamentos e inundações na RMR: 

chuvas torrenciais na própria área da cidade; chuvas torrenciais nas áreas mais elevadas das cidades 

vizinhas; inundações fluviais causadas por chuvas nas bacias hidrográficas dos rios que cortam a 

cidade e; marés altas de maior amplitude que chegam a alagar algumas partes baixas da cidade. 

Melo et al (2012) propõem soluções de drenagem não convencional para áreas específicas de 

Recife, buscando aliar o planejamento urbano e o da drenagem urbana, baseada na divisão territorial 

apresentada pelo Plano Diretor do município. Neste trabalho técnicas compensatórias estruturais e 

não estruturais são indicada para cada zona do município, considerando as peculiaridades locais e, 

principalmente a legislação vigente. 

A partir desse quadro, foram projetadas e instaladas em nível de pesquisa acadêmica diversas 

técnicas compensatórias em Recife, a fim de avaliar seus desempenhos quanto dispositivos de 

auxílio na drenagem já consolidada. Foram instalados um jardim de chuva, um pavimento 

permeável no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco, ambos com finalidade de 
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compensar o escoamento superficial produzido por duas superfícies impermeáveis: uma área de 

telhado e outra de estacionamento, respectivamente. Além disso, são verificados também o 

desempenho de um microreservatório de detenção, construído pela Prefeitura da cidade do Recife 

em parceria com a UFPE em um bairro de elevada urbanização da cidade, o efeito de diferentes 

tipos de vegetação em um telhado verde no Instituto de Pesquisas Agropecuárias- IPA no 

escoamento superficial, além de palestras e encontros sobre renaturalização de riachos urbanos. 

RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO 

O microreservatório de detenção subterrâneo está localizado no bairro do Espinheiro, entre a 

Rua Santo Elias e a Rua Conselheiro Portela. A área possui baixas cotas e pequeno gradiente 

hidráulico, possibilitando o acúmulo das águas pluviais em seu interior e seu posterior escoamento 

ao longo do tempo para o canal Derby/Tacaruna. 

Uma modelagem realizada no software SWMM - Storm Water Management Model (EPA, 

2010) com a obtenção do cadastro e levantamento topográfico do sistema de águas pluviais do 

bairro do Espinheiro, fornecido pela prefeitura da cidade mostraram que para um cenário de 

funcionamento da rede sem reservatório de armazenamento ocorrem alagamentos em alguns pontos 

do bairro que devido à atual taxa de impermeabilização do bairro e o consequente aumento do 

escoamento superficial, os diâmetros de alguns pontos das galerias são insuficientes. 

Na simulação com um reservatório de detenção, verificou-se que é possível reduzir o risco de 

alagamento. Para uma chuva com tempo de retorno de dois anos, a simulação indica que o sistema 

com reservatório de detenção funciona sem gerar extravasamentos.  Para uma chuva com tempo de 

retorno de cinco anos ou mais, o sistema volta a ter regiões de alagamentos, no entanto com níveis 

bem menores do que sem a ação do reservatório. 

Desse modo, fica evidente a influência da existência da informação de cadastro da rede de 

drenagem como instrumento de gestão e de auxilio a na tomada de decisão na concepção de 

projetos e intervenções na drenagem urbana. A Figura 1 demonstra um trecho de galeria para uma 

avenida no Bairro do Espinheiro/Recife. 

 
Figura1 - Cadastro da rede de drenagem na da Avenida Conselheiro Portela, bairro do Espinheiro , cidade do Recife, 

trecho de galeria. Fonte: Cabral et al (2009) 

PAVIMENTO PERMEÁVEL 

Pavimentos permeáveis são técnicas compensatórias utilizadas com o objetivo de armazenar, 

tratar e infiltrar a água proveniente do escoamento superficial direto. Sua utilização promove a 

recarga dos aquíferos,a redução da acqua planagem, a melhoria da qualidade da água pluvial urbana 

e consequentemente controle e prevenção da poluição difusa ( Scholz e Grabowiecki, 2007). 
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Geralmente, seu uso é indicado para calçadas, estacionamentos e vias de tráfego leve. A 

estrutura típica de um pavimento permeável, geralmente obedece ao demonstrado na Figura 2, onde 

a camada de revestimento poroso atua aumento a infiltração e recarregando a camada de base/sub-

base a qual como um reservatório estocando água nos poros do material granular utilizado (brita 

seixos rolados, resíduos e construção civil). Pode-se optar pela utilização de geotêxtil durante a fase 

de projeto, no entanto o seu uso se torna opcional em virtude das diversas funções que esse tipo de 

material pode assumir (drenagem, resistência, separação de material, filtração e impedimento da 

transmissão de partículas finas ao fundo, gerando colmatação da sub-base e diminuição da 

infiltração). 

   
Figura 2 – Seções típicas de pavimento permeável revestido por concreto ou asfalto poroso (a) e blocos de concreto 

vazado com grama (b). Fonte: Melo 2011. 

Desse modo, o GRH/UFPE implantou um pavimento permeável piloto para compensar o 

escoamento superficial gerado por um estacionamento situado no centro de Tecnologia e 

Geociências- CTG/UFPE. A pesquisa monitora as precipitações pluviométricas naturais e outras 

variáveis como o potencial matricial da água no solo, fluxos afluentes na superfície do pavimento 

permeável e o fluxo de saída pela drenagem da camada de reservatório, visando a alimentação do 

lençol freático (Coutinho, 2011). 

JARDIM DE CHUVA 

Os jardins de chuva são dispositivos de drenagem do tipo controle na fonte, baseados no 

sistema de biorretenção, montados em depressões rasas na paisagem e cobertas por uma camada de 

cobertura vegetal, funcionando como estrutura de retenção, infiltração e tratamento das águas 

advindas, principalmente, do escoamento superficial. 

Os jardins de chuva possuem as seguintes vantagens em relação aos projetos tradicionais de 

drenagem urbana (Muthanna et al, 2008; Li e Zhao, 2008): redução do volume de escoamento e da 

taxa de pico dos hidrogramas de maneira sustentável – devido à retenção e armazenamento do 

volume escoado na superfície do sistema; recarga das águas subterrâneas e restabelecimento do 

fluxo de base – devido ao processo de infiltração e redistribuição; amenizam os efeitos erosivos 

ocasionados pelo escoamento superficial; intensificam os processos do ciclo hidrológico, 

principalmente a infiltração e evapotranspiração; melhoria da qualidade das águas – pela retenção e 

remoção de poluentes e redução no transporte de contaminantes carreados pelas águas pluviais; 

menor custo de implantação e manutenção – por não utilizar tubulações tradicionais, mas sim, 

adotar materiais alternativos e menos onerosos para composição do sistema, como brita e areia; 

maior aceitabilidade pela população – pelos benefícios estéticos, paisagísticos e ambientais; auxilia 

no equilíbrio urbano-ambiental das cidades – por ser uma alternativa de controle na fonte e pela 

prevenção de impactos. 

Apesar do jardim de chuva ser uma técnica compensatória bem disseminada em alguns países 

desenvolvidos - Austrália, China e Estados Unidos (Dunnett e Clayden, 2007, Li e Zhao, 2008; 

Davis et al, 2009; Trowsdale e Simcock, 2011), esse sistema de biorretenção é relativamente novo. 

(a) (b) 
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No Brasil, muitas universidade já desenvolvem pesquisar acerca das técnicas compensatórias, 

porém a técnica de jardim de chuva ainda é muito pouco disseminada. 

Assim, o GRH/UFPE implantou um jardim de chuva piloto compensando o escoamento 

superficial gerado pelo telhado do Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Civil 

da UFPE. Estão sendo monitoradas variáveis como volume de armazenado no jardim de chuva e no 

solo natural que serve de suporte para essa estrutura hidráulica, precipitação, fluxo de entrada na 

superfície do jardim de chuva e fluxo de saída pelas paredes laterais e pelo fundo da técnica 

compensatória (Melo, 2011). 

TELHADO DE COBERTURA VEGETAL 

Segundo Santos et al .(2013), os telhados verdes têm sido estudados sob o enfoque dos 

detalhes construtivos, da inserção compatível com os meios urbanos e rurais, e do desempenho 

como estrutura de controle do escoamento pluvial, controle da temperatura interna das edificações e 

da temperatura das regiões onde essa técnica é aplicada de maneira disseminada, entre outros. 

Objetivando verificar a aplicabilidade desse tipo de tecnologia para condições climáticas do 

estado de Pernambuco, o Grupo de Águas Urbanas da UFPE desenvolve uma pesquisa comparando 

a influência de diferentes tipos de vegetação típicas do estado de Pernambuco na retenção e 

armazenamento de água no telhado de cobertura vegetal. 

A Figura 3 ilustra detalhes do experimento, onde um trecho do telhado contem cobertura 

vegetais do tipo Cynodium dactylum (grama-de-burro) e Melocactus macrodiscus (coroa-de-frade). 

O desempenho das vegetações são comparadas ao um telhado convencional, quanto a capacidade de 

geração e controle do escoamento superficial. 

 
Figura 3 – Esquema com a disposição dos telhados verdes e convencional instalados no IPA. Fonte: Santos et al.(2013) 

RENATURALIZAÇÃO DE RIACHOS URBANOS URBANOS 

Palestras sobre a importância dos riachos urbanos e de esclarecimentos sobre conceitos 

básicos de hidrologia, hidráulica, renaturalização são realizadas periodicamente pelo Grupo de 

Recursos Hídricos /UFPE. O objetivo dessas ações é cultivar na população a questão da valorização 

da água no meio urbano, pois Recife é uma cidade cortada pelos importantes rios Capibaribe, 

Beberibe e Tejipió, além de possuir mais de 73 canais na bacia de contribuição desses rios dentro 

dos limites da cidade. 

Assim, focando no tema de renaturalização dos riachos urbanos, o Grupo de Recursos 

Hídricos da UFPE criou um blog na internet onde são disponibilizadas pesquisas de opinião na 

temática de águas urbanas, publicações científicas sobre tema e apresentações didáticas das diversas 

relações da água no meio ambiente urbano. O web site pode ser acessado pelo endereço: 

http://riachosurbanos.blogspot.fr/p/contato_1789.html. 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

http://riachosurbanos.blogspot.fr/p/contato_1789.html
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Espera-se a continuação das pesquisas sobre o comportamento das tecnologias 

compensatórias na drenagem urbana do Recife. A partir dos encontros e experimentos implantados 

o GRH/UFPE se engaja, cada vez mais, nas questões de desenvolvimento e esclarecimento de 

questões técnicas básicas de hidrologia e hidráulica urbana por parte da população e de outros 

atores importantes como administradores públicos, técnicos, empreiteiras do setor de saneamento. A 

intenção maior é unificar e disseminar os conhecimentos adquiridos, para que toda a sociedade 

possa participar das decisões sobre as intervenções a serem realizadas na cidade, enfocando a 

melhoria e modernização da rede de drenagem do Recife e visando a sua adequação aos novos 

paradigmas de drenagem urbana sustentável. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Ciência do Estado de Pernambuco - FACEPE 

e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela concessão de 

Bolsas de Doutorado, e ao projeto de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas - MAPLU 2/ 

FINEP, pelo financiamento de pesquisas relacionadas a gestão de água urbanas e ao 

desenvolvimento de técnicas compensatórias para a realidade brasileira. 

REFERÊNCIAS 

CABRAL, J.J.S.P.; ALENCAR, A.V. (2005). Recife e a convivência com as águas. In Gestão do 

Território e Manejo Integrado das águas urbanas. Ministério das Cidades. Brasília – DF. 

CABRAL, J.J.S.P.; MASCARENHAS, F.B.; CASTRO, M.A.H.; MIGUEZ, M.G.; PEPLAU, G.R.; 

BEZERRA, A.A. (2009). Modelos Computacionais para Drenagem Urbana In Manejo de águas 

pluviais urbanas. Coordenador: Antonio Marozzi Righetto, Rio de Janeiro. Projeto PROSAB. 

ABES. 396 p,  

COUTINHO, A. P. (2011) Pavimento Permeável como Tecnica Compensatória na Drenagem 

Urbana da Cidade do Recife. Dissertação de Mestrado. Área de Concentração em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade 

Federal de Pernambuco. 

EPA – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. (2010). Storm Water Management Model. 

EPA/600/R-05/040. Disponível em: <http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/models/swmm/>. 

DAVIS, A. L.; HUNT, W. F.; TRAVER, R. G.; CLAR, M. (2009). Bioretention Technology: 

overview of current practice and future needs. Journal of Environmental Engineering. 135 (3), pp. 

109 – 117. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2011). Sinopse do 

Censo Demográfico 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 15 jan. 2011. 

LAMEPE/ITEP – LABORATÓRIO DE METEOROLOGIA DE PERNAMBUCO / INSTITUTO 

DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO. (2011). Climatologia. Disponível em: 

<http://www.itep.br/LAMEPE.asp>. Acesso em 13 dez. 2010. 

LI, J. Q.; ZHAO, W. W. (2008). Design and Hydrologic Estimation Method of Multi-purpose Rain 

Garden: Beijing Case Study. Low Impact Development for Urban Ecosystem and habitat 

Protection.pp 1 – 10. 

MAPLU – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS. (2009). Manejo de águas pluviais 

urbanas. Coordenador: Antonio Marozzi Righetto, Rio de Janeiro. Projeto PROSAB. ABES. 396 p. 

MUTHANNA, T. M.; VIKLANDER, M.; THOROLFSSON, S. T. (2008) Seasonal climatic effects 

on the hydrology of a rain garden. Hydrologial Process. 22 (11), pp. 1640 – 1649. 

MELO, T. A. T. (2011) Jardim de chuva: sistema de biorretenção como técnica compensatória no 

manejo de águas pluviais urbanas. Dissertação de Mestrado. Área de Concentração em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade 

Federal de Pernambuco. 

http://www.capes.gov.br/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/models/swmm/
http://www.itep.br/LAMEPE.asp


 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

MELO, T. A. T.; ARAÚJO, D. C.; CABRAL, J. J. S. P. (2012) Aplicação de sistemas não 

convencionais de drenagem urbana para o município de Recife. In IX Encontro Nacional de Águas 

Urbanas. Belo Horizonte, Agosto de 2012. 

NASCIMENTO, N. O.; BAPTISTA, M. B. (2009) Técnicas Compensatórias em Águas Pluviais. In 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Coord. por Righetto, A. M., ABES, Rio de Janeiro – RJ, pp 

149 – 197. 

RIGHETTO, A. M.; MOREIRA, L. F. F.; SALES, T. E. A. (2009). Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. In Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Coord. por Righetto, A. M., ABES, Rio de Janeiro 

– RJ, pp 19 – 73. 

ROY-POIRIER, A.; CHAMPAGNE, P.; FILION, Y. (2010) Review of bioretention system 

research and design: past, present and future. Journal of Environmental Engineering. 136 (9), pp. 

878 – 889. 

SANTOS, P.T.S.; SANTOS, S.M.; MONTENEGRO, S.M.G.L. COUTINHO, A.P; MOURA, 

G.S.S. ANTONINO, A.C. D (2013). Telhado Verde: desempenho de sistema construtivo na 

redução do escoamento. Revista Ambiente Construído. 13 (1-4), pp. 7 – 23. 

SCHOLZ, M.; GRABOWIECKI, P. (2007). Review of permeable pavement systems. Build. 

Environmental.42 (11), pp 3830 – 3836. 

TROWSDALE, S. A.; SIMCOCK, R. (2011) Urban stormwater treatment using bioretention. 

Journal of Hydrology. 397 (3-4), pp. 167 – 174. 

TUCCI, C. E. M. (2009) Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. ABRH. Porto Alegre, 944p. 


