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RESUMO --- Procedimentos técnicos adotados durante vários anos, principalmente no começo 
do século XX, hoje tornou-se um grande problema na adaptação de grandes centros urbanos no 
que se refere ao escoamento adequado de águas pluviais. Grandes municípios como São Paulo, 
Campinas, São José do Rio Preto, entre outros no estado de São Paulo, enfrentam o problema de 
dimensionamento contido e sub-dimensionado de suas antigas redes de galerias de drenagem, 
ocasionando em muitos casos, enchentes de médias e graves proporções, para estas regiões em 
específico. Este trabalho tem o objetivo de sugerir mudanças no sistema de galerias de águas 
pluviais já implantados, com o intuito de minimizar os problemas aferidos de adequação de 
sistemas as normas técnicas e científicas atuais. Consiste o projeto aqui apresentado, de 
especificar levantamentos físicos de áreas afetadas pelo subdimensionamento de rede de Galerias 
de Águas Pluviais (neste caso, o Bairro Cambuí, localizado no Município de Campinas – S.P.); 
aplicar cálculos e métodos para uma adequação normativa e de redimensionamento destas redes; 
e sugerir alternativa de escoamento vertical por infiltração destas redes, compatibilizando um 
melhor escoamento destas águas. 

 

ABSTRACT --- Adopted procedures technician during some years, mainly in the start of century 
XX, today a great problem in the adaptation of great urban centers as for the adequate pluvial 
water draining became. Great cities as São Paulo, Campinas, Are Jose of the Black River, among 
others in the state of São Paulo, face the problem of sizing contained and sub-dimensionado of 
its old nets of draining galleries, causing in many cases, floods of averages and serious ratios, for 
these regions in specific. This work has the objective to suggest changes in the system of pluvial 
water galleries implanted already, with intention to minimize the surveyed problems of adequacy 
of systems the norms current scientific techniques and. It consists the presented project here, to 
specify physical surveys of areas affected for the subdimensionamento of net of Pluvial Water 
Galleries (in this in case that, the Cambuí Quarter, located in the City of Campinas - S.P.); to 
apply calculations and methods for a normative adequacy and of redimensionamento of these 
nets; e to suggest alternative of vertical draining for infiltration of these nets, making compatible 
one better draining of these waters. 
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1. INTRODUÇÃO 
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 Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de inundações, 

principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos ou marginais de 

cursos naturais de água. É evidente que no campo da drenagem, os problemas agravam-se em 

função da urbanização desordenada e de sistemas antigos adaptados para a realidade local de 

uma determinada época (Filho, 200). 

O crescente processo de impermeabilização das cidades aliada à falta de medidas de 

planejamento municipal, desrespeito às leis de uso e ocupação de solo e ocupação desordenada 

de áreas gera série de impactos negativos nas cidades e pode ter como conseqüências problemas 

sérios para as populações como as inundações e enchentes. Para resolver essas questões é preciso 

que o município tenha um eficiente sistema de drenagem urbana e assim fazer o adequado 

gerenciamento das águas pluviais.  

O município é o responsável pelo planejamento desse sistema e tem no Plano Diretor um 

poderoso instrumento que deve ser utilizado em todas as fases, desde a concepção do sistema até 

sua implantação e operacionalização. Além disso, deve ser responsável em verificar e solucionar 

as ocupações desordenadas.  

O sistema de drenagem é composto basicamente por medidas estruturais e não estruturais. 

As medidas estruturais são os sistemas de macrodrenagem e microdrenagem que são as obras e 

melhorias realizadas pelo município a fim de buscar uma solução para as águas pluviais. Os 

sistemas não estruturais são caracterizados pelas áreas verdes, sistemas de alerta e 

principalmente educação ambiental, sendo esse um importante instrumento para o bom 

funcionamento do sistema. 

Em termos genéricos, o sistema da microdrenagem faz-se necessário para criar condições 

razoáveis de circulação de veículos e pedestres numa área urbana, por ocasião de ocorrência de 

chuvas freqüentes, sendo conveniente verificar-se o comportamento do sistema para chuvas mais 

intensas, considerando-se os possíveis danos às propriedades e os riscos de perdas humanas por 

ocasião de temporais mais fortes (Fernandes, 2002).  

 Quanto à macrodrenagem, são conhecidas as situações críticas ocasionadas por cheias 

urbanas, agravadas pelo crescimento desordenado das cidades, em especial, a ocupação de 

várzeas e fundos de vales. De um modo geral nas cidades brasileiras, a infra-estrutura pública em 

relação a drenagem, como em outros serviços básicos, apresenta-se como insuficiente. As águas 

de drenagem superficial são fundamentalmente originárias de precipitações pluviométricas cujos 

possíveis transtornos que seriam provocados por estes escoamentos, devem ser neutralizados 

pelos sistemas de drenagem pluviais ou esgotos pluviais (Fernandes, 2002).  
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 É conveniente, para um município, que a área urbana seja planejada de forma integrada. 

No caso de existirem planos regionais, estaduais ou federais, é interessante a perfeita 

compatibilidade entre o plano de desenvolvimento urbano e esses planos. 

O principal objetivo deste trabalho consistiu em analisar, de um modo geral, os sistemas de 

drenagem urbana, antigos e existentes, quanto a parâmetros técnicos de dimensionamentos 

atuais.  Como objetivo específico, tem-se após análise de sistema de drenagem, o 

redimensionamento e adequação destes sistemas às normativas técnicas recentes, bem como a 

sugestão de implantação de nova tecnologia de escoamento de águas superficiais que 

compreende em galerias por infiltração. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho baseou-se na observação “in situ” do bairro Cambuí, localizado no 

Município de Campinas – S.P. A observação quanto à rede de drenagens pluviais e sua 

interferência no cotidiano do Município, estabelece um diagnóstico claro quanto à necessidade 

de redimensionamento da rede de drenagem atual como forma de favorecer esta região em 

destaque. 

 A metodologia adotada consistiu em relatar a atual situação, em uma análise sintética, do 

sistema de drenagem urbana local (que foi concebida sob uma ótica histórica, portanto defasada 

do ponto de vista técnico) e propor mudanças significativas de cunho técnico para estas redes de 

drenagem, levando-se em consideração os dados estatísticos hidrológicos dos últimos anos, bem 

como os padrões técnicos de engenharia atuais. 

 Adotou-se para tanto, tempo de concentração de 10 minutos e tempo de recorrência de 10 

anos, para todos os cálculos de galerias de águas pluviais, tempo este, determinado pela 

Prefeitura Municipal de Campinas, sendo o Método Racional o mais indicado para os cálculos de 

projeto de micro-drenagem. 

 Quanto ao fator materiais, foram adotados as normativas da Associação Brasileira de 

Normas Técnica – ABNT e também normativas específicas da Prefeitura Municipal de 

Campinas.  

 

3. ESTUDO DE CASO 

 

Cambuí é o nome de um bairro (inspirado na árvore Cambuy) localizado na região central 

de Campinas, iniciando na avenida José de Sousa Campos até o Centro de Convivência. O bairro 

possui uma infra-estrutura bastante completa, com mercados, lojas, restaurantes, bares, hotéis, 
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clubes, teatros etc. É cercado pelos bairros: Centro, Vila Colúmbia, Taquaral, Guanabara, Vila 

Estanislau, Vila Nova Campinas e Chácara da Barra. 

 Trata-se de um bairro tradicional e antigo da cidade. O lugar onde hoje se localiza o largo 

Santa Cruz e praça 15 de Novembro, foi um dos três descampados (ou campinhos) onde 

Campinas começou, em 1774. Possui uma das mais altas rendas per capita da cidade, onde estão 

situados muitos dos imóveis mais caros de Campinas. 

O bairro Cambuí é constituído de várias vias, aproximadamente 230 Ruas, incluindo vários 

tipos de pavimentação sendo as mais utilizadas a asfaltica e de paralelepipedo. A cobertura 

vegetal dotada de praças e áreas verdes corresponde a 7% do total da área examinada que é de 

aproximadamente 2,3 Km². A urbanização é muito avançada, dotada de condomínios verticais de 

alto padrão, lojas, padarias, escritórios, etc. 

 Nota-se pela proximidade com o centro urbano do Município, uma dependência crucial 

no que diz respeito ao tráfego de veículos automotores, portanto um grande fluxo de acesso ao 

centro e outros bairros da região.  

 Levando-se em consideração a área densamente povoada, próxima ao centro urbano, com 

ruas pavimentadas por asfalto e paralelepipedo e poucas áreas de infiltração, foi adotado para 

este projeto o Coeficiente de Deflúvio de 0,85 para ser usada na fórmula do método racional, 

quando da análise e cálculos de tubulações deste trabalho. 

A área de estudo, analisando-se a compartimentação geomorfológica, situa-se na província 

denominada Depressão Periférica. A depressão Periférica, com relevo colinoso, em cotas mais 

arrasadas, é constituída pelas rochas sedimentares e subvulcânicas da Bacia do Paraná. Define-se 

pela Zona do Médio Tietê caracterizado por colinas e morrotes com declividades variantes entre 

menores que 10% e algumas maiores do que 30%.  

 A análise mais detalhada da área de estudos podemos mensurar a declividade de terreno 

contido em todo o bairro Cambuí assim designado:3.293.007,05m² corresponde a declividades 

variantes entre 0% e 5%; 510.080,54m² corresponde a declividades variantes entre 5% e 10%; 

79.675,69m² corresponde a declividades variantes entre 10% e 15%; 37.034,59m² corresponde a 

declividades variantes entre 15% e 20%; 8.800,27m² corresponde a declividades variantes entre 

20% e 25%; 4.376,49m² corresponde a declividades variantes entre 25% e 30%; 9.529,65m² 

corresponde a declividades variantes acima de 30%. As declividades analisadas diz respeito a 

toda a área determinada como o Bairro Cambuí somando-se as áreas de entorno, figura 1. 

Pode-se verificar, neste estudo, que a maior porcentagem de declividade em função da 

área, concentra-se na faixa de 0% a 5%, isto se deve a formação geológica e geomorfológica 

características da depressão periférica. 

 



 5 XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1 – O Bairro Cambuí e o detalhamento da declividade natural do terreno 

   

Estas áreas são de categoria crítica para o estudo de drenagem urbana, pois é onde se 

concentra a maior quantidade de chuva por metro quadrado decorrente da baixa velocidade de 

escoamento. As cotas de nível, na área de estudo, variam entre 675,00 metros de altitude na 

porção central da área e 650,00 metros de altitude na proximidade dos córregos adjacentes 

descritos no ítem 4.1.5 Característica hidrológica e hidrogeológica, sendo observadas mais 

detalhadamente na figura 2 do lado esquerdo e do lado direito é apresentado o comportamento 

das curvas de nível de terreno natural, determinando assim os graides de Ruas, para posterior 

aplicação dos conceitos de bacias hidrográficas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Detalhamento da altimetria e as curvas de nível de terreno natural do Bairro 

 

As bacias de contribuições foram definidas baseados no escoamento superficial natural das 

águas pluviais estabelecendo neste sentido, a delimitação da bacia de acordo com o levantamento 

planialtimétrico da área de estudo, figura3. 
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Figura 3 – Direção de escoamento das águas pluviais e delimitação das bacias de contribuição do 

bairro Cambuí 

 

A delimitação da bacia 5, baseou-se no escoamento superficial das ruas Maria Monteiro (a 

leste), Rua Dr. Guilherme da Silva (ao Sul), Avenidas Anchieta e Orozimbo Maya (ao Oeste) e 

Av. Orozimbo Maya (ao Norte).  Na observação desta bacia pode-se identificar os pontos onde o 

escoamento é crítico de acordo com a declividade apresentada. Trata-se da parte sudeste 

apresentada na figura 3, a qual as declividades apresentadas são baixas, resultando em uma 

velocidade de escoamento menor e, conseqüentemente, um maior acúmulo de água de chuva.  

 A variável “velocidade de escoamento” interfere (e muito) na capacidade de 

armazenamento das águas de chuva. Isto se deve a interferência direta da gravidade sobre o 

escoamento sendo que áreas mais inclinadas o escoamento é providenciado por esta variável.  

 O método adotado para o cálculo da vazão de projeto é o Método Racional, pois a 

composição de bacias e sub-bacias (ou micro-bacias) são inferiores a 100 Há, equação(1). 

 

           Q=C*I*A                                                                                                                            (1) 

 

 i = (2.524,86*T^0,1359)/{(Tc+20)^(0,9483/T^0,007)}                                                                   (2) 

 

 A precipitação é calculada através da equação de chuva de Campinas, equação (2), 

Intensidade média das precipitações, para um tempo de recorrência de 10 anos (T) e tempo de 

concentração de 10 minutos (Tc), conforme determinado pelo Departamento de Projetos, Obras e 

Viação da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Campinas (2008). Resolvendo 

a equação temos: i = 144,4893 mm/h ou (l/m²)/h. Definindo que cada mm equivale a uma lâmina 

d’água de 1mm em 1m² que equivale a 1 litro, temos: i = 144,4893 l (mm/m²) / 3.600s ∗ 

10.000m² (1 ha) = 402,7397 l/s.há. Resolvendo a equação [1] temos: Q = 342,3287 l/s.ha / 1.000 

m³ = 0,34233 m³/s.ha x A(ha). 
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 Portanto, para o dimensionamento das vazões foi utilizada a expressão de 

0,34233m³/s.ha, multiplicado pala a área da bacia em estudo dimensionada em hectare (ha). O 

dimensionamento das tubulações de rede de drenagem, são feitos com base na vazão de projeto 

utilizando-se a equação de Manning. A formulação de Manning,, é a mais utilizada por 

engenheiros no dimensionamento de canais, e o coeficiente “n” é facilmente encontrado tabelado 

para diversos tipos de materiais de constituição das paredes e do fundo do canal, em compêndios 

da literatura especializada.  A formulação da Equação de Manning utilizada está na figura 3. 

  Q = n-1 * Rh 2/3 *  S * i 1/2                                                    

(3) 

onde :n = refere-se ao coeficiente de manning, que para este projeto será adotado 0,015 

referente a rugosidade dos tubos de concreto armado; Rh =  raio hidráulico molhado; S =  área 

molhada; i =  declividade da tubulação; 

 Também foi adotado a equação da continuidade, equação (4), para a determinação de 

velocidade de escoamento na tubulação, já que o procedimento adotado não é em conduto 

forçado. Este procedimento foi determinado para atender aos parâmetros adotados no projeto. 

 Q = S * v ,  ou seja,   v = Q/S                                                         (4) 

 

Sendo assim:  

 

 v = n-1 * Rh 2/3 * i 1/2                                                                                             (5) 

 

4. RESULTADOS  

 

 Em um diagnóstico global, podemos identificar como ineficiente o sistema atual 

existente, visto que, não atende a um parâmetro mínimo de abrangência máxima da bacia que é 

de 2 Hectares. Isto se deve ao fato de que a rede atual em funcionamento foi concebida no 

começo do século XX, como mencionado anteriormente, sendo que nesta oportunidade não 

havia parâmetros técnicos e científicos o suficiente para a obtenção de um cálculo analítico 

satisfatório, mesmo que empírico como é o caso da atualidade. 

 A primeira etapa foi a análise de rede de drenagem consiste no levantamento físico 

existente, ou seja, a localização das bocas de lobo, tipo e diâmetro de tubulação, caixas de 

encontro, morfologia das ruas delimitando as declividades de escoamento, topografia local com 

marcação dos graides de ruas, etc. A segunda etapa consistiu em calcular a drenagem fornecendo 

padrões de dimensionamento compatíveis. Nesta etapa, verificou-se a total discrepância já no 

primeiro trecho calculado, denotando vazões de cálculos duas vezes e meia a menos do 
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recomendado na vazão de projeto, como demonstra a figura 4. Isto impede que seja avançado 

analiticamente os outros trechos demarcados em planta.    

 

 

 

 

 

Figura 4 – Análise da rede existente 

 

 No cálculo inicial, pode detectar que os parâmetros como declividade e velocidade 

máxima para o tubo de diâmetro 0,60m, são aceitáveis do ponto de vista analítico. No entanto a 

bacia acumulada neste trecho ultrapassa (e muito) a admissível para este tipo de cálculo em 

específico, levando a conclusão de que “o tubo estourou” na linguagem dos projetistas.  

 Numa análise superficial, pode-se quase que afirmar que os procedimentos adotados para 

a época basearam-se em “análise popular”, sem levar os parâmetros de engenharia em questão.   

A “análise popular” ou “visão popular”, tem em mente de que “quanto maior a declividade da 

Rua, ai sim deverá com certeza, existir bocas de lobo coletoras” o que, do ponto de vista 

científico e de engenharia, é um equívoco.   

 Sob o prisma da engenharia, podemos constatar que os pontos com menor declividade 

são os mais críticos, pois a velocidade de escoamento é bem menor do que nos trechos em 

declive, concentrando assim, mais chuvas nestes trechos. 

 Analisando do ponto de vista qualitativo e de desempenho podemos afirmar, sem sombra 

de dúvidas, que o sistema existente é ineficiente e sub-dimensionado. Através das figuras 5, 

pode-se verificar esta convicção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fotos da ineficiência do sistema de galerias de águas pluviais do Bairro 
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 Constata-se que uma chuva de 8mm, com um tempo de duração de 18 minutos (Cepagri-

Unicamp, 29/05/2008), pode ocasionar vários transtornos ao trânsito local, seja por veículos 

automotores, seja por pedestres. Ainda, o acúmulo de água que segue por vários dias pode servir 

de encubadores de vetores de doenças, como é o caso da dengue entre outros, mesmo constando 

que o revestimento de paralelepipedo, ocupado em menos de 1/3 do trajeto da rua, poderá 

percolar no solo abaixo deste revestimento. 

A concepção ideal para uma rede de galerias de águas pluviais, ou drenagem urbana, deve ser 

condicionada aos parâmetros analíticos e econômicos adequados, ou seja, deverá ser 

economicamente viável e ao mesmo tempo proporcionar segurança do ponto de vista de 

engenharia. 

 Em alguns casos, pode-se optar em adequar o sistema existente, quando se tratar de 

reajustes para adequação aos parâmetros pluviométricos. No entanto, analisando do ponto de 

vista da área de amostragem, deverá ser alterada por completo visto que, os trechos existentes 

não oferecem compatibilidade com as bacias existentes. 

 Neste sentido, optou-se por um projeto novo, sem qualquer adaptação da tubulação existente, 

bem como de seus componentes. 

 

O projeto de galerias de águas pluviais foi formulado a partir dos parâmetros pré 

estabelecidos, parâmetros adotados para os projetos de drenagem urbana, bem como a utilização 

das equações já mencionadas e utilização empírica das formulações de bacias.   

 A figura 6 exemplifica os procedimentos adotados para o cálculo de rede de drenagem. 

 

 

 

Figura 6 - Exemplo de procedimento de cálculo analítico para rede de drenagem urbana 

 

A estimativa de custo calculada para o projeto foi determinada em função da quantidade 

de materiais a serem utilizados. Os valores em moeda corrente (R$ - Real) oferecidos neste, 

datam de junho de 2008 e foram fornecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas, através do 

seu departamento de obras e drenagem urbana. 

A tabela 1 especifica a quantidade de materiais, bem como os custos inerentes de cada 

material, possibilitando o cálculo total estimado para a obra. É importante destacar que a mão-

de-obra dos serviços a serem executados não inclui neste procedimento, pois a determinação 
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deste estabelece critérios de escolha de equipamentos e serviços, que não fazem parte do objetivo 

aqui estipulado. 

Tabela 1 – Estimativa de custo e materiais para rede de drenagem convencional. 

TUBOS DE CONCRETO ARMADO n=0,015 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Ø 0,40m - CI 799,52 m. R$        94,40  R$        75.474,69  
Ø 0,50m - CI 290,22 m. R$      115,48  R$        33.514,61  
Ø 0,60m - CI 958,09 m. R$      145,87  R$      139.756,59  

Ø 0,80m - CA2 919,02 m. R$      225,34  R$      207.091,97  
Ø 1,00m - CA2 1.524,51 m. R$      314,10  R$      478.848,59  
Ø 1,20m - CA2 254,37 m. R$      396,80  R$      100.934,02  

Ø 1,50m - CA2 390,76 m. R$      521,41  R$      203.746,17  

POÇO DE VISITA COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Tampão FºFº < Ø 0,80m 20 Unid. R$   1.418,25  R$        28.365,00  

Tampão FºFº > Ø 0,80m 22 Unid. R$   2.480,23  R$        54.565,06  

CAIXA DE ENCONTRO DE ALVENARIA 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Ø 0,40m a Ø 0,80m 22 Unid. R$      844,25  R$        18.573,50  

Ø 0,80m a Ø 1,50m 20 Unid. R$   1.529,61  R$        30.592,20  

MURO DE ANCORAGEM - ALA - DISSIPADOR DE ENERGIA 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Ø 0,40m a Ø 0,80m 1 Unid. R$   1.720,24  R$          1.720,24  

Ø 0,80m a Ø 1,50m 5 Unid. R$   1.985,12  R$          9.925,60  

BOCA DE LOBO COM GRADE EM FERRO FUNDIDO 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

dupla padrão P.M.C. 76 Unid. R$   1.780,40 R$      135.310,40 

  TOTAL GERAL R$ R$ 1.518.418,63 

  

Conclui-se que o custo gerado de R$ 1.518.418,63, implica em alteração total do sistema 

atual de galerias de águas pluviais, sendo este custo, de inteira responsabilidade da administração 

municipal. 

Alguns diagnósticos já identificados sobre problemas causados pelas enchentes 

decorrentes do acúmulo localizado de águas pluviais, fazem parte do cotidiano de muitas 

cidades, principalmente aquelas de maior porte onde o efeito dessas inundações chega a ser 

devastador, trazendo prejuízos financeiros de grande monta e casos fatais nestas regiões. 
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Entre muitos motivos deste acúmulo de água de chuva, outro fator não citado mas de 

extrema relevância, são as impermeabilizações de casas, postos de gasolina, pequenas áreas de 

comércios e oficinas, grandes áreas de estacionamento de shopping centers, estacionamentos, 

etc., que, o escoamento na maior parte das vezes, são superficiais e direto para a via pública. 

A área destinada a amostragem não é diferente. Dotada de Ruas antigas, vários 

condomínios residenciais verticais, lojas, etc., determinam um fator crucial na retenção de água 

de chuva, como visto anteriormente. 

Normalmente nestes exemplos apresentados o escoamento natural de águas pluviais, 

acaba se tornando crítico, no sentido de que não acontecendo a absorção, que deveria ser natural 

dessas águas pluviais, há um grande acúmulo de volume nas vias públicas e nas galerias 

existentes. O resultado deste diagnóstico é que a água não absorvida pelo solo e não retida por 

nenhum dos sistemas de drenagem, gera empoçamentos, enchentes e inundações causando 

grandes danos aos municípios. 

Neste sentido, a tendência moderna na área de drenagem urbana é a busca da manutenção 

das condições pré-desenvolvimento dos escoamentos em bacias urbanas, surgindo, assim, como 

uma solução destes problemas, a utilização de dispositivos de acréscimos de infiltração e de 

aumento de retardo de escoamento. Ainda assim, a redução da vazão da saída dos lotes, poderá 

existir uma economia considerável na rede de drenagem de águas pluviais. Como exemplo, 

podemos citar o uso de cisternas que a redução de vazão pode chegar a 20% e para enchentes 

freqüentes (risco menor que um ano), a redução pode chegar a 80%.  

Tomando como base os estudos apresentados e a bibliografia especializada, foi 

desenvolvido, a partir de um estudo oficioso do aluno Henrique Guilherme Albrecht (honra ao 

mérito de 2003 do Centro Superior de Educação Tecnológica – CESET da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP), uma idéia com características próprias, diferenciadas 

daquelas hoje existentes. 

A proposta apresentada nas bibliografias especializadas cita a retenção de águas pluviais 

por cisternas de infiltração, porém os fatores agravantes de contaminação de solo são inerentes a 

grandes regiões habitadas. A grande quantidade de produtos químicos (muitas vezes tóxicos) 

como organoclorados, metal pesado, amianto (dos freios de veículos automotores), óleos e 

graxas, etc., nos leva a indagar sobre a eficiência ambiental destas cisternas aplicadas 

diretamente ao solo. É certo afirmar que a diluição natural destes resíduos pela quantidade de 

chuva, poderá minimizar os problemas ambientais de contaminação de solo, porém alguns 

compostos devem ter uma observação mais crítica quanto a este procedimento. 

A idéia inicial consiste em colocar tubos de PVC (poli cloreto de vinila) verticalmente 

abaixo das bocas de lobo de projeto. Em princípio seria este o material a ser empregado, no 
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entanto futuramente, pode-se empregar outros materiais como PEAD (polietileno de alta 

densidade), concreto armado, metal, etc.  

O sistema é composto de dois tubos de PVC, tipo ponta e bolsa, um com diâmetro no 

mínimo 10cm inferior ao primeiro. Os tubos são dispostos um internamente ao outro, sendo no 

espaço de 10cm, preenchido por um material filtrante. Estes tubos contém furos para a dispersão 

por infiltração da água de chuva. Na entrada do tubo central, estipulou-se um filtro primário para 

deter os materiais mais grosseiros e no fundo deste tubo foi adotado a colocação de um CAPS. 

Este dispositivo no fundo do tubo evita a criação de dispositivos de redução de velocidade ao 

longo do tubo. 

Quanto ao material filtrante foi adotado neste projeto areia com tamanho efetivo 0,35mm 

a 0,57mm de granulometria. No entanto, pode-se obter futuramente, outros tipos de materiais 

filtrantes como areia misturada a carvão ativado, areias com menores granulometrias, pode-se 

usar um material sitético como a espuma de poliuretano, entre outros. O material filtrante ajuda a 

não potencialização do contaminante, pontualmente prevendo-se uma remediação futura.   

O dispositivo de filtração primária pode ser obtido através de furos em Caps, 

determinados pelo tamanho ideal de uma folha de roseira, aproximadamente 2,5cm de diâmetro, 

instalados logo após a entrada da água pluvial no tubo central. Ainda, um sistema de desencaixe 

rápido para a limpeza pré-determinada. 

No fundo do tubo externo, que precisa ser desempedido, é concebido um lastro de areia e 

brita para conservação do solo local e ajuda na não dispersão do material filtrante. 

Com relação às obras de implantação dos dutos de infiltração a idéia é que os processos a 

serem utilizados deverão ser o mais próximo possível dos métodos não destrutíveis, como por 

exemplo as perfuratrizes helicoidais, pois  normalmente serão feitos poços relativamente 

profundos, os cuidados com escoramento deveriam ser redobrados sem contar que os custos 

destas atividades poderiam inviabilizar o processo. Já não ocorrendo a presença de trabalhadores 

dentro dos poços, grande parte dos riscos seriam previnidos. 

Também existe a necessidade de implantação de poços piezométricos para coleta de 

amostra para análise do lençol freático. Estes poços se localizam em pontos estratégicos a 

montante e a jusante da área de abrangência. 

O intuito da aplicação desta metodologia é de justificar a permanência do sistema de 

galerias atual, visto que o mesmo se mostrou ineficaz em análises anteriores. 

A aplicação desta metodologia baseia-se na profundidade do lençol freático, bem como a 

análise mecânica do solo local. Adota-se, portanto, a colocação destes dutos de infiltração nas 

bocas de lobo a serem instaladas na proporção de 8 por boca de lobo. A altura do tubo adotado 

foi de L = 13,00m. já que o lençol freático está a 15,00m de profundidade. Esta metodologia foi 
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adotada seguindo normas NBR 7229/93 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos. As figuras 6, 7 e 8 mostram a disposição final dos dutos de infiltração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Disposição dos dutos de infiltração na boca de lobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 – Disposição em corte dos dutos de infiltração locados na boca de lobo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquema detalhado do duto de infiltração 
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A figura 8 mostra de uma forma mais detalhada a condução da água pluvial nos dutos de 

infiltração, mostra também a disposição do meio filtrante no tubo. Porém os valores x1, x2 e x3 

devem obedecer uma análise dimensional mais apurada quando do estudo futuro em laboratório. 

Os tubos adotados foram de diâmetros D = 400mm ou 0,40m. para os tubos externos e de 

D1 =  300mm ou 0,30m. para tubos internos. Foram adotado no intuito de acoplamento de 

espaço nas bocas de lobos. 

Para tanto é possível calcular o volume total dos dutos de infiltração de cada boca de 

lobo, usando-se a fórmula de volume, obtendo Vol = 0,9189 m³ * 8 = 7,3512m³ 

 

Para o cálculo da abrangência usa-se a determinação da equação do método racional 

calculado anteriormente Q = 0,34233m³/s.ha, sendo este intervalo referente a 1 segundo, 

podemos calcular o tempo de concentração, que é de 21,4740 s.há. 

Como o tempo de frequência adotado foi de 10 minutos temos: Ar = 0,03579 ha, ou 

357,90m². 

Esta área determinada refere-se ao volume direto da bacia sobre os dutos de infiltração, 

sem levar em consideração a infiltração no solo propriamente dito. No entanto baseando-se na 

NBR 13969/97, com uma taxa de percolação no solo de 67,3 cm/h no conduto filtrante e 41,4 

cm/h no solo de apoio (muito alta nos padrões exigidos). Portanto extendendo-se a área de 

abrangência para aproximadamente 900,00m². Já que a lâmina d’água deverá ocupar no máximo 

2/3 da guia e a largura da Rua posicionamos em 14,00m. que compõe passeios e leito carroçável,  

podemos definir o distanciamento entre cada boca de lobo com dutos de infiltração de 65,00 

metros.   

Também foram projetados a instalação de poços piezométricos para o monitoramento 

periódico da contaminação do lençol freático, como forma de garantir a estabilidade ambiental 

do sistema.  

O projeto apresentado oferece uma alternativa a rede de drenagem existente na área de 

amostragem. Infelizmente o processo aqui apresentado é teórico e empírico, porém cabe um 

estudo mais aprofundado. 

Neste sentido, podemos imaginar várias aplicações para este estudo, como por exemplo, 

nos lotes onde a taxa de impermeabilização ultrapassa os 70% como é caso de condomínios 

verticais, pode-se aplicar a estacionamento de shopping centers, pode ser usado também, na 

diminuição de diâmetros de redes de drenagem com a concatenação de sistemas, entre outras 

aplicações.  
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Outro ponto positivo da utilização dos dutos de infiltração é a ocupação de áreas 

pequenas para a implantação, possibilitando quase que a normalidade no trânsito local. 

A esta estimativa de custo do sistema de drenagem por infiltração, foi baseado no 

mercado varejista, quanto à disponibilidade deste tipo de produto. A tabela 2 faz uma estimativa 

do custo de cada componente. 

Tabela 2 – Estimativa de custo e materiais para cada componente de rede de drenagem por dutos 

de infiltração. 

TUBOS DE PVC 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Ø 300mm - 0,30m  12,95 * 8 m. R$        12,40  R$          1.284,64  
Ø 400mm - 0,40m  13,00 * 8 m. R$        17,90  R$          1.861,60  

ACESSÓRIOS 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

Caps 8 Unid. R$        10,20  R$               81,60  
Filtro Primário  8 Unid. R$        10,20  R$               81,60  

BOCA DE LOBO COM GRADE EM FERRO FUNDIDO 

PREÇOS (R$) DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE  UNID. 
UNITÁRIO SUBTOTAL 

dupla padrão P.M.C. 1 Unid. R$   1.780,40 R$        1.780,40 

  TOTAL UNITÁRIO R$        5.089,84 
 

Portanto o valor estimado para cada componente é de R$ 5.089,84, o projeto tem 209 

componentes, o valor total dos materiais a serem utilizados é de R$ 1.063.776,56. 

Em uma comparação puramente econômica podemos determinar uma redução nos custos 

na ordem de 29,94% em relação ao valor determinado para o projeto de drenagem convencional.  

Concluí-se que os estudos mais aprofundados neste tipo de atividade, poderia reduzir (e 

muito) os custos inerentes ao processo, viabilizando definitivamente a execução deste tipo de 

obra e conseqüentemente revitalizando a qualidade de vida local. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

A análise do sistema de drenagem pluvial da área de amostragem, evidenciou a total 

ineficiência do sistema em se tratando de escoamento das águas de chuva. Em comparação com 

o projeto de drenagem ideal e proposto este sistema se qualifica ineficaz para o objetivo a que se 

propõe. 
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Os estudos mostraram evidencias significativas quanto a metodologia científica e de 

engenharia, equivocada e falha, devendo ser revista e alterada com a maior urgência possível.  

Recomenda-se portanto, a continuação dos trabalhos de pesquisa no âmbito das redes de 

drenagem por infiltração, em que os trabalhos iniciais mostrou-se no mínimo, muito 

interessantes e capaz de beneficiar muitos pontos com os problemas evidenciados.  

Concluí-se também, que os estudos mais aprofundados neste tipo de atividade, poderia 

reduzir (e muito) os custos inerentes ao processo, viabilizando definitivamente a execução deste 

tipo de obra e conseqüentemente revitalizando a qualidade de comunidades afetadas. 
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