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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho propões a modificação das áreas verdes das cidades com os intuitos de incrementar 

a capacidade de infiltração das mesmas utilizando duas técnicas de baixo custo  

PRIMEIRA IDEIA PROPOSTA 

 

Figura 1 – Esquema das cavidades localizadas  
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Na figura 1 pode-se ver a ideia proposta, que consta de uma cavidade cilindro-cônica que 

dado um certo tipo de raiz e terreno, podemos modificar para que crie um bulbo úmido ótimo 

customizado para cada tipo de planta, estagio de crescimento e tipo de terreno.  

Camadas protetoras (orgânicas inicialmente, plástica posteriormente e pedras finalmente) 

evitam as elevadas perdas por evaporação que a irrigação consome. 

Finalmente cada cavidade estará vinculada por canais de terra compactado de forma 

semicircular preferencialmente ou triangular, de forma de evitar as perdas na condução da água. 

Este sistema também tem a vantagem que quando temos chuva excedente a mesma é coletada 

pelos canais, direcionada às cavidades e armazenada nas mesmas diminuindo ao mínimo todas as 

perdas possíveis existentes na irrigação.  

 

Figura 2 – Esquema do sistema completo  

O sistema é projetado para ser implementado em culturas de grande e mediano porte, em 

pomares e em florestação.  
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A segunda ideia proposta é a perfuração de drenagens verticais em lugares estratégicos 

incrementando a área de infiltração horizontal por uma área de infiltração vertical 

 

Figura 3 – Esquema do segundo sistema 

A segunda ideia pode-se aplicar tanto nas áreas verdes da cidade quanto nas calçadas da 

cidade com os intuitos de incrementar a infiltração em áreas específicas e estratégicas onde o 

sistema fluvial não esteja funcionando de forma direta   

A vantagem que podemos incrementar as áreas de infiltração a nossa vontade no sentido da 

infiltração vertical 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

• Estudo da hidráulica na irrigação superficial. 

• Modelos de simulação de sistemas de irrigação. 

• Modelos hidrodinâmicos.;  

• Modelos de simulação do fenômeno da infiltração da água 

• Projetos e pesquisas similares. 
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• 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

• Dado que este trabalho é uma ramificação de um trabalho maior (Irrigação por 

cavidades localizadas) parte do software desenvolvido por ser utilizado para a 

correta modelagem e tamanhos de cavidades do sistema  

SOFTWARE DESENVOLVIDO 

Figura 4 – Print Screen dos programas desenvolvidos MEISC+VD 

4. CONCLUSÃO 

Ainda não temos uma conclusão para estes sistemas dado que estão na fase de ideia e de 

proposta de estudo 
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