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RESUMO – Devido aos problemas de gestão das águas pluviais no meio urbano, têm sido sugeridos 
sistemas alternativos de drenagem, que promovem o controle desse recurso na fonte, através da 
implantação de estruturas que o retenham e/ou promovam sua infiltração. Esta pesquisa objetiva 
comparar dois métodos de dimensionamento (Curva-envelope e método Puls), adotando seis 
coeficientes de permeabilidade (k). O método racional e o primeiro quartil da distribuição Huff foram 
utilizados para Feira de Santana/Ba, para um tempo de retorno de 5 anos. Além disso, o desempenho 
do poço de infiltração foi verificado ao receber uma precipitação com recorrência de 20 anos. 
Verificou-se que, para valores de k até 10  m/s, o método Puls resulta em dispositivos com dimensões 
menores, atingindo uma economia de 30%. E, para valores de k superiores a 10  m/s, a diferença 
entre os dois métodos não se torna tão significativa. Apesar do extravasamento, a estrutura analisada 
mantém sua finalidade de controle do escoamento para um evento com tempo de retorno igual a 20 
anos. Assim, concluiu-se que, para coeficientes de permeabilidade até 10  m/s, a aplicação do 
método Puls é significativa para a redução das dimensões dos dispositivos de infiltração e, 
consequentemente, do seu custo de implantação. 
 
ABSTRACT– Due the problems of rainwater management in urban areas, alternatives drainage 
systems have been suggested, that promote the minimization of its effects at the source, through the 
implementation of structures that retain it and/or promote its infiltration. This research aims to 
compare two design methods (Rain-envelope and Puls method), adopting six permeability 
coefficients (k). The rational method and the first-quartile Huff distribution were used for Feira de 
Santana/Ba, with a 5-year return period. In addition, the performance of infiltration well was verified, 
after receiving a 20-year rainfall. It was verified that, for values of k up to 10  m/s, the Puls method 
results in devices with smaller dimensions, achieving a 30% of savings. And, for k values greater 
than  10  m/s, the difference between the two methods is not so significant. Despite the overflow, 
the structure maintains its purpose of controlling the flow for a 20-year precipitation event. Thus, it 
was concluded that, for permeability coefficients up to  10  m/s, the application of the Puls method 
is significant for the reduction of the dimensions of the infiltration devices and, consequently, of its 
implementation cost.  
 
Palavras-Chave – Manejo das Águas Pluviais. Escoamento Superficial. Controle na Fonte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expansão das cidades tem causado impactos ao meio ambiente. O aumento das superfícies 

impermeabilizadas tende a reduzir a capacidade do solo na absorção da chuva, produzindo maiores 

vazões, e, consequentemente, maiores frequências e magnitudes dos alagamentos.  

No contexto urbano, os sistemas tradicionais de drenagem foram desenvolvidos a fim de 

evacuar rapidamente todo o volume pluvial gerado. No entanto, esta técnica tem-se mostrado pouco 

eficaz, uma vez que transfere o problema de montante para a jusante. Diante disso, abordagens 

sustentáveis têm sido desenvolvidas, com o intuito de privilegiar o controle das águas pluviais na 

fonte. Essa proposta visa reduzir as vazões transportadas para o sistema de drenagem, através de 

dispositivos que detenham os escoamentos superficiais e/ou promovam a sua infiltração. 

Devido ao seu pequeno porte e controle local de escoamento, esses tipos de alternativas 

demandam um arranjo com diversos dispositivos implantados. Assim, os projetos de obras pluviais 

para essas estruturas exigem métodos simples com dimensionamento confiável, a fim de não tornar 

complexo o seu estudo (Silveira e Goldenfum, 2007). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho possui o objetivo de comparar dois métodos de dimensionamento (Curva-

envelope e o de Puls) de sistemas alternativos de drenagem com infiltração da água pluvial, a fim de 

verificar qual deles apresenta melhores resultados. Pretende-se avaliar também como o coeficiente de 

permeabilidade interfere nos volumes obtidos pelos métodos estudados. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O comportamento dos sistemas avaliados foi observado para o município de Feira de 

Santana/BA, Brasil. As chuvas críticas foram calculadas com a equação intensidade-duração-

frequência (IDF) de Feira de Santana/Ba (Novaes, 2004), para um tempo de retorno (TR) de 5 anos e 

tempo de concentração igual a 5 minutos. Foi admitido um evento com duração de 180 minutos, 

discretizados em intervalos de 5 minutos. 
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Foram considerados, neste trabalho, dois métodos de dimensionamento para poços de 

infiltração: I - Curva-envelope e II - Método de Puls. A metodologia foi aplicada para seis coeficientes  

de permeabilidade (k): 10 , 5.10 , 10 , 5.10 , 10 , 5.10  m/s, os quais, como sugerido por 

Urbonas & Stahre (1993), foram reduzidos por um coeficiente de segurança igual a 2.   

Admitiu-se um poço quadrado com profundidade (h) 1,5 vezes maior que os lados (L), 

preenchido com brita e revestido com geotêxtil, o qual receberá as águas pluviais escoadas por um  

telhado com 80 m², considerando a vazão excedente nula. A separação do escoamento foi feita pelo 

Método Racional, adotando um coeficiente de runoff para telhado cerâmico (0,90), segundo Fendrich 

(2002).  

Apesar dos Blocos Alternados ser um dos métodos mais comuns em projetos de drenagem, 

neste trabalho, utilizou-se o primeiro quartil de Huff. Segundo Abreu et al. (2017), esse método, 

quando comparado ao primeiro, possibilita uma desagregação menos arbitrária e uma adaptação mais 

próxima das características locais, o que, caso contrário, resultaria em um superdimensionamento. 

No Método I (Curva-envelope), o volume de armazenamento do poço foi calculado pela 

máxima diferença entre as curvas de volume afluente e volume infiltrado, usando o Atingir Meta do 

Excel. 

Para o Método II (Puls), desenvolveu-se uma rotina computacional no software MATLAB, com 

os seguintes dados de entrada: vazão afluente, tempo e k.  Ela foi aplicada para valores de lado entre 

0,10 a 10,00 metros, a cada 0,05 metros. Nesse método, diferentemente do I, os volumes infiltrados 

foram estimados a partir da variação da lâmina d’água. O volume armazenado foi obtido pelo balanço 

hídrico entre o volume de entrada e o de saída, baseado no princípio da conservação de massa.   

Por fim, foi dimensionado, segundo os métodos I e II, um poço de infiltração, para um solo do 

município estudado com k igual a 4,03∙ 10  m/s (Almeida, 2018). A partir disso, foi feito o 

levantamento dos custos de execução da estrutura, com base nas composições do ORSE (Mar/2020). 

E, a fim de verificar a capacidade de suporte do dispositivo para novas demandas, o poço obtido pelo 

método I (TR = 5 anos) foi submetido a um evento de 180 minutos com recorrência de 20 anos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As curvas-envelope e as dimensões obtidas pelo Método I estão representadas na Figura 1. As 

dimensões e hidrogramas, gerados no MATLAB, pelo Método II, estão contidos na Figura 2.  
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Figura 1. Curvas-envelope e dimensões L e h (m) do poço de infiltração para cada coeficiente de permeabilidade 

(m/s) 

Figura 2. Método II: Hidrogramas e dimensões L e h (m) do poço de infiltração para cada coeficiente de 

permeabilidade k (m/s) 
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Ao avaliar os volumes de armazenamento calculados por cada método (Tabela 1), observa-se 

que, para valores de k com ordem de grandeza até 10  m/s, o método da Curva-envelope implica no 

dimensionamento de dispositivos com medidas maiores, uma vez que, a vazão de saída é obtida em 

função da carga hidráulica, a qual é mantida constante. 

 

Tabela 1. Volumes do poço de infiltração para cada método (Curva-envelope e Puls) e k (m/s) 

k CURVA-ENVELOPE PULS REDUÇÃO 

(m/s) Volume (m³) Volume (m³) % 

1,0E-02 0,110 0,002 98,6% 

5,0E-03 0,250 0,002 99,4% 

1,0E-03 1,343 0,324 75,9% 

5,0E-04 2,210 0,921 58,3% 

1,0E-04 5,102 4,573 10,4% 

5,0E-05 6,637 6,144 7,4% 
 

Entretanto, verifica-se que, à medida que o coeficiente de permeabilidade decresce, a diferença 

entre os métodos diminui. Isso revela que, uma vez que as taxas de infiltração se tornam pequenas, 

essa parcela da equação passa a ter menor relevância no dimensionamento. Dessa maneira, a 

consideração da variação da carga hidráulica, que diferencia os métodos, não é tão significativa para 

solos em que o coeficiente de permeabilidade possui magnitude superior a 10  m/s. 

Tendo em vista que as medidas de controle na fonte estão relacionadas a implantação de 

dispositivos uniformemente distribuídos, o volume da estrutura de infiltração implica diretamente na 

viabilidade econômica dessa alternativa. Nessa perspectiva, a redução obtida através do método Puls, 

resulta na diminuição dos custos demandados para a execução do poço de infiltração e, 

consequentemente, em uma economia de 30%, quando comparados com os da Curva-envelope 

(Tabela 2). Esse aspecto, quando estendido para uma análise mais ampla, onde um arranjo com 

diversas unidades do dispositivo é demandado, reflete em uma economia mais significativa, a fim de 

tornar esse tipo de alternativa competitiva, do ponto de vista econômico, frente às medidas 

convencionais.  
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Tabela 2. Custos para execução do poço de infiltração de cada método: Curva-envelope e Puls 

Descrição do Insumo Unidade 
Preço 

 Unitário 
Quantidade 

Curva-Envelope 
Quantidade 

Puls 

Escavação manual: material de 1ª 
categoria - h entre 1,5 e 3,0m 

m³ R$ 57,15 2,26 1,29 

Fornecimento e assentamento de 
brita 2 - drenos e filtros 

m³ R$ 84,17 2,26 1,29 

Tampa de concreto armado unid. R$ 142,59 1,00 1,00 

Execução de dreno com manta 
geotêxtil 200 g/m2 

m² R$ 5,45 9,46 6,50 

Custo total do Poço de Infiltração  R$ 513,46 R$ 359,75 

 

O comportamento do poço dimensionado pelo método de Puls e submetido a um evento com 

recorrência superior à de cálculo está representado na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Hidrogramas do poço de infiltração ao receber um evento com TR=20 anos 

 

Verifica-se que, apesar da estrutura extravasar, ela mantém sua finalidade de controle do 

escoamento, tendo em vista que ela diminui o volume que seria destinado às estruturas de drenagem 

existentes, reduzindo a sobrecarga, assim como, retém a água por mais tempo e reduz os impactos 

destinados a jusante. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa revela que, para solos com coeficiente de permeabilidade até 10  m/s, o método 

de Puls resulta em volumes de armazenamento menores que os da Curva-envelope. E, para valores 

de k com ordem de grandeza superior a 10  m/s, a diferença entre os dois métodos passa a não ser 

tão significativa. Assim, nota-se que o método de Puls, dentro do limite estabelecido para k, é uma 

metodologia mais refinada, que resulta em um menor custo de implantação, sendo obtida, neste 

estudo, uma economia de 30%. 

Foi identificado que o poço de infiltração mantém a sua função de controle do escoamento, ao 

receber uma chuva com recorrência superior à de cálculo. Isso porque, apesar de haver 

extravasamento, ela reduz o volume de água destinado ao sistema de drenagem, diminuindo sua 

sobrecarga e os impactos destinados a jusante. 

Dessa maneira, a presente pesquisa pretende contribuir com dados para um dimensionamento 

adequado e mais econômico dos dispositivos de infiltração, a fim de incentivar a implantação das 

medidas de controle na fonte como alternativa complementar ao sistema de gestão das águas pluviais. 
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