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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por espaço nas áreas urbanas tem expandido as áreas construídas em 

detrimento da diminuição de áreas verdes. Atualmente, observa-se em zonas centrais do perímetro 

urbano a verticalização da arquitetura urbana, em busca do aumento do número de moradias por 

metro quadrado de terreno. Nas áreas periféricas, entretanto, ainda se observam horizontalidade na 

tendência de ocupação do espaço, vinculada à construção máxima permitida por lote, visando 

aumento do espaço interno. A expansão urbana aumenta as zonas impermeabilizadas e modifica o 

uso do solo e, consequentemente, altera a taxa de infiltração inicial das áreas permeáveis.  

De acordo com Flores (2013) a impermeabilização resultante do crescimento urbano, 

modifica as características naturais do espaço e altera significativamente o funcionamento do ciclo 

hidrológico. Entretanto, o planejamento e as diretrizes definidas para a construção de espaços 

urbanos, necessitam, em geral, de elementos técnicos que vinculem a importância da preservação e 

a inclusão de áreas permeáveis com o tipo e uso do solo que apresente melhor comportamento no 

que se refere à retenção e infiltração de águas pluviais (TEXEIRA, 2009). Ainda, o autor considera 

que, em função do tipo e uso do solo dos espaços verdes/permeáveis, poderá ser favorecida a 



 

retenção e infiltração das águas de escoamento superficial. Segundo Alves et al. (2007), a cobertura 

vegetal auxilia no aumento da taxa de infiltração de água no solo, devido à influência que esta 

exerce sobre as propriedades físicas do solo. 

Considerando a importância da quantificação do escoamento superficial para o planejamento 

da drenagem urbana, a análise estatística e espacial das taxas de infiltração pode contribuir para a 

previsão do comportamento hídrico urbano em eventos extremos.  

O presente estudo foi desenvolvido com vista a analisar a variabilidade das taxas de 

infiltração em espaço urbano (valores médios e mínimos), de acordo com os usos e tipo de solo. 

Destaca-se, nesta análise, espacialização das taxas mínimas, que possibilitam a avaliação de áreas 

com maior escoamento superficial, indicando as zonas críticas durante eventos extremos. 

A cidade de Frederico Westphalen está localizada na latitude 27º21’33”S, longitude 

53º23’40”W e altitude de aproximadamente 566 m. O município, com área total de 264,53 km², 

teve uma expansão urbana de 109,05 % nos últimos 24 anos, resultando em 565,960 ha de área 

urbana (BERTANI, et al. 2012). O clima da região é subtropical úmido sem estiagens longas, com 

precipitações médias de 1.185 a 1.364 mm/ano (Streck, 2008). Atualmente, em períodos de chuvas 

intensas, se observam distintas zonas de alagamento além de lotes com águas sub-aflorantes.  

No que se refere ao uso atual do solo, se acordo Flores (2013), os 565,960 ha de área urbana, 

podem ser classificados nos seguintes usos: brita (1,6%), Citrus (2,0%), impermeável (69,9%), 

rotação de cultura (0,4%), gramado (19,5%), árvores mistas (3,6%), solo exposto (3,1%) e área 

coberta por água (0,3%). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com base em ensaios de infiltração realizados no perímetro urbano de Frederico Westphalen, 

em cinco usos de solos distintos e, pelo menos, em três tipos de uso iguais (15 pontos de ensaio), 

em triplicata (45 ensaios ao todo) (FLORES, 2013), foi possível calcular a capacidade de infiltração 

média de diferentes tipos de uso do solo urbano de Frederico Westphalen. Os resultados utilizados 

para a espacialização da capacidade de infiltração foram: Árvores mistas: 370,33 mm/h; 

Impermeável: 0 mm/h; Citros: 274,06; Gramado: 79,98 mm/h; Solo exposto: 34,9 mm/h; Solo 

exposto: 34,9 mm/h; Rotação de Cultura: 228,47 mm/h; brita: 34,9 mm/h. 



 

A espacialização do uso de solo por lote foi realizada a partir de dados de campo, com base no 

mapa urbano da cidade, considerando o percentual de determinado uso de solo para cada lote. 

Sendo que, a área de cada lote somam 100%. Os dados do percentual de uso foram calculados por 

quadra (sendo considerada a cada quadra 100% da área total, e  uso proporcional a este valor).  

Uma vez concluída a análise da distribuição do uso do solo por quadra, foi assignado a taxa 

mínima e média de infiltração, calculando por média ponderada a capacidade mínima e média de 

infiltração de cada quadra. A espacialização dessas informações foi realizada por meio de Sistemas 

de Informação ArcGIS 10.1 (ESRI, 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A Figura 1 apresenta a espacialização da infiltração mínima (mapa da esquerda) e média 

(mapa da direita) de águas pluviais na área urbana da cidade de Frederico Westphalen. As taxas de 

infiltração variam de 0 mm/h em quadras totalmente impermeáveis até quadras em que a taxa média 

de infiltração chega a 202 mm/h. 

 
 

Figura 1: Espacialização da infiltração mínima (mm/h) (mapa da esquerda) e infiltração média 

(mapa da direita) na área urbana da cidade de Frederico Westphalen. 

 

Através do mapa da infiltração média observa-se que as quadras com menor infiltração se 

localizam no centro da área urbana onde ocorre maior impermeabilidade. Apesar de 69,9% da área 

total em estudo ser classificada como impermeável e 19,5% como gramado, que é um tipo de uso 

do solo com baixa taxa de infiltração, as outras formas de uso do solo permitem a incidência de 

elevadas taxas de infiltração em áreas periféricas. 



 

O mapa de espacialização da esquerda apresenta taxas mínimas de infiltração demonstrando a 

predominância de quadras com taxa de infiltração entre 0,9 mm/h e 20 mm/h, a qual pode ser 

considerada como a situação extrema do sistema. A elevada variabilidade da infiltração entre os 

mapas é ocasionada pela amplitude entre as taxas de infiltração para um mesmo uso de solo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A análise da espacialização da infiltração é importante para o planejamento da drenagem 

urbana. Através dos mapas de espacialização da infiltração mínima e média é possível identificar 

uma grande diferença entre os mesmos, o que nos comprova a necessidade de se trabalhar com 

taxas mínimas de infiltração visando o incentivo de práticas que reduzam o escoamento superficial 

e o planejamento adequado da rede de drenagem urbana considerando a realidade, em caráter 

conservador, de cada setor. Também foi possível concluir que as áreas mais centrais da zona urbana 

são também as menos permeáveis, logo, são locais que necessitam com maior urgência de práticas 

que aumentem a taxa de infiltração. 
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