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Resumo 
Neste trabalho abordou-se a escolha, projeto e construção de uma técnica compensatória  para 

manejo de águas pluviais de prédio com área de 3001,3 m2, em escala real, no campus da UFSCar – 
São Carlos - SP. A caracterização do solo foi realizada considerando-se seus índices físicos, 
granulometria, permeabilidade, compactação e o perfil desse solo. O levantamento da infiltração da 
água no solo realizou-se com ensaios de duplo anel. A técnica foi escolhida em função de seis 
aspectos físicos, três aspectos urbanísticos e de infraestrutura e dois aspectos sanitários e 
ambientais, resultando em um plano de infiltração. O método adotado para o dimensionamento foi o 
da curva-envelope, utilizando um período de retorno de 10 anos.  A construção da técnica foi 
dificultada por ser uma obra não comum, exigindo cuidados na preservação do volume e das 
características do solo previstas em projeto. Conseguiu-se uma boa integração urbanística da técnica 
ao espaço, o que torna a área hidrológica e paisagisticamente funcional.  
 

Palavras – Chave: Tecnologia Compensatória. Plano de Infiltração. 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PLAN OF INFILTRATION IN 

REAL SCALE  
Abstract 

This work addressed the choice, design and construction of a compensatory technique for 
stormwater management of buildings with an area of 3001.3 m², in real scale, on the campus of 
UFSCar - São Carlos - SP. The soil characterization was performed considering their physical 
characteristics, grain size, permeability, and compaction of the soil profile. The survey of water 
infiltration into the soil was performed with double-ring. The technique was chosen due six physical 
aspects, three aspects of urban development and infrastructure and two health and environmental 
aspects, resulting in a plan of infiltration. The method adopted for the design was the envelope-
curve, using a return period of 10 years. The construction technique was hampered by being a not 
common work, requiring care in preserving the volume and characteristics of the soil as provided in 
the project. Could be a good urban integration of technical space, which makes the area landscaped 
and hydrological functioning. 
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1. INTRODUÇÃO 
O processo de urbanização acelerado ocorreu de uma forma mais acentuada depois da década 

de 60, originando uma população urbana com infraestrutura inadequada (TUCCI, 1997). E o 
aumento acelerado da população em áreas urbanas acarretou em problemas de ordem social, 
econômica e ambiental, determinando o final do século XX com imagens de cidades 
sobrecarregadas por assentamentos humanos precários, poluição das águas e do ar, enchentes e 
inundações, desmoronamentos, crianças abandonadas, violência, epidemias (MARICATO, 2013). 

Esse veemente processo de urbanização implica em grandes alterações no meio ambiente e 
em processos hidrológicos, tais como a redução da interceptação, do armazenamento superficial e 
da infiltração, em função do aumento do escoamento superficial, fazendo dos sistemas de micro e 
macro drenagem insustentáveis (BAPTISTA et al., 2011). 

A partir dos anos de 1970 surgiu na Europa e América do Norte uma nova abordagem para 
lidar com essas alterações ambientais e hidrológicas, as chamadas tecnologias alternativas ou 
compensatórias. Essas buscavam neutralizar os efeitos da urbanização sobre os processos 
hidrológicos, beneficiando a qualidade de vida e a preservação ambiental. Essas tecnologias 
utilizam a bacia hidrográfica como objeto de estudo e buscam compensar os efeitos da urbanização 
através do controle do excedente de água advindo da impermeabilização do solo e impossibilitando 
sua rápida transferência para jusante (BAPTISTA et al., 2011). 

Entre as técnicas compensatórias existentes estão às estruturas de infiltração. Urbonas (1993) 
define essas estruturas como locais onde a água infiltra no solo e pode até chegar ao lençol freático, 
como valas, faixas de proteção gramadas, pavimento poroso, trincheiras de percolação, e bacias de 
infiltração. No Brasil há vários estudos como Lucas (2011) e Souza (2002) com trincheiras de 
infiltração, Angelini Sobrinha (2012) e Reis et al. (2008) com poços de infiltração, entre outros. 
Porém estruturas como planos de infiltração necessitam ainda serem experimentadas. Neste trabalho 
abordou-se uma técnica compensatória de drenagem do escoamento superficial direto predial. 

 
2. OBJETIVOS 

Escolher, projetar e construir uma técnica compensatória em escala real no campus da 
UFSCar para manejo de água pluvial de uma área de 3.001,3 m².  

 
3.  METODOLOGIA 

Descrevem-se, a seguir, as etapas da metodologia aplicada. 

3.1 Local para implantação 
O local de implantação do dispositivo foi no campus da UFSCar em São Carlos - SP, em uma 

microbacia experimental, localizada na zona norte da universidade, para manejo de água pluvial do 
prédio do departamento de Fisioterapia, como ilustra a Figura 1. 
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Figura 1 – Localização da microbacia experimental (a) e edifício da Fisioterapia cujo escoamento pluvial 

será manejado (b). Fonte: Grupo G-Hidro. 
 

3.2 Caracterização do Solo, Topografia e Infraestrutura 
Os ensaios seguintes foram realizados com quatro amostras: superficial, a 0,30m; 0,60m e 

0,90m de profundidade.  
-Caracterização granulométrica executada conforme as normas NBR 7181 (ABNT, 1984b) e 

NBR 6502 (ABNT, 1995). 
- Compactação acompanhou a NBR 6457 (ABNT, 1986a) e a NBR 7182 (ABNT, 1986b).  
- Índices físicos seguiram a norma NBR 6508 (ABNT, 1984a). 
- Infiltração do solo obtida com ensaios de duplo anel superficialmente, um anterior ao 

projeto, pois verificou-se que a área estava muito impermeabilizada. Dois outros após a construção 
da técnica compensatória.  

- Levantamento topográfico e de infraestrutura na área destinada à construção. 
 

3.3 Seleção da Técnica Compensatória 
A técnica compensatória foi escolhida em função de aspectos físicos (topografia, aporte 

permanente de água, existência de exutório permanente e nível do lençol freático), aspectos 
urbanísticos e de infraestrutura (disponibilidade de espaço e existência de redes no local), aspectos 
sanitários e ambientais (risco de poluição e risco sanitário) e custos (BAPTISTA et al., 2011). 
 

3.4 Dimensionamento e Projeto 
O dispositivo foi dimensionado para receber as águas procedentes do telhado de chapa 

galvanizada do prédio do departamento de Fisioterapia, com uma área de 1.747,54 m² e uma área de 
expansão entre o prédio e o dispositivo, com 1.253,76 m², somando uma área de 3.001,30 m².  

O método adotado para o dimensionamento da estrutura foi o da curva-envelope, utilizando a 
equação de chuva da cidade de São Carlos. O período de retorno utilizado foi de 10 anos. O ensaio 
de permeabilidade por duplo anel constatou um solo praticamente impermeável. O mesmo foi 
observado quando da amostragem a diferentes profundidades, pois a extração manual das amostras 
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foi substituída pela mecanizada. Adotou-se um K saturado igual 3,75 x 10-5 m/s de local a 100 m. 
Para a recuperação da permeabilidade do solo previu-se remoção de camada de 0,30 m de solo e 
posterior subsolação até 0,50 m, totalizando 0,80m. Adotou-se coeficiente de segurança igual 2, 
pois era incerteza na recuperação da taxa de infiltração.  

 
3.5 Construção do Plano 

A construção da técnica compensatória seguiu as seguintes etapas: locação, terraplanagem, 
subsolação, verificação do atendimento das cotas de projeto, cobertura vegetal, instalação de saída 
de fundo e tratamento paisagístico.             

                   
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 Caracterização do Solo e da área 

O solo foi caracterizado como Areia Média a Fina Argilosa, segundo a Classificação 
Unificada mencionada por Souza Pinto (2000), conforme Tabela 1. Seu grau de compactação variou 
entre 92,5%  na superfície e 72,3%  na profundidade de 0,90m, observando que o solo encontrava-
se compactado superficialmente e já nas camadas inferiores em condições naturais, conforme 
Tabela 2 em que também há os índices físicos. 

A permeabilidade resultante de um ensaio de duplo anel foi praticamente nula antes da 
construção. O terreno apresentou uma declividade constante de 3% e não há redes de infraestrutura 
passando pelo local. 

 
Tabela 1 – Classificação do solo local para projeto 

Profundidade 
% 

Argila 
% 

Silte 

% 
Areia 
Fina 

% 
Areia 
Média 

% 
Areia 

Grossa 

% 
Pedregulho 

Classificação do Solo 

Superficial 27 5 18 44 6 0 Areia Média a Fina argilosa 

30 cm 28 4 18 48 2 0 Areia Média a Fina argilosa 

60 cm 31 3 21 35 10 0 Areia Média a Fina argilosa 

90 cm 27 5 20 38 10 0 Areia Média a Fina argilosa 
 

Tabela 2 – Índices Físicos e grau de compactação do solo local para projeto 
y natural 
(g/cm³) 

Umidade 
natural (%) 

Umidade 
Ótima (%) 

yd (g/cm³) 
yd máximo 

(g/cm³) 
Grau de Compactação (%) 

1,895 13,08 14,5 1,675 1,812 92,5 
1,774 17,69 14,6 1,507 1,810 83,3 
1,657 17,31 14,8 1,412 1,840 76,7 
1,522 17,69 16,6 1,293 1,790 72,3 

 
4.2 Concepção e escolha da técnica compensatória 

A técnica compensatória pode funcionar como retenção com exutório pelo solo 
exclusivamente, pois se recuperou o K saturado. Por retenção e detenção se for usada a saída de 
fundo para a rede de drenagem. 

De acordo com os aspectos físicos relacionados da Tabela 3 não seria possível implantar 
como técnica compensatória na microbacia em estudo: pavimentos permeáveis, revestimento 
permeável e telhados armazenadores. Os aspectos urbanísticos e de infraestrutura excluem as 
trincheiras de infiltração e as valas e valetas de infiltração e detenção, isto devido a uma 
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disponibilidade de área praticamente quadrada. Os poços também não se enquadram pela 
disponibilidade de área e por serem mais dispendiosos.  Chegou-se então em um plano de 
infiltração, considerando que o seu custo é mais baixo por envolver pequena movimentação de terra 
e sua integração na paisagem. 

 
Tabela 3 – Critérios de escolha da técnica compensatória 

Aspectos físicos 

 Característica da área 
Topografia Declividade de 3% 

Aporte permanente de água Não 
Exutório permanente Sim: solo ou jusante 

Nível do lençol freático Abaixo de 2 m * 
Infiltração do solo Sim, se houver recuperação do solo 

Estabilidade do subsolo Colapsível 

Aspectos Urbanísticos 
e de infraestutura 

Disponibilidade de espaço Sim (19m x 25m) 
Inclinação e forma do telhado Não aplica 

Existência de rede no local Não 

Aspectos Sanitários e 
ambientais 

Risco de Poluição 
Não, pois não há cursos de água 

próximos e o lençol freático é abaixo de 
2m. 

Risco Sanitário 

Não, pois não terá água estagnada no 
local não sendo possível o 

desenvolvimento de organismos vetores 
de doenças. ** 

*Lucas (2011)  ** Baptista et al., 2011 
 

4.3 Dimensionamento e projeto 
Para o dimensionamento do plano, com um período de retorno de 10 anos e uma chuva com 

intensidade de 46,16 mm/h e uma duração de 60 minutos, obteve-se uma altura de água de 46,17 
mm. O volume total a ser armazenado na estrutura é de 105,67 m³ e o volume disponível é 111,34 
m³. Mostra-se na Figura 2(a) a planta do plano de infiltração na forma de arco de elipse, sendo a 
dimensão do semieixo maior de 25,85 metros e do semieixo menor de 19,90 metros. Tem-se na 
figura 2(b) o corte AA do plano, sendo a lâmina máxima de água de 0,59 m.  
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Figura 2 - Plano de Infiltração em planta (a) e no corte AA (b) 

4.4 Construção do Plano 
A primeira etapa da construção do plano de infiltração foi à locação da obra. As cotas e áreas 

projetadas foram locadas com equipamento de nível. Para conseguir as cotas desejadas em projeto 
foi necessário, com uma máquina escavadeira, rebaixar o terreno em 0,30 m. Após o corte do 
terreno foi realizado um levantamento topográfico para verificação das cotas requeridas. Em 
seguida houve a subsolação do solo até 0,50 m, com posterior acerto manual para não compactar o 
solo, isto porque a subsolação aumentou o nível do terreno perdendo as cotas de projeto. A conexão 
da instalação predial com o plano foi feita por uma canaleta. Após essas etapas fez-se o plantio da 
grama. Instalou-se um tubo de saída de fundo como exutório alternativo para rede de drenagem. 
Tratamento paisagístico ainda não foi projetado.  

 
4.5 Recuperação da taxa de infiltração do solo 

Verificou-se que a taxa de infiltração, anterior a construção, impedia de usar o solo como 
exutório, conforme Tabela 2. Portanto após o corte do terreno foi realizado a subsolação até 0,50m 
de profundidade. Com o corte do terreno e subsolação até 0,50m de profundidade conseguiu-se 
recuperar a capacidade de infiltração do terreno, como mostra-se na Tabela 4. Com as 
permeabilidades recuperadas o volume projetado foi atendido com folga. 
 

Tabela 4 – Ensaios de permeabilidade com duplo anel 
Ensaios de Duplo Anel K saturado (m/s) 

Anterior ao projeto  Praticamente 0,0 
Após construção da técnica compensatória 5,8 x 10-5 

Após construção da técnica compensatória 5,0 x 10-5 

 
4.6 Funcionamento 

O funcionamento do Plano de Infiltração, conforme Figura 2 (a), ocorre seguindo as seguintes 
etapas: 1ª etapa – a água precipitada no telhado é dirigida pela instalação predial pluvial até uma 
canaleta; 2ª etapa – conexão da instalação pluvial com o plano e medição da vazão de entrada; 3ª 
etapa – a água então é direcionada para uma canaleta preenchida com brita com a função de 
distribuí-la e evitar caminho preferencial no plano; 4ª etapa – após a canaleta de brita, a água é 
distribuída ao plano onde ficará armazenada temporariamente até sua infiltração no solo; 5ª etapa - 
tubo de saída de fundo para caso queria o usar o plano como detenção. 6ª etapa – a saída de 
emergência do plano pela crista do barramento. Mostra-se na Figura 3 o plano de infiltração 
construído e em funcionamento. 
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Figura 3 - Plano de Infiltração vazio (1) em funcionamento (2). Fonte: Grupo G-Hidro.  

 
5. CONCLUSÕES 

A análise adotada para a escolha da técnica compensatória a ser implantada na microbacia foi 
criteriosa e atendeu seis aspectos físicos, três aspectos urbanísticos e de infraestrutura e dois 
aspectos sanitários e ambientais, potencializando o sucesso do projeto. 

 Os aspectos de escolha da técnica compensatória exigiram esforços de laboratório, cadastro e 
desenhos, todos eles indispensáveis. Pois reduziram problemas construtivos devido a interferências 
com infraestrutura, de operação, espera-se, minimizar custos. 

O projeto possibilitou o controle quantitativo e resultou em boa integração urbanística, o que 
torna a área hidrológica e paisagisticamente funcional. 

A construção foi dificultada por ser uma obra não comum, que exigiu cuidados na 
preservação do volume e das características do solo previstas em projeto. Verificou-se importante a 
interação com os construtores no sentido de explicar o funcionamento da técnica.  

O paisagismo da área será revisto em projeto específico. 
 

REFERÊNCIAS 
 

a) Dissertação 
ANGELINI SOBRINHA, L. (2012). Monitoramento e modelagem de um poço de Infiltração de 
águas pluviais em escala real e Com filtro na tampa. São Carlos. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Urbana) – Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 
 
b) Norma 
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995). NBR 6502: Rochas e solos – 
Terminologia. 
 
c) Norma  
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6457: Preparação de amostras de solo 
para ensaios de compactação e ensaios de caracterização (método de ensaio). Rio de Janeiro: 
ABNT, 1986a. 
 
d) Norma 
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6508: Grãos de solos que passam na 
peneira de 4,8 mm - Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 1984a. 
 
 
 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8’

e) Norma 
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7181: Solo – Análise granulométrica. Rio 
de Janeiro: ABNT, 1984b. 
 
f) Norma 
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação. Rio 
de Janeiro: ABNT, 1986b. 
 
g) Livro 

BAPTISTA, M.; NASCIMENTO, N.; BARRAUD, S. (2011). Técnicas Compensatórias em 
Drenagem Urbana. ABRH. 2ª Ed. 318 p. 
 
h) Dissertação 
LUCAS, A. H. (2011). Monitoramento e Modelagem de um sistema Filtro – Vala – Trincheira de 
infiltração em escala real. São Carlos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – 
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 
 
i) Artigo completo publicado em periódico 
MARICATO, E. (2002). Dimensões da tragédia urbana. Disponível em: 
http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/textos/maricato_tragediaurbana.pdf. Acesso em 
29 Jan 2013. 
 
j) Artigo 
REIS, R. P. A; OLIVEIRA, L. H.; SALES, M. M. (2008). Sistemas de drenagem na fonte por poços 
de infiltração de água pluvial. In: Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 99-117, abr./jun. 
 
k) Livro 
SOUZA PINTO, Carlos de. (2000). Curso básico de Mecânica dos Solos em 16 aulas. São Paulo: 
Oficina de Textos, 247p. 
 
l) Tese 
SOUZA, V. C. B. (2002). Estudo experimental de trincheiras de infiltração no controle da geração 
do escoamento superficial. (Tese de Doutorado em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 127p.  
 
m) Livro 
TUCCI, C. E. M. (1997). Água no Meio Urbano. In: Água Doce. Cap. 14. 
 
n) Livro 
URBONAS, B.R. (1993). Assessment of Stormwater Best Management Practice Effectiveness. In: 
FIELD, R,; HEANEY, J. P.; PITT, R. Innovative Urban Wet-Weather Flow Management Systems.  
P. 7-1 – 7-46. 


