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Resumo
O uso de reservatórios de detenção tem sido uma das opções adotadas para mitigar os impactos da urbaniza-

ção sobre o sistema de drenagem urbana. Seu dimensionamento, geralmente, é baseado em uma única equa-

ção empírica, em função da área impermeável, desenvolvida a partir da média das características de diferentes 

bacias hidrográficas. O presente trabalho traz equações que estimam o volume do reservatório de detenção 

na cidade de Teresina-PI, incorporando, além da área impermeável, a largura específica, a declividade e o CN 

para cada uma das 70 sub-bacias hidrográficas urbanas. Os resultados indicam que a heterogeneidade entre 

as características das bacias influencia diretamente no volume requerido ao reservatório. O volume estimado 

a partir da equação vigente na legislação municipal resulta em valores superestimados, tornando a execução 

do reservatório mais onerosa e dificultando sua aplicabilidade, demonstrando-se, desse modo, a necessidade 

de readaptação da mesma.

Palavras-chave: Drenagem Urbana. Reservatório de detenção. Características da bacia.

Abstract
The use of detention reservoirs has been one of the options adopted to mitigate the impacts of urbanization on the urban 

drainage system. Its dimensioning, generally, is based on a single empirical equation, in function of the impermeable area, 

developed from the average of the characteristics of different hydrographic basins. The present work presents equations 

that estimate the volume of the detention reservoir in the city of Teresina-PI, incorporating, in addition to the imperme-

able area, the specific width, slope and CN for each of the 70 urban hydrographic sub-basins. The results indicate that 

the heterogeneity between the characteristics of the basins directly influences the volume required for the reservoir. The 

estimated volume based on the equation in force in the municipal legislation results in overestimated values, making the 

execution of the reservoir more costly and hindering its applicability, thus demonstrating the need for its readaptation..
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1 INTRODUÇÃO
O processo de urbanização pelo qual as cidades 

têm passado está afetando diretamente diver-

sos ciclos naturais do ambiente, dentre eles, o 

hidrológico. A substituição de ambientes natu-

rais e seminaturais por impermeabilizados tem 

afetado bruscamente as etapas de infiltração e 

escoamento superficial (ARAGÃO et al., 2017; 

SILVA; GOUVEIA, 2017). Essa mudança ocasio-

na o aumento do número de registros de ala-

gamentos, enxurradas e inundações urbanas 

que trazem consequências econômicas, sociais 

e ambientais para a população (LONDE et al., 

2015; SANTOS et al., 2017). A abordagem inte-

grada entre o planejamento do espaço urbano 

e o manejo sustentável das águas pluviais tem 

sido adotada para mitigar e/ou evitar as conse-

quências desses eventos na sociedade (BATTE-

MARCO et al., 2018). 

Os reservatórios de detenção são estruturas hi-

dráulicas que incorporam o conceito de susten-

tabilidade ambiental no processo de crescimen-

to urbano, atuando como medida de controle 

na fonte. Essas estruturas estão presentes na 

concepção da drenagem urbana de países como 

Estados Unidos, Austrália e Reino Unido (TUCCI, 

2014) e em diversas cidades brasileiras (PORTO 

ALEGRE, 2014; RECIFE, 2015; SÃO PAULO, 2007; 

VITÓRIA, 2018). É comum que sejam fornecidas 

equações simplificadas que facilitem a estimati-

va do volume a ser reservado, mas nota-se que 

poucas variáveis referentes às bacias hidrográfi-

cas estão incorporadas nesses modelos e que os 

mesmos são aplicados para toda a cidade – não 

se consideram as características do local onde 

será implantado o reservatório. 

A lei nº 4.724/2015 de Teresina-Piauí, (TERE-

SINA, 2015) estabelece a estimativa do volume 

do reservatório por meio de uma equação em-

pírica que foi ajustada considerando a média 

das características das diferentes sub-bacias e 

informações hidrológicas local, sendo expressa 

em função da área impermeável do empreendi-

mento. Nos estudos de Barros, Neves e Henrique 

(2016), Faria, Barbassa e Silveira (2014) e Garcia 

e Paiva (2006) demonstrou-se como as variáveis 

relacionadas à bacia interferiam no volume es-

coado superficialmente e, consequentemente, 

no volume a ser reservado, destacando a área 

impermeável como a mais influente, mas tam-

bém realçando a importância da largura da ba-

cia, da declividade, do parâmetro de infiltração e 

do coeficiente de Manning. 

No presente trabalho se propõem equações que 

estimam o volume do reservatório de detenção 

para cada sub-bacia urbana de Teresina, incor-

porando nestas as principais variáveis da bacia 

hidrográfica que influenciam no volume desse 

dispositivo hidráulico, além de comparar os vo-

lumes encontrados com os calculados conforme 

a legislação vigente.

2 METODOLOGIA
A cidade de Teresina localiza-se no Centro-Norte 

do Estado do Piauí com coordenadas geográficas 

05°05’21’’S e 42°48’07’’W e tem uma área total 

de cerca de 1.391,05 km² (IBGE, 2018). No terri-

tório urbano, tem-se a presença do Rio Parnaíba 

e seu principal afluente, o Poti, que dão origem 

às três macrobacias principais, sendo estas: Par-

naíba – P, Poti Esquerda – PE e Poti Direita – PD, 

que, subdivididas, totalizam 70 sub-bacias (TE-

RESINA, 2012). Na Fig. 1 ilustra-se a localização 

da cidade de Teresina com a presença das res-

pectivas macrobacias da zona urbana.

Para a elaboração das equações, foi necessário 

realizar o levantamento das características das 

sub-bacias urbanas de Teresina, calcular volu-

mes para o reservatório de detenção conforme 

a mudança nos valores dessas características e 

estruturar uma equação geral que envolvesse 
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todas as características e suas respectivas influ-

ências no volume.

A caracterização feita para as sub-bacias con-

siderou o valor de CN, largura (obtida pela di-

visão da área da bacia pelo maior comprimento 

da mesma), declividade média e área imperme-

abilizada. O levantamento foi realizado a partir 

das informações do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana – PDDrU da cidade (TERESINA, 2012) e 

do software QGIS, utilizando-se do arquivo de 

dados cartográficos (vetor) fornecido no site da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-

bano e Habitação – SEMDUH relativo à delimi-

tação das sub-bacias de Teresina e da imagem 

de satélite (raster) referente à declividade da 

região obtida no site Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais – INPE.

Figura 1 - Mapa de localização da cidade de Teresina e suas respectivas macrobacias urbanas. 
Fonte: Autores (2021)

Utilizou-se o software Storm Water Manage-

ment Model – SWMM, programa de modelagem 

hidráulica e hidrológica que simula processos 

hidrológicos em bacias hidrográficas e é utiliza-

do por diversos autores em questões relacionas 

à drenagem urbana (GIRÃO et al., 2017; LENHS, 

2012; LI; DUAN; YAN, 2015; YAZDI, 2018). Simu-

lou-se o volume do reservatório de detenção 

considerando os níveis de variação das carac-

terísticas das sub-bacias da cidade, conforme a 

Tabela 1, e adotou-se como vazão de saída do 

reservatório a máxima permissível na legislação 

municipal, no valor de 52,1 L.s-1.ha-1 (TERESI-

NA, 2015).
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Tabela 1 - Valores das características da bacia que 
foram variados para determinação do volume do 

reservatório de detenção.

Variável Valores extremos Intervalo da variação

CN 60 a 100 10 em 10

Largura (m) 300 a 3000 300 em 300

Declividade (%) 2 a 12 1 em 1

Área impermeável (%) 10 a 100 10 em 10

Fonte: Autores (2021)

Adotou-se uma equação padrão do tipo polino-

mial de terceiro grau para o cálculo do volume 

em função das quatro variáveis. Os coeficientes 

da equação foram ajustados ao arquivo base, que 

contém a variação das características das bacias 

e seus respectivos valores de volume, por meio 

de uma análise de regressão não linear multiva-

riada, utilizando-se o software estatístico R. 

Considerando a estrutura da equação para a es-

timativa do volume do reservatório de detenção 

estabelecida na legislação da cidade de Teresina 

(TERESINA, 2015), Eq. 1, a equação para cada 

sub-bacia urbana foi explicitada em função da 

área impermeável após a substituição dos valo-

res das demais características morfológicas e de 

ocupação do solo.

Vu
 = 5,33 . A

imp
 (1)

Em que: V
u
 é o volume por unidade de área em 

m³.ha-1 e A
imp

 é a área impermeável em %.

A estrutura semelhante entre as equações pro-

postas e a estabelecida na legislação permitiu a 

comparação entre as metodologias, possibilitan-

do uma análise da relação custo/segurança entre 

ambas. A segurança é relativa à garantia da não 

transferência dos impactos do empreendimento 

particular para a rede pública de drenagem, uma 

vez que o reservatório será dimensionado para 

suportar todo o volume precipitado sobre aquela 

área, liberando apenas a vazão máxima estabe-

lecida na legislação.

3 RESULTADOS
Os valores das características entre as sub-ba-

cias mostram-se heterogêneas entre si, o que 

influenciou no volume a ser armazenado pelo re-

servatório. Na Fig. 2 são apresentados os mapas 

que representam os valores médios de CN, área 

impermeável, largura e declividade de cada sub- 

bacia urbana de Teresina.

Os maiores valores relacionados ao CN estiveram 

associados aos locais de maior urbanização da 

cidade, combinados ao solo hidrológico do tipo 

D, e os menores ocorreram onde havia poucas 

edificações e o solo era tipo B. As maiores per-

centagens de áreas urbanizadas concentravam- 

se na região central da cidade, onde estão loca-

lizados os núcleos comerciais e universidades. A 

declividade e a largura das sub-bacias oscilaram, 

respectivamente, entre 2,73 e 11,33% e entre 

186,99 e 5391,81 metros.

A percentagem de área impermeável foi a carac-

terística que teve maior correlação com o volume, 

pois está associada diretamente ao escoamento 

superficial; quanto mais impermeável é o terre-

no, mais água deixa de infiltrar e passa a escoar, 

gerando um maior volume a ser armazenado. A 

segunda característica que mais influenciou no 

volume foi a largura, pois tende a estar relacio-

nada com o tempo de concentração; considera- 

se que, para uma mesma área, quanto maior é 

essa largura, menor o comprimento do rio prin-

cipal e menor vai ser o tempo que a água levará 

para chegar ao exutório, acarretando um maior 

acúmulo de água no mesmo. A terceira foi a de-

clividade, pois o aumento de seus valores conce-

de maiores velocidades ao escoamento, fazendo 

com que a água chegue mais rapidamente às re-

des de drenagem, podendo sobrecarregá-las. E a 

característica que menos influenciou no volume 

do reservatório foi o CN. 
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a)

c)

b)

d)

Figura 2 - Valores médios para as sub-bacias urbanas de Teresina para: a) CN; b) área impermeável;  

c) largura; d) declividade. 
Fonte: Autores (2021)

Na Fig. 3 tem-se o gráfico com a correlação ob-

tida pela da variação das características das ba-

cias e o volume do reservatório; sua elaboração 

foi possível após 12.000 simulações no SWMM.

Estimativa do volume do reservatório de detenção por sub-bacia hidrográfica – Teresina, Piauí
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Figura 3 - Correlação entre as características das bacias e o volume do reservatório obtido pelo SWMM.
Fonte: Autores (2021)

Nota-se que, de forma geral, a influência no vo-

lume a ser amortecido pelo reservatório é mais 

sensível à parcela que deixa de infiltrar e escoa 

superficialmente do que pelo fato de a água che-

gar com maior rapidez ao exutório.

Percebeu-se durante as variações que, quando a 

área impermeável era de 100%, o CN não exercia 

influência no valor do volume; quando ela apre-

sentava valores de medianos a baixos, o CN passa-

va a interferir no volume, principalmente quando 

se tinha valores acima de 70. A largura e a decli-

vidade apresentaram comportamento semelhan-

te entre si em relação ao volume, mas a primeira 

possuiu maior influência, conforme nota-se na 

Fig. 4, em que os maiores valores de volume estão 

associados às maiores larguras. Como o volume 

proposto em Teresina (2015) depende apenas da 

área impermeável, os valores encontrados foram 

constantes para as situações consideradas.

A equação geral desenvolvida teve um total de 

105 termos, o coeficiente de determinação da 

equação foi de 0,99, não houve multicolineari-

dade entre as variáveis e os resíduos apresenta-

ram distribuição normal. 

Aplicando a equação nos 2750 dados que com-

preendem os valores das sub-bacias de Tere-

sina, cerca de 90% dos dados tiveram discre-

pância inferior a 10% do estimado pelo SWMM. 

Excluindo os dados com 10% de área imperme-

ável – fato também verificado na elaboração 

na atual legislação da cidade (TUCCI, 2014)—, 

95% desses ficaram com discrepância inferior a 

5% do estimado pelo SWMM. As maiores discre-

pâncias estiveram associadas a volumes peque-

nos, em que a diferença entre as unidades e as 

dezenas eram significativas.

A partir da equação geral, substituíram-se os va-

lores de CN, largura e declividade para cada sub-

-bacia, originando as equações individuais que 

possuem a estrutura mostrada na Eq. 2. Na Ta-

bela 2 apresentam-se os coeficientes para cada 

sub-bacia urbana de Teresina.

V
u
 = a

i
.(A

imp
)3+b

i
.(A

imp
)2+c

i
.(A

imp
)+d

i
   (2)

Em que: V
u
 é o volume por unidade de área em 

m³.ha-1, A
imp

 é a área impermeável em percenta-

gem e a
i
, b

i
, c

i
 e d

i
 são os coeficientes para cada 

sub-bacia.
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a) b)

c)

Figura 4 - Variação do volume com a mudança nos valores de CN para área impermeável de: a) 100%, b) 50%, c) 10%.
Autores (2021)

Tabela 2 - Coeficientes das equações para o cálculo do volume unitário do reservatório de 
detenção em cada sub-bacia urbana de Teresina.

Sub-bacia ai bi ci di Sub-bacia ai bi ci di

PE01 -0,000393 0,0635 -0,691 0,342 PD04 -0,00033 0,0560 0,143 -6,027

PE02 -0,000314 0,0550 -0,801 3,206 PD05 -0,00034 0,0583 -0,76 2,586

PE03 -0,00042 0,0639 1,161 -17,428 PD06 -0,00044 0,0661 0,869 -15,343

PE04 -0,000348 0,0595 -1,055 5,374 PD07 -0,00033 0,0080 12,48 -108,299

PE05 -0,000376 0,0612 -0,143 -4,213 PD08 -0,0004 0,0641 -0,148 -4,816

PE06 -0,000351 0,0588 -0,664 1,151 PD09 -0,00035 0,0593 -0,702 1,574

PE07 -0,000416 0,0646 -0,343 -3,481 PD10 -0,00039 0,0649 -1,123 5,393

PE08 -0,000432 0,0654 0,055 -7,342 PD11 -0,00036 0,0339 7,795 -100,588

PE09 -0,000427 0,0648 -0,003 -7,145 PD12 -0,00044 0,0665 0,17 -9,097

PE10 -0,000319 0,0558 -1,474 9,956 PD13 -0,00032 0,0600 -0,718 2,114

PE11 -0,000437 0,0650 0,592 -13,143 PD14 -0,00043 0,0664 -0,214 -5,078

PE12 -0,000393 0,0649 -1,395 8,327 PD15 -0,00043 0,0644 1,829 -22,563

PE13 -0,000436 0,0653 0,059 -7,841 PD16 -0,00039 0,0625 0,611 -12,052

PE14 -0,000406 0,0645 -0,714 0,332 P01 -0,00042 0,0649 1,356 -18,476

continua...

Estimativa do volume do reservatório de detenção por sub-bacia hidrográfica – Teresina, Piauí
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Tabela 2 - Continuação...

Sub-bacia ai bi ci di Sub-bacia ai bi ci di

PE15 -0,000403 0,0658 -1,326 7,334 P02 -0,00041 0,0651 -0,938 2,777

PE16 -0,000389 0,0657 -2,002 15,452 P03 -0,00045 0,0644 1,079 -17,538

PE17 -0,000357 0,0633 -2,751 23,876 P04 -0,00038 0,0620 -0,755 1,479

PE18 -0,000407 0,0641 -0,475 -2,026 P05 -0,00039 0,0634 -0,925 2,651

PE19 -0,000334 0,0572 -1,055 5,291 P06 -0,00041 0,0654 -0,932 2,63

PE20 -0,000364 0,0605 -0,997 3,949 P07 -0,0004 0,0643 -0,674 0,324

PE21 -0,000285 0,0514 -1,092 6,763 P08 -0,00035 0,0610 -1,836 13,746

PE22 -0,000243 0,0458 -1,634 13,5 P09 -0,00041 0,0644 0,147 -8,18

PE23 -0,000255 0,0477 -1,486 11,916 P10 -0,00044 0,0673 -0,343 -3,894

PE24 -0,000304 0,0539 -0,539 0,693 P11 -0,00044 0,0680 -0,865 1,85

PE25 -0,000214 0,0431 -2,878 30,543 P12 -0,00043 0,0677 -0,981 3,167

PE26 -0,000349 0,0609 -1,697 13,173 P13 -0,00045 0,0686 -0,626 -0,894

PE27 -0,00036 0,0598 0,215 -7,642 P14 -0,00043 0,0680 -0,855 1,773

PE28 -0,000322 0,0567 -0,437 -0,172 P15 -0,00037 0,0660 -2,78 25,925

PE29 -0,000377 0,0624 0,301 -8,466 P16 -0,00043 0,0693 -1,666 11,26

PE30 -0,000373 0,0621 0,077 -5,449 P17 -0,00046 0,0630 2,309 -27,241

PE31 -0,000412 0,0673 0,488 -8,36 P18 -0,00039 0,0642 -1,065 4,95

PE32 -0,000308 0,0575 -2,92 28,789 P19 -0,00045 0,0653 1,599 -20,861

PD01 -0,000346 0,0596 -1,328 8,478 P20 -0,00037 0,0617 -1,214 6,549

PD02 -0,000358 0,0614 -1,043 5,560 LDN -0,00045 0,0673 1,037 -16,12

PD03 -0,000351 0,0409 5,43 -63,85 MOC -0,0004 0,0665 -1,393 8,403

Fonte: Autores (2021)

As equações propostas foram baseadas nos 

valores de volume obtidos por meio do SWMM, 

que é um programa utilizado para sistemas de 

microdrenagem. Ressalta-se que não há uma 

delimitação exata da área considerada como 

de microdrenagem, autores como Porto (1987) 

e Tucci (2005) adotam o valor de até 2 km², en-

quanto Paz (2004) e Tomaz (2002) utilizam o li-

mite de 3 km² e Meneses Filho (2018) cita 4 km². 

Tais limites não influenciaram no resultado ge-

ral, em que se nota que existe um padrão geral 

tanto entre as bacias com área inferior a 2 km² 

como entre aquelas com área de até 3 km², em 

que os valores propostos para os volumes dos 

reservatórios sempre ficaram bem inferiores ao 

exigido pela legislação; essa constatação tam-

bém se estendeu às sub-bacias com área de até 

5 km². O volume proposto somente ultrapassou 

o exigido pela legislação nos casos em que as 

bacias possuíam áreas muito grandes, próximas 

e acima de 50 km².

Na Fig. 5 mostra-se a comparação entre o volu-

me unitário encontrado por meio das equações 

propostas e o calculado conforme a legislação – 

sendo representado pela linha tracejada verme-

lha – em função, apenas, da variável de maior im-

portância, área impermeável, para quatro faixas 

de valores de área superficial correspondentes às 

áreas das sub-bacias urbanas de Teresina.
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a)

c)

b)

d)

Figura 5 - Comparação entre os volumes unitários obtidos pelas equações propostas e pela legislação, em função da 
área impermeável, para quatro faixas de valores de área superficial das sub-bacias, sendo: a) área inferior a 2 km²; b) 

área entre 2 e 5 km²; c) área entre 5 e 15 km²; d) área superior a 15 km².
Fonte: Autores (2021)

As sub-bacias que têm os menores volumes pro-

postos pela pesquisa estão contidas no grupo 

das sub-bacias com área inferior a 2 km², Fig. 5a. 

As três sub-bacias que tiveram o menor volume, 

além de possuírem os menores valores de largura 

do grupo, também possuem baixos valores de de-

clividades e valores alternados de CN. As três sub-

-bacias com maiores volumes propostos do grupo 

possuem altos valores de largura, declividade e 

CN; não são exatamente as três com maiores va-

lores em nenhuma das três categorias, mas seus 

valores combinados resultaram no maior volume 

para o grupo. Todas as sub-bacias dessa faixa de 

área tiveram volume proposto inferior ao estima-

do conforme a legislação e a percentagem obtida, 

quando se divide o volume calculado conforme as 

equações propostas na pesquisa pelo calculado 

conforme a legislação, variou de 0% a 45%.

Estimativa do volume do reservatório de detenção por sub-bacia hidrográfica – Teresina, Piauí
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As sub-bacias com área entre 2 km² e 5 km² tam-

bém tiveram volume proposto sempre inferior ao 

calculado conforme a legislação, com percentu-

ais comparativos variando entre 20% e 63%. As 

três sub-bacias com menores volumes propostos 

foram as que apresentam os menores valores de 

declividade dentro do grupo e possuíam baixos 

valores de largura; os valores de CN correspon-

dentes a essas eram elevados. As três sub-ba-

cias com maiores volumes propostos possuem 

os maiores valores de largura do grupo e valores 

medianos de declividade e CN.

As sub-bacias com área entre 5 km² e 15 km² 

possuem volumes propostos sempre inferiores 

ao estimado conforme a legislação, com percen-

tuais de comparação variando de 48% a 75%. As 

três sub-bacias com menores valores de volume 

coincidiram com as que têm as menores largu-

ras do grupo, assim como as três sub-bacias com 

maiores volumes propostos são as que possuem 

os maiores valores de largura; nos dois casos, a 

declividade apresentou valores de medianos a 

baixos e o CN ficou intermediário.

O valor calculado conforme a legislação somen-

te foi ultrapassado para as sub-bacias de área 

superior a 50 km², sendo estas a PD07 (59,11 

km²) e a PD11 (89,83 km²). Essas duas sub-ba-

cias são as que possuem os maiores valores de 

largura dentre as setenta sub-bacias de Teresina, 

além de terem valores elevados de declividade; 

os valores de CN eram medianos. Nota-se que 

mesmo a área da PD07 sendo inferior à da PD11, 

sua largura, declividade e CN eram superiores, o 

que acarretou um volume proposto superior para 

a primeira sub-bacia. O volume calculado para 

a sub-bacia PD03 (47,84 km²) foi o que mais se 

aproximou dos valores obtidos conforme a legis-

lação, sendo que para os casos com área imper-

meável entre 40% e 100%, a comparação per-

centual entre o volume proposto pelas equações 

da pesquisa e o calculado conforme a legislação 

variou entre 92% e 106%.

Com a aplicação das equações propostas para 

todas as sub-bacias urbanas de Teresina tem-se 

que, dentre as setenta sub-bacias da cidade, cin-

quenta e cinco tiveram volume unitário propos-

to abaixo da metade do estimado pela legisla-

ção. O volume unitário estimado pela legislação 

está muito superior ao estimado pelas equações 

propostas, em que se consideram as condições 

morfológicas e de ocupação e uso do solo da-

quelas sub-bacias. Os reservatórios dimensiona-

dos para suportar o volume calculado conforme 

a legislação garantirão a segurança do mesmo, 

porém a custos elevados. Pelo fato de essa estru-

tura estar sendo dimensionada para um volume 

a mais, é possível afirmar que ela será capaz de 

armazenar a precipitação para qual foi projetada 

– considerando a IDF de Teresina para duração de 

1 hora e tempo de retorno de 10 anos – e garantir 

a liberação apenas da máxima vazão permissível, 

assegurando o pressuposto dessa medida com-

pensatória. Porém, a construção desse reserva-

tório será mais onerosa, pois será dimensionada 

estruturalmente para suportar um volume cerca 

de 100% maior do que o necessário para conter a 

chuva precipitada sobre aquele empreendimen-

to. Nessas sub-bacias, a condição de segurança 

está garantida quando se utiliza a equação da 

legislação, mas a construção acarretará custos 

mais elevados.

Apenas duas sub-bacias apresentaram situa-

ções em que o volume unitário calculado con-

forme a legislação esteve subestimado em com-

paração ao calculado pelas equações propostas 

na pesquisa. Os reservatórios dimensionados 

para suportar o volume calculado conforme a le-

gislação não são capazes de garantir a seguran-

ça do mesmo, isto é, atender ao pressuposto da 

não transferência dos danos relacionados à dre-

nagem do particular para o público. A estrutu-

ra calculada conforme o volume estimado pela 

legislação terá sido dimensionada para receber 

uma quantidade de água inferior ao necessá-

rio, para compensar os efeitos da urbanização 
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naquela bacia, e, uma vez que não a suporta, 

transborda e libera mais vazão do que o permiti-

do, rompendo com aquele pressuposto.

Tal fato impacta tanto os pequenos empreende-

dores, que buscam ter o próprio negócio ou ex-

pandi-lo pelas demais regiões da cidade, como o 

Estado. O primeiro grupo, muitas vezes não co-

nhecendo os aspectos legais referente à drena-

gem pública, planeja a construção/expansão de 

seus espaços físicos considerando apenas a exe-

cução em si do estabelecimento, mas quando se 

depara com a exigência da construção do reser-

vatório, que exige custos altos de implantação, 

pode passar por uma reavaliação do orçamento 

disponível e abortar os projetos idealizados. O 

segundo grupo geralmente é o responsável por 

realizar grandes obras que, consequentemente, 

requerem um volume maior para o reservatório 

de detenção, mas, conforme mostrou-se, esse 

volume pode estar com valor muito superior ao 

necessário na maior parte das sub-bacias urba-

nas de Teresina; como os recursos utilizados para 

a construção desse, e da obra como um todo, 

vêm dos impostos públicos, pode-se dizer que o 

capital extra utilizado para a construção de um 

reservatório maior poderia ser utilizado em ou-

tras medidas que também auxiliassem no quesi-

to das melhorias de drenagem urbana.

Penna et al. (2019) citam que é necessário ana-

lisar de forma minuciosa as variáveis de cada 

local onde se implantará uma Best Management  

Practices, para que se possa garantir a solução 

mais adequada do ponto de vista técnico, fi-

nanceiro e social. Quando a legislação assume a 

mesma equação, de estimativa do volume uni-

tário do reservatório de detenção, para todas 

as sub-bacias urbanas de Teresina, não se está 

garantindo as soluções mais adequadas, pois 

alguns reservatórios estão subdimensionados e 

outros estão superdimensionados. As equações 

propostas, além de considerar as características 

da bacia em que será inserido o reservatório, fo-

ram estimadas considerando uma chuva intensa 

de 75 mm/h, que não ocorre com tanta frequên-

cia em Teresina, como pode ser visto nos dados 

pluviométricos da cidade. 

Procurou-se utilizar de situações críticas para 

obter as equações presentes na pesquisa visando 

garantir a segurança do reservatório e otimiza-

ção do custo de construção, uma vez que deverá 

ser executado apenas o necessário para man-

ter o pressuposto dessa medida compensatória. 

Conforme se observou, mesmo adotando essas 

circunstâncias, o volume necessário para o re-

servatório, na maior parte dos casos, apresentou 

valor inferior à metade do calculado com base na 

legislação. Logo, está-se fornecendo uma alter-

nativa mais viável financeiramente e que cumpre 

com o quesito da segurança.

4 CONCLUSÃO
A atual legislação de Teresina foi implantada 

com um fim plausível, controle dos impactos 

em relação à drenagem no próprio lote, mas 

quando se instituiu uma única equação para o 

cálculo do volume do reservatório de detenção 

para todas as sub-bacias da cidade, objetivan-

do facilitar seu emprego, não se consideraram 

itens importantes.

As equações obtidas nesse estudo cumprem com 

o Plano Diretor de Ordenamento Territorial da 

cidade (TERESINA, 2019) ao proporcionar equa-

ções para reservatórios de detenção para cada 

uma das sub-bacias urbanas de Teresina, consi-

derando tanto os aspectos físicos, como a largura 

específica e a declividade, como os relacionados 

ao uso e ocupação do solo, como o valor de CN.

A partir de um melhor entendimento da influên-

cia das características das sub-bacias no volume 

requerido ao reservatório de detenção, mostrou- 

se que a legislação vigente superdimensiona o 

volume do reservatório de detenção na maior 
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parte das sub-bacias da cidade, indicando a ne-

cessidade de revisão e readequação.

Considerando que a estrutura de saída do reser-

vatório não libere uma vazão constante, reco-

menda-se o uso de um coeficiente de segurança 

de 10% em relação à altura de projeto prevista, 

considerando como valor mínimo, 50 cm.
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