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RESUMO 
 As medidas de controle alternativas de drenagem baseiam-se, principalmente na retenção e 

infiltração das águas pluviais, ocorrendo a diminuição do volume escoado e o rearranjo temporal 

das vazões, conseqüentemente reduzindo as probabilidades de inundações. A maioria das pesquisas 

desenvolvidas nacionalmente neste campo de estudo, se focam em estudos numéricos (SILVA, 

2007; CARVALHO, 2008 ; SOUZA et al., 2001; TASSI et al., 2003; SILVA, 2011)  e de 

metodologias de avaliação e de tomada de decisão, para o uso de medidas compensatórias, porém 

são escassos estudos de metodologias de avaliação dos impactos  das estruturas de controle da 

drenagem urbana no ambiente subterrâneo. 

  O presente trabalho avaliou as interfaces das estruturas de infiltração das águas pluviais 

com o ambiente subterrâneo, desenvolvendo critérios de avaliação do impacto (variação do nível 

das águas subterrâneas e raio do domo que se forma abaixo da estrutura de infiltração) para 

estruturação de um protocolo quantitativo. Esta fase do projeto será utilizada para a criação de um 

protocolo qualitativo auxiliando na tomada de decisão com embasamento técnico cientifico sobre a 

aplicabilidade das técnicas compensatórias ainda na sua fase de projeto.  

 A metodologia adotada para o projeto esta sendo desenvolvida de acordo com o modelo 

apresentado na figua 1, sendo composta por duas  partes principais. Na primeira parte,  foi realizada 

a revisão bibliográfica de algumas estruturas de controle da drenagem urbana que promovam 

infiltração no solo: trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, valetas de infiltração, poços 

de infiltração e bacias de detençãoAvaliando-se a influência da precipitação, os parâmetros de 

dimensionamentos, caracterização da zona não-saturada (espessura e condutividade hidráulica), 

características geométricas do aqüífero (nível da água subterrânea). Na segunda fase realisou-se o  

levantamento de modelos de infiltração de água no solo e avaliação da aplicabilidade destes 

modelos ao projeto.  

 As principais ferramentas de dimensionamento hidrológico usualmente utilizadas para 

estruturas de infiltração são:  Hidrograma de cheia, Método Racional, Curva IDF, Hidrograma 

Unitário, Método das chuvas, Método do Volume  e Método Puls, Rain-envelop-method. (AKAN, 

2002; GOLDENFUM, 2001; LIMA, 2009 ; SILVA, 2009, BAPTISTA, 2005 ,CARAMORI, 2002). 

Sendo que estes parâmetros hidrológicos de entrada são utilizados de acordo com as 

particularidades de cada local. 
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Figura 1- ZNS: zona não saturada, h: variação do nível do aqüífero; R: raio do domo no aqüífero;  Kv, Kh: 

condutividade hidráulica; i: gradiente hidráulico, Qoe: fluxo de saída da estrutura de drenagem. 

 Com o detalhamento dos fluxos de entrada das estruturas e o comportamento hidráulico 

destas, foi analisado os parâmetros de saída da estrutura. O fluxo de saída (Qoe)  dependerá da 

superfície de infiltração e da capacidade de absorção por unidade de superfície infiltrante, que irá 

influenciar no fluxo de percolação na zona não saturada (Qr), e com estes dados e com os modelos 

de infiltração, irá ser simulado os possíveis impactos quantitativos no nível do lençol freático e na 

formação de domos no aquífero (FINOTTI, 2007). O risco do acumulo de agua excessivo no lencol 

freático limita o uso das estruturas de infiltração a regiões que possuam aquíferos não confinados e 

com alta transmissividade, para que não ocorra o impedimento do fluxo de água (Bower, 2002). 

 No momento esta se finalizando a análise dos modelos de infiltração mais adequados para o 

desenvolvimento do protocolo quantitativo, bem como a seleção dos critérios de avaliação dos 

impactos quantitativos no ambiente subterrâneo. 
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