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No intuito de se controlar estes eventos de inundações, técnicas de drenagem compensatórias 

são inovadoras e eficientes na redução de vazões de pico acentuadas em bacias urbanas, sem, 

sobretudo, renunciar a estética e a paisagem nestes ambientes, além de muitas vezes proporcionar a 

recarga de água nos lençóis freáticos. 

 Técnicas compensatórias variam em forma, tamanho, tipo de descarga da água, 

condicionantes de projeto e conformidade paisagística. O presente trabalho visa, num local em que 

um sistema de drenagem compensatória está instalado, identificar, modelar e estimar o fluxo de 

água infiltrada no solo que é capaz de contribuir com a recarga freática. Este sistema de drenagem é 

denominado sistema filtro-vala-trincheira (FVT) e está inserido no campus da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) em frente ao departamento de Medicina e constitui-se de um filtro 

gramado, uma vala de infiltração e uma trincheira de infiltração. O escoamento pluvial é captado e 

distribuído por canal diafragma (“manifold”) ao FVT conforme figura 1.  
 

 
          Figura 1: Sistema FVT, captação da água pluvial e equipamentos de monitoramento instalados em frente ao 

departamento de medicina do campus da UFSCar 

 

Na tentativa de identificação da recarga freática foram realizadas análises de solo das 

amostras coletadas em diversas profundidades. Em laboratório, realizaram-se para 5 profundidades 

da zona não saturada e que alcança até 10 metros abaixo da superfície, ensaios de índices físicos do 

solo, ensaios de massa específica dos sólidos, ensaios de compactação, ensaios de resistência à 

penetração, ensaios de permeabilidade em moldagem de corpos de prova para ensaios com 

permeâmetro tipo 1 e construção das curvas de retenção de água no solo. Foram feitos também, 

ensaios em campo para identificação da permeabilidade superficial da área através da utilização de 

5 ensaios de duplo anel e 6 ensaios com permeâmetro de Guelph (para as profundidades de 5, 40 e 

60cm e cargas hidráulicas de 5 e 10cm) em diferentes locais do sistema FVT. Além dos ensaios de 

permeabilidade em campo, realizaram-se ensaios de perfil instantâneo de água no solo para 

identificação do gradiente tridimensional da equação de Richards e cálculo do decaimento da 

umidade volumétrica no perfil do solo com o tempo. 

No monitoramento realizado, foram medidos os dados de chuva através do pluviógrafo 

P200W instalado no campus e do P500 instalado no local e, ainda medidas as vazões 

correspondentes em vertedor triangular de 90° com medidor de nível MSR para os quais toda água 

precipitada na área impermeabilizada é captada e então direcionada. Adicionalmente foram  

instalados, conjuntos de 8 tensiômetros no local para monitoramento dos potenciais matriciais da 

zona não saturada do solo em até 2,50 metros de profundidade, além da utilização de um TDR-trime 

para medir o teor de água no solo em profundidades de até 5 metros da zona não saturada. A área 

superficial foi levantada topograficamente com GPS geodésico de precisão e teodolitos digitais para 
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posteriormente, além de serem corrigidos em software de processamento de dados georeferenciados 

e inseridos em ambiente CAD, serem exportados em formato DXF e importados no software 

Hydrus 2D/3D
1
 para montagem do perfil do solo até a condição saturada a nível freático.  Em 

seguida, foi modelada a pluma de infiltração através da equação de Richards e modelagem 

numérica de elementos finitos utilizando-se de condições de histerese na fase de umedecimento do 

solo e utilizando-se de correções propostas por Van Genutchen (1980).   

A partir da identificação das características intrínsecas do solo, dos potenciais mátricos do 

solo e das curvas características de retenção de água do solo em diferentes profundidades, foi 

possível calcular o teor de água e condições de fluxo da água no perfil, identificar o plano de fluxo 

zero e a influência da evapotranspiração e, ainda calcular os volumes de água presentes no perfil do 

solo. Com os dados medidos em campo e em laboratório somados aos dados obtidos através do 

monitoramento, pretendeu-se modelar em ambiente digital utilizando o software Hydrus 2D/3D as 

condições de fluxo, a pluma de infiltração de água no solo, o tempo de viagem da água através da 

zona não saturada até o nível freático, a influência da evapotranspiração e, finalmente, a eficiência 

do sistema FVT na recarga freática. Na figura 2 é apresentada a modelagem em duas dimensões do 

sistema FVT para umidade volumétrica da superfície até o nível freático no 116° dia de 

monitoramento, podendo-se perceber a pluma de infiltração da última chuva de 40mm, 3 dias após 

o evento. Para tanto, foram considerados a porosidade média do material, a evapotranspiração 

potencial na latitude (estimada e não medida), a precipitação do dia 19 de maio de 2012, os 

potenciais mátricos, o nível de água medido na trincheira e o nível do lençol freático em relação à 

superfície. Estimou-se que sistema FVT contribui efetivamente com a recarga de água no solo, 

porém, há a necessidade ainda de novas simulações para determinação do tempo de viagem da água 

no perfil e do volume efetivo da recarga.  
 

 
                                             Figura 2: Modelagem do teor de água no sistema FVT no 116° 

dia de monitoramento no software Hydrus 2D/3D 
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