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RESUMO 

Tem-se como o objetivo monitorar a água no solo para cálculo do armazenamento de água no 

solo e balanço hídrico, com o intuito de se estimar a recarga freática artificial produzida por 

um sistema de drenagem compensatória construída em escala real na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). Para tanto, construíram-se dois poços de monitoramento com filtro e 

pré-filtro e um terceiro para retirada de amostras de solo. Foram também instalados na área 

uma coluna de sensores FDR para o monitoramento contínuo da umidade do solo desde a 

superfície até o lençol freático. São ao mesmo tempo, monitorados as vazões afluentes, os 

volumes de água pluvial retidos na trincheira de infiltração, a chuva e a evapotranspiração. 

Verificaram-se que ocorre a recarga e esperam-se estimar o volume recarregado e o tempo de 

viagem da água até a zona freática. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em frente ao Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) foi construído um sistema de drenagem compensatória Filtro-Vala-Trincheira 

(FVT). Este equipamento de drenagem, (Figura 1), tem o objetivo de controlar o Escoamento 

Superficial Direto (ESD) gerado pelas áreas próximas ao edifício, retendo a água em sua 

estrutura e promovendo a infiltração de água dentro de praticamente toda a estrutura (telhado, 

canal de distribuição, filtro, vala e trincheira), em volumes e tempos distintos. Dessa forma, o 

volume do ESD gerado pela bacia diminui consideravelmente na rede pluvial de drenagem 

convencional. Além disso, verificou-se que o equipamento é capaz de promover uma recarga 

artificial do aquífero freático e, portanto, almejaram-se avaliar o volume potencial recarregado 

para cada evento meteórico de água pluvial ocorrido na área. 

Dessa maneira, sabendo as dimensões dos equipamentos drenantes, localização, 

características físicas e procedimentos construtivos do projeto e ainda, monitorando as vazões 

de entrada e volumes de armazenamento e conhecendo as precipitações características na área 

para cálculo do balanço hídrico (LIBARDI, 1995), intensidades de chuva para a cidade de São 

Carlos através da equação de chuva local (BARBASSA (1991)) e a dinâmica da água no solo 
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(LIBARDI (1995); REICHARDT (1996), FILHO (2000), BOWER (1969)), pode-se mensurar 

os volumes de precipitação que promovem a infiltração que efetivamente recarregam o lençol 

freático por meio doo cálculo do balanço hídrico. 

Figura 1 - Sistema Filtro-Vala-Trincheira e equipamentos utilizados na pesquisa e inseridas 

no campus da UFSCar em frente ao Departamento de Medicina. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Processo hidráulico-hidrológico do sistema FVT 

O sistema FVT foi projetado para captar a água de escoamento gerada pela cobertura e 

entorno do edifício, cujas áreas de contribuição correspondem a 1701,3m² de cobertura 

predial e 2200m² de área gramada (GUTIERREZ, 2011).  Segundo a autora, no 

funcionamento do sistema a água captada pela cobertura predial pode ser detalhada em 7 

etapas descritas a seguir. 

Na primeira etapa a água advinda da precipitação é coletada pela cobertura do edifício 

do Departamento de Medicina e direcionada para as ligações prediais que levam o volume 

captado para uma canaleta de 0,60m de largura. Na segunda etapa o nível de água afluente é 

medido dentro da canaleta para o cálculo de vazão e volumes captados. Na etapa seguinte o 

volume captado passa por um vertedor e entra em uma caixa de passagem que direciona a 

água para um distribuidor de água do filtro gramado. Este distribuidor é constituído por uma 

tubulação de 250mm de PVC perfurado, recoberto por brita e envolto em lona plástica. Na 

quarta etapa, o escoamento é direcionado e distribuído uniformemente por um filtro gramado. 

Este filtro possui inclinação de 2% e diminui consideravelmente a velocidade do escoamento 

promovendo uma maior infiltração de água no solo e também o armazenamento nas 

depressões do solo. Na quinta etapa, depois de o volume de água distribuído passar pelo filtro, 

será então direcionado para a vala de infiltração que possui declividade próxima de 11,5%. Na 
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etapa seguinte a água é direcionada e retida na trincheira de infiltração. Nessa última etapa, 

em caso de extravasamento e volume de água superior a capacidade do sistema, o volume 

excedente será direcionado para uma caixa construída na bacia, a 1,75m de altura em relação 

ao fundo da trincheira, para direcionamento do volume extravasado para a rede de drenagem 

pluvial convencional (GUTIERREZ, 2011; LUCAS, 2011). Segundo Lucas (2011) e 

Gutierrez (2011), o lençol freático não foi identificado durante a construção e implantação do 

sistema FVT e equipamentos de medições de vazão e coleta de amostras e afirmam que o 

nível está mais profundo que 2,00m.  

2.2 Monitoramento Freático 

Foram feitos dois poços de monitoramento de água na área de estudo, em que um 

deles foi feito dentro do sistema FVT nas coordenadas UTM 23K x:0202534 y:7566756 e 

outro espaçado a 100 metros nas coordenadas UTM 23K x:0202537 y:7566654. Nesses dois 

poços estão instalados sensores de nível. A Figura 2 são da construção dos poços de 

monitoramento.  

Figura 2 – Construção dos poços de monitoramento do nível freático 

 
 

As superfícies freáticas estão sendo monitoradas com sensores de nível não ventilados 

da marca ONSET®1 denominados HOBO U20-001-01 para níveis de água de até 10m de 

profundidade. Por serem level loggers não ventilados há a necessidade de se utilizar outro em 

altimetria conhecida para se realizar a compensação atmosférica de pressão, que no caso, fica 

no Edifício de Medicina da UFSCar. A Figura 3 é a imagem ilustrativa dos sensores utilizados 

nos poços de monitoramento do nível da água freática ou linha potenciométrica na área de 

estudos. 

Figura 3 – Sensor de nível utilizado nos poços de 

monitoramento de água freática 

 

                                                 
1 http://www.onsetcomp.com 
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Além desses dois poços de monitoramento construídos por uma empresa específica de 

monitoramento de água subterrânea, também foi realizado um poço de amostragem pelo 

Autor por meio de tradagem e que alcançou 12 metros de profundidade e é de lá que se obtém 

as amostras de solo para os ensaios laboratoriais.  

2.3 Monitoramento do volume armazenado na trincheira 

 O volume de água que chega até a trincheira de infiltração é monitorado para que se 

conheça as perdas do processo no filtro gramado, diafragma de distribuição, interceptadas, 

retidas nas depressões, etc. Esse volume de água na trincheira gera uma carga hidráulica no 

sistema que é capaz de produzir um efeito considerável de recarga durante o processo de 

drenagem compensatória da água pluvial. Pretende-se aqui estimar a recarga pelo método de 

Bouwer (2002) e validá-la por meio da metodologia da variação da armazenagem da água no 

solo utilizando efeitos de difusividade e escoamento tridimensional da água no solo. 

2.4 Monitoramento da dinâmica da água no solo 

 A água no solo é monitorada desde janeiro de 2016 por meio de sensores da marca 

Sentek Pty LTD®2 que é a principal fabricante de sondas por capacitância EnviroSCAN 

Orange Body, a multisonda semi-portátil enviroSCAN ea sonda portátil Diviner 2000, cuja 

distribuidora no Brasil é Campbell SCI®. O EnviroSCAN OrangeBody é utilizado para 

grandes profundidades, enquanto o EnviroSCAN monitora até 2,5m e o Diviner2000 até 

1,6m. Esses sensores medem a água no solo por frequência no domínio do tempo (FDR) ou 

por capacitância, e esses métodos têm sido muito utilizados em pesquisas, em função da sua 

precisão, facilidade de acoplamento a um sistema de coleta de dados, rapidez e segurança ao 

operador, no entanto, são mais susceptíveis aos efeitos da salinidade do solo e temperatura 

(BAUMHARDT et al, 2000). A Figura 4 é uma imagem do sensor EnviroSCAN Orange 

Body da Marca Sentek®. 

Figura 4 – Sensores de medição de umidade do solo 

da Marca Sentek modelo EnviroSCAN 

Orange Body 

       

                                                 
2 http://www.sentek.com.au 
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2.4.1 Instalação dos sensores 

 A coluna de sensores tem 12m e está instalada no centro do FVT a 1,8m da trincheira 

de infiltração e ligada ao datalogger CR10X da marca Campbell SCI®3 ao abrigo da chuva e 

insolação direta. A coluna de inserção dos sensores tem 6 trilhos conectados e nesses trilhos 

estão ligados 9 sensores de umidade do solo. Na Figura 5 pode-se observar um croqui de 

instalação dos sensores que medem a umidade nas profundidades de 60, 100, 150, 300, 500, 

600, 800, 900 e 1000cm. 

Figura 5 – Tubo de inserção dos sensores EnviroSCAN Orange 

Body 

 
2.5 Monitoramento das vazões afluentes 

 O monitoramento das vazões afluentes ao sistema que é coletada na área do telhado do 

Edifício de Medicina é medida por um vertedor triangular de 90°, calibrado e é por ele que se 

realizam os cálculos dos volumes que aportam o sistema de drenagem compensatória. Essas 

vazões são de extrema importância para o cálculo do balanço hídrico na área. 

 

2.6 Monitoramento da evapotranspiração 

 A evapotranspiração é o único fenômeno que não é monitorado no local da pesquisa. 

Entretanto, ela é bem determinada na Estação meteorológica da Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) e já foi estudada e consolidada para a 

região por Marcuzzo et al (2008).  

                                                 
3 https://www.campbellsci.com.br 
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2.7 Balanço hídrico e modelagem 

 O balanço hídrico leva em conta os cálculos de armazenamento de água no solo 

descritos por Hillel (1980) e Libardi (1995), em que se objetiva calcular o gradiente 

hidráulico de Richards para solos não saturados, ou seja, a variação do armazenamento no 

tempo será definida pelo conhecimento das condutividades hidráulicas nas diferentes 

profundidades monitoradas para, enfim, estimar-se a recarga promovida no sistema FVT. O 

modelo da recarga será construído em meio digital com o auxílio do software Hydrus®4 a 

partir do conhecimento da dinâmica da água no solo da área. Para tanto, serão utilizados 

métodos de estimativa inversa de parâmetros hidráulicos de transporte de água no solo, em 

fluxo transiente, ou seja, esse método possibilita que, por meio de medições e de observações 

em campo, determinar-se-ão os parâmetros e condições de contorno para geração do modelo.  

3. CONCLUSÕES 

Já se observaram importantes eventos que produziram a recarga artificial. O maior 

desafio foi a coleta de amostras indeformadas em profundidade para calibração dos sensores 

de umidade e para a validação entre umidades medidas por meio dos sensores e as umidades 

reais de campo. Entretanto, os ensaios já foram realizados e mostraram erros menores que 7% 

nas leituras de umidade. A metodologia utilizada na calibração foi inédita para os sensores 

devido a profundidade de instalação dos mesmos, mas mostrou-se bastante eficaz. 
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