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Capítulo 2 
Noções de Hidrogeologia 

 
 

Os rios são ecossistemas abertos em constante interação com o sistema terrestre e a atmosfera circundante. 
De acordo com Petts, 2000, os rios devem ser vistos em três dimensões espaciais: longitudinal, lateral e 
vertical. 
Fonte: Conceitos e Teorias Ecológicas sobre os rios- USP, ESALQ, 13/08/2002- Anderson, Camila, Elisa e Juliana. 
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Capítulo 2 - Noções de Hidrogeologia 
.  
2.1 Introdução 

A infiltração é o processo pelo qual a água das chuvas, da neve derretida ou da irrigação penetra nas 
camadas superficiais do solo e se move para baixo em direção ao lençol d’água (Rawls, et al in Maidment, 
1993).  

A infiltração é um fenômeno complexo, difícil de ser determinado com exatidão e que varia no tempo e 
no espaço. 

 
2.2 Capilaridade 

A capilaridade é muito importante nos solos insaturados, pois, como num canudo de plástico de 
refrigerante de raio (r), a água sobe uma altura (hc), conforme se pode ver na Figura (2.1).  

Como se pode ver na Equação (2.1), quanto mais fino é o material, maior é a altura da capilaridade. 
A capilaridade é causada por uma combinação de duas forças (Delleur, 1999):  

 atração molecular que é responsável pela aderência da água ao solo ou a partículas de superfície 
de rocha;   

 tensão superficial que se deve a coesão das moléculas de água em direção a outra quando a água 
fica exposta ao ar. 

A água drenada chama-se água gravitacional, enquanto que a água retida é denominada de água capilar. 

 
 
Figura 2.1 - Subida da água em um tubo capilar 
Fonte: Todd, 1980 

 
A altura crítica hc é fornecida pela Equação: 
                                                    

   hc= 0,153/r                                                                                   (Equação 2.1) 
Sendo: 
hc= altura crítica (cm) 
r= raio do tubo (cm) 
 
 

Tabela 2.1 - Subida da água pela capilaridade em materiais não consolidados 

Material Tamanho do grão 
(mm) 

Subida da água pela capilaridade 
(cm) 

Pedregulho fino 5–2 2,5 
Areia muito grossa 2-1 6,5 
Areia grossa 1-0,5 13,5 
Areia média 0,5-0,2 24,6 
Areia fina 0,2-0,1 42, 8 
Silte 0,1- 0,05 105,5 
Silte (conforme Todd) 0,05- 0,02 200,0 
    Fonte: Todd, 1980. 

 
Pinto et al, 1976 apresenta a profundidade das raízes na Tabela (2.2). Isto é importante, pois pelo 

comprimento médio das raízes, podemos verificar até onde as plantas podem retirar a água do solo. 
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Tabela 2.2 - Profundidade máxima da raiz das plantas 
Plantas Profundidade máxima da raiz 

(m) 

Árvores coníferas 0,5 a 1,5 
Árvores decíduas 1,00 a 2,0 ou mais 

Árvores permanentes (folhas largas) 1,0 a 2,00 ou mais 
Arbustos permanentes 0,5 a 2 ou mais 

Arbustos decíduos 0,5 a 2 
Vegetação herbácea alta 0,5 a 1,5 ou mais 

Vegetação herbácea baixa 0,2 a 0,5 
       Fonte: Pinto et al, 1976. 

 
 
2.3 Distribuição das águas subterrâneas 

Quando a água se infiltra no solo está sujeita a atração molecular ou adesão, tensão superficial ou 
efeitos de capilaridade e a atração universal (Pinto et al, 1976). 

As águas subterrâneas estão divididas em duas zonas principais, conforme se pode ver na Figura 
(2.2): 

 

 zona de aeração ou zona não saturada ou zona insaturada  

 zona de saturação 

 
Figura 2.2 - Distribuição da água abaixo da superfície do solo 
Fonte: Braga, UNESP 

 
A zona insaturada ou aerada está dividida em três zonas:  

 zona de água de uso do solo,  

 zona da franja capilar e  

 zona intermediária (zona vadosa) 
 
As profundidades das três zonas são bastante variáveis. 
Na zona insaturada temos: partículas de água, ar e solo, conforme Figura (2.3).  
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Figura 2.3 - Mostra as partículas de água, ar e sólidas de um solo insaturado. 

 

 
 Figura 2.4 - Definição dos termos usados para descrever o movimento na zona insaturada. 
 Fonte: Dingman, 2002. 
 

 
Percolação 

É o termo geral usado pela descida da água na zona insaturada. 
 
Recarga 

É o movimento de percolação da água da zona insaturada para a zona saturada que está abaixo.  
 
Redistribuição 

Infiltração é o movimento da água da superfície para o solo e Redistribuição é subseqüentemente o 
movimento da água infiltrada na zona insaturada do solo. Ver Figura (2.4). 

A palavra “vadosa” vem do Latim e significa “raso”. 
 
Geoquímica 

A água subterrânea na zona não saturada e na zona saturada sofre reações químicas orgânicas e 
inorgânicas.  

Dependendo das diferentes litologias teremos qualidades de água diferentes.  
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A importância da geoquímica pode ser encontrada em livros especializados como: 

 Physical and Chemical Hydrogeology de Patrick A Domenico e Franklin W.Schwartz 

 Geochemistry de Arthur H. Brownlow 

 Water Quality Data- Analysis and Interpretation de Arthur W. Hounslow 

 Geoquímica e contaminação de águas subterrâneas - Suely S. Pacheco Mestrinho. 
 
 
2.4 Lei de Darcy  

Em 1856, estudando a permeabilidade na zona saturada, Henry Darcy concluiu que para um filtro de 
área (A) comprimento (L), conforme a Figura (2.5), vale o seguinte: 

 
                             Q= K x A x (h1- h2)/L                                                        (Equação 2.2) 

                              
     Q= K x A x G                                                                   (Equação 2.3) 

Sendo: 
Q= vazão constante que passa pelo cilindro (m3/s; m3/dia) 
h1= carga hidráulica no piezômetro 1 (m)  
h2= carga hidráulica no piezômetro 1 (m)  
z1= cota do ponto P1 (m) 
z2= cota do ponto P2 (m) 
L= distância entre os piezômetros 1 e 2 
A= área da seção transversal do cilindro (m2) 

H= variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2 
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia) 
G= gradiente hidráulico= (h1-h2)/L 
 

 
 
Figura 2.5 - Esboço esquemático do dispositivo usado por Darcy 
Fonte: Hidrogeologia - conceitos e aplicações, 1996, p.37. 

 
 
 É importante salientar que a experiência de Darcy foi feita para a zona do solo saturado e obtido o 
coeficiente de condutividade hidráulica da zona saturada (K). Na Tabela (2.3) temos os valores de K em 
função do tipo de solo. 

Expandindo-se o conceito da lei de Darcy, existe a condutividade hidráulica para a zona não saturada, 
cujo valor é inferior ao da condutividade hidráulica da zona saturada. Existe ainda o conceito de condutividade 
hidráulica vertical e horizontal, sendo que a condutividade horizontal é maior que a vertical.  

Podemos entender a diferença de cargas hidráulicas (h1-h2) dividida pelo comprimento L, como sendo 
a taxa de perda por unidade de comprimento, o que recebe o nome de gradiente hidráulico (Hidrogeologia 
básica, 1996).  
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                   Tabela 2.3 - Condutividade hidráulica (K) em função do tipo de solo 

Tipo de solo mm/h m/dia 

Areia 210,06 4,96 

Areia franca   61,21 1,45 

Franco arenoso  25,91 0,61 

Franco  13,21 0,31 

Franco siltoso  6,86 0,16 

Franco argilo arenoso 4,32 0,10 

Franco argiloso  2,29 0,05 

Franco argilo siltoso 1,52 0,04 

Argila arenosa  1,27 0,03 

Argila siltosa 1,02 0,02 

Argila 0,51 0,01 
 Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual, 2001 

 
 
 
 

Explicações sobre o gradiente da Lei de Darcy 
 Quando examinamos o fundo de uma bacia de infiltração com fundo plano  o 
gradiente é igual a 1, pois, tomando-se um elemento delta x o valor do gradiente será: 
G= (h1- h2)/ L e como h1-h2 é igual a L então o gradiente G será igual a 1. 
 Quando temos um talude  de um reservatorio de 1: 2 então o gradiente hidraulica 
será o coseno do ângulo do talude. 
 Assim se o ângulo da talude 1:2 for de 26,6 graus, então o cos 26,6= 0,89 e o 
gradiente G=0,89 para o talude. Na Tabela (2.4) estão os gradientes calculados para 
diversos taludes. 
 Quando vamos aplicar a Lei de Darcy para a  parede de uma trincheira de infiltarlção 
supomos que o gradiente é igua a, isto é, G=1. 
 
 

   Tabela 2.4- Gradiente para diversas declividades 
 

Declividade 
do talude 
1(V): Z(H) 

Ângulo 
do 

talude 
(º) 

 
Gradiente 

Cos(ângulo do talude) 
G 

1: 0,5 63,4 0,45 

1: 1,0 45,0 0,71 

1: 1,5 33,7 0,83 

1: 2,0 26,6 0,89 

1: 2,5 21,8 0,93 

1: 3,0 18,4 0,95 
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2.5 Limitações da Lei de Darcy 
A lei de Darcy deve ser aplicada quando o escoamento é laminar, o que é usual e cujo número de 

Reynolds (Re) é maior que 5 e menor que 60. 
5 < Re < 60 

Em regiões de solos cársticos (calcáreo) ou em rochas com fraturas de grandes dimensões não pode 
ser aplicada a Lei de Darcy. 

Quando uma camada de solo tem a condutividade igual em todas as direções o meio é chamado de 
isotrópico e, quando há para cada direção um valor de K, então o meio é chamado de anisotrópico. 

O meio isotrópico é chamado de homogêneo enquanto que o anisotrópico é chamado de 
heterogêneo. 

A lei de Darcy pressupõe uma distribuição isotrópica onde a condutividade hidráulica é independente 
da direção.  

Para aplicação em meio anisotrópico a lei de Darcy pode ser aplicada com um refinamento da 
mesma, aplicando as equações tensoriais. 

A equação de Darcy só vale para regime laminar é válida para numero de Reynolds menores que 1, 
mas admite-se que é válida até 10. Valores maiores do número de Reynolds acontecem em aquiferos 
fraturados em próximo de bombeamento no poço confomre Bedient, et al, 2008. 

Vê-se a discussão que existe a respeito do limite máximo de validade da Lei de Darcy. podendo ser 
admitido como limite até 60.  

 
Dica: Gupta, 2008 informa que quando Re>10 o regime é turbulento e a Lei de Darcy não é 

aplicável o que acontece em um poço nas vizinhanças da bomba centrifuga. 
 

Número de Reynolds 
 O nÚmero de Reynolds é determinado como em tubos para distinguir se o regime é laminar ou 
turbulento conforme Gupta, 2008. O nÚmero de Reynolds não tem dimensoes: 
     Re= ρ. V. d10 / µ 
Sendo: 
Re= número de Reynolds (adimensional) 
V= velocidade de Darcy em cm/s 
d10= diâmetro da partícula que indica que 10% dos materiais é menor que o valor indicado (cm). 
ρ= 1 g/cm3 
µ= 0,01 g/cm.s 
 
Exemplo 2.1- De Gupta, 2008 
Dado um poço raso com diâmetro de 0,30m e profundidade de 25m com filtros que atinge toda a profundidade 
do aquifero. O diâmetro d10= 1,5mm e o poço é bombeando com 0,2m3/s. Verificar a validade da lei de Darcy. 
 d10= 1,5mm= 0,15cm 
 Q= S. V  
 A= PI. 0,30 x 25m=  23,55m2 
 V= Q/S= 0,2/23,55= 0,0085 m/s =0,85cm/s 
 Re= ρ. V. d10 / µ 
 Re= 1x 0,85x0,15 / 0,01= 12,75 
 Como 12,75> 10 então não se aplica a Lei de Darcy 
 
 
Exemplo 2,2- De Gupta, 2008 
O objetivo deste exemplo é mostrar como funciona o gradiente hidráulico.Um canal corre paralelo a um rio 
conforme Figura (2.6).  A cota do rio superior é 120ft e do canal inferior é 110 ft. A distância de um rio do outro 
é de 2.000ft e temos uma formação permeável com profundidade média de 30ft e condutividade hidráulica 
K=0,25 ft/h. Achar a vazão por metro que corre pelo solo do canal superior para o inferior usando a Lei de 
Darcy. 
 
G= (h1-h2)/L = ((120-110)/2000= 0,005 
 
K= 0,25ft/h= 0,075m/h= 1,8 m/dia] 
 
Area por metro: 
A= 30ft x 0,30 x 1,00= 9m2/m 
 



Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-9 

Q= K x A x G 
Q= 1,8 x 9 x 0,005= 0,081 n3/dia/m 
 

 
 
 

Figura 2.6- Esquema dos rios paralelos 
Fonte: Gupta, 2008 

 
2.6 Transmissividade (T) 

A transmissividade (T) corresponde à quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente 
por unidade de largura do aqüífero. 

                                     
                         T= K x b                                                                                         (Equação 2.4) 

 
T= transmissividade (m2/dia; m2/s) 
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia) 
b= espessura do aqüífero (m) 
  
 
2.7 Aqüíferos 

Aqüífero é definido por Davis e DeWiest, 1966 in Delleur, 1999 como a formação geológica abaixo da 
superfície que fornece água em quantidade suficiente para ser economicamente importante.  

Apesar de a definição ser subjetiva, pois engloba aqüíferos de 5,5m3/dia até 2700m3/dia, ela é usada. 
Basicamente existem dois tipos de aqüíferos, conforme a Figura (2.6).  
 

 Confinados e 

 Não confinados. 
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Figura 2.6- Tipos de aqüíferos. A) aqüífero confinado. B) Aqüífero não confinado (livre) 
Fonte: Delleur, 1999. The Handbook groundwater engineering. 

 
 
 

 
Figura 2.1- Aquiferos confinados e não confinados 
Fonte: Bedient, 2008 
 

2.8 Aqüífero confinado 



Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-11 

O aqüífero confinado fica como um sandwich entre duas formações impermeáveis, conforme a Figura 
(2.6) parte A.  

A água contida fica pressurizada e forma uma superfície piezométrica que fica geralmente no subsolo. 
Quando a superfície piezométrica fica acima do solo, um poço profundo pode ter a água saindo naturalmente 
sem ação de bomba centrífuga. Teremos então um poço artesiano, cujo nome se deve a região de Artois na 
França, onde primeiro se constatou este fato. 
 
 
2.9 Aqüífero não confinado (livre) 

No aqüífero não confinado ou aqüífero livre supõe-se a existência na parte de baixo de uma 
formação impermeável, conforme Figura (2.6) parte B.  

O nível de água será o lençol freático ou a superfície potenciométrica. 
 

Aquitarde 
 É uma formação geológica semipermeável, pois apresenta porosidade e permeabilidade 
relativamente baixas. São consideradas desprezíveis do ponto de vista de suprimento de água (Mestrinho, 
1997). 
 
Aquiclude 
 É uma formação geológica impermeável e não fraturada, que pode conter água, mas sem condição 
de movimentá-la de um lugar para outro, em condições naturais e em quantidades significativas. É um 
exemplo extremo de aquitarde. 
 
 
 
Aquifuge 
  São camadas ou corpos de rochas muito compactadas que apresentam porosidade total e 
permeabilidade quase nula, como as rochas cristalinas magmáticas e metamórficas que constituem grande 
parte dos embasamentos geológicos, alem dos quartzitos, basaltos e rochas afins, não fraturadas ou 
intemperizados. 

Pode existir um aqüífero suspenso, conforme Figura (2.7) devido a existência de uma argila 
impermeável, o que é comum em regiões glaciais. 

Os aqüíferos não confinados são mais vulneráveis a contaminação (Delleur, 1999). 

 
Figura 2.7 - Aqüífero suspenso 
Fonte: Delleur, 1999. The Handbook groundwater engineering. 

 
2.10 Interflow 

O escoamento da água entre o lençol freático e a superfície é o interflow, conforme se pode ver na 
Figura (2.8). Isto acontece em regiões de florestas onde há depósitos de vegetais e a infiltração chega até uns 
dois metros abaixo da superfície num prazo muito curto. A água do interflow pode ser conduzida diretamente 
ao córrego mais próximo. 
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Figura 2.8 - Interflow 

                                                                                          Fonte: Delleur, 1999.  

 
2.11 Surgência 

Na zona não saturada temos a franja capilar e, dependendo da permeabilidade do solo, poderemos 
ter surgência (mina d´água) junto aos córregos, conforme Figura (2.9). 

 
Figura 2.9 - Surgência 

                                                                       Fonte: Delleur, 1999. 
2.12 Poços rasos  

Os poços rasos, poços freáticos ou poços amazonas têm aproximadamente 1m de diâmetro por até 
aproximadamente 20m de profundidade, atingem o lençol freático e param. A palavra “freático” vem do grego 
“poço”. 
 
2.13 Tempo de residência 

O tempo de residência de uma água subterrânea varia de umas duas semanas até 10.000 anos. Nos 
Estados Unidos temos exemplos de aqüíferos onde são extraídos água que data da época do pleistoceno, ou 
seja, 600.000 anos atrás. 
 
2.14 Aqüíferos regionais, locais e intermediários 

O conceito do tamanho dos aqüíferos foi examinado por Toth in Delleur, 1999 que estabeleceu três 
tipos básicos de sistemas de aqüíferos, conforme Figura (2.10). 

 Aqüíferos locais; 

 Aqüíferos intermediários; 

 Aqüíferos regionais. 

 
Figura 2.10 - Aqüífero local, regional e intermediário. 

                                           Fonte: Delleur, 1999.  
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O aqüífero local tem algumas centenas de metros e está próximo das áreas de recarga. As águas são 
de boa qualidade, o tempo de residência é curto, variando de algumas semanas a poucos anos. Em geral, a 
água possui pouca quantidade de sólidos totais dissolvidos (TDS). 

O aqüífero regional geralmente é grande podendo atingir até vários estados como, por exemplo, o 
aqüífero Guarani (1,2 milhões de km2) no Brasil, que atinge vários países: Brasil, Paraguai, Argentina e 
Uruguai. De modo geral, os aqüíferos regionais possuem uma alta taxa de sólidos totais dissolvidos (TDS) e o 
tempo de residência pode atingir milhares de anos. 

 
O aqüífero intermediário possui área maior que alguns km2 e o tempo de residência é de dezenas de 

anos.  
Água fóssil é aquela que está a grandes profundidades. Geralmente tem idade geológica muito 

grande e contém alta concentração de minerais dissolvidos. Em alguns casos é água salgada com 
concentrações muito elevadas que podem chegar a 100.000mg/L e, neste caso, são chamadas de bittern 
brines. 
 
 
2.15 Vazão base 

A vazão base foi definida por Hewlett e Nutter (1969) in Guerra e Cunha, 2001 como parte 
componente do fluxo canalizado que se mantém durante os períodos secos e são alimentados pela descarga 
da água subterrânea residente nos solos e rochas.  

A maneira segura de se determinar a vazão base é com dados de campo, construindo um hidrograma 
do escoamento de um rio, conforme Figura (2.11). Existem estudos de Linsley, 1982 e outros que mostram 
como separar a vazão base em seus componentes. 

 
 
 
. Existem três técnicas básicas para análise da vazão base através de hidrogramas de vazões de rios 

e córregos. Quanto a outros métodos existentes não entraremos em detalhes. 

 1- Método da Separação da vazão base 

 2- Método da Análise de freqüência 

 3- Método de Análise de Recessão. 
Uma informação importante é saber que nem sempre a vazão base é a recarga. As seguintes 

atividades podem alterar o valor da vazão base: 
 As barragens nos rios alteram os períodos de seca mudando a vazão base. Só não 

há alteração quando a área das barragens é menor que 10% da área da bacia. 
 O bombeamento da água do rio para a agricultura, usos urbanos e industriais. 
 Transferência de parte de água de rios de uma bacia para outra 
 O retorno sazonal das águas nas áreas de irrigação. 
 Mudanças no uso do solo, como corte da mata, reflorestamento que alteram a 

evopotranspiração 
 Extração de água subterrânea suficiente para abaixar o lençol freático ou reverter o  

gradiente do lençol perto dos rios. 
2.15.1 Método da separação da vazão base 
 É geralmente um método gráfico e muito usado. 
 Basicamente pode ser: 

1. Valor constante 
2. Declividade constante 
3. Método côncavo 

Existem vários métodos para a separação da vazão base, conforme a Figura (2.11) e, de acordo 
com o método usado, os resultados serão diferentes. Também não devemos esquecer que os métodos para 
medição de vazão dos rios para se fazer o hidrograma são muito imprecisos. 
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Figura 2.11 - Vários métodos de separação da vazão base. Método a, b e c. 
Fonte: Dingman, 2002. 

 
Vamos explicar somente dois métodos, sendo um da Figura (2.11a) e outro da Figura (2.11c). 

 
 
 
Método côncavo, conforme Figura (2.11a) 

A obtenção da vazão base é uma tarefa difícil a ser determinada. O método côncavo é um método 
gráfico. 

Linsley et al, 1975 citado in Delleur, 1999 obteve a equação: 
 

N= 0,827 x A 0,2                                                            (Equação 2.5) 
A= área em km2, 
N= número de dias entre o pico da hidrógrafa e o fim do escoamento superficial de uma bacia, conforme 
Figura (2.12). 

O expoente de A que é 0,2 depende das características da bacia como: vegetação, declividade e 
geologia. 
 A Figura (2.12) mostra a facilidade com que é traçada a linha pontilhada ABC da separação do runoff 
e da vazão base. 
 Primeiramente o ponto C é obtido usando a Equação (2.5). 
 O ponto B é obtido como um prolongamento da recessão AB até atingir o local onde está o pico no 
ponto D. 
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Figura 2.12 - Figura de uma hidrógrafa mostrando a separação do escoamento superficial da vazão base. 

         Fonte: Linsley e Franzini, 1992. 

 
Método da declividade constante, conforme Figura (2.11c) 

A linha separadora é uma reta pontilhada que tem declividade conhecida, como por exemplo, 
0,0037m3/s x km2 /hora. É também um método gráfico. 
 
Método aproximado para obter a vazão base  
 Uma outra maneira prática de se separar a vazão base é proceder, conforme Figura (2.13). Deve-se 
ter o cuidado para determinar o ponto de início e do fim para determinar a linha de separação. 
 O volume total acima da linha de separação Va representa a componente do volume do escoamento 
superficial (runoff) e o volume abaixo Vb representa o volume de contribuição da água subterrânea. 
 O índice da vazão base (BFI- base flow index) é definido como a razão entre o volume da vazão base 
Vv pelo volume do escoamento superficial (runoff) Va. 

                                       BFI= Vb / Va                                                                               (Equação 2.6) 
Sendo: 
BFI= índice da vazão base 
Vb= volume da vazão base obtido no hidrograma 
Va= volume do escoamento superficial. 
 
 

 
Figura 2.13 - Técnica de separação da vazão base 

            Fonte: Water Budget Analysis on a Watershed Basis 

 
 Os cálculos devem ser feitos para no mínimo dois anos de medições em determinado local. De modo 
geral, o método aproximado superestima a vazão base. O índice da vazão base deve ser sempre usado como 
uma primeira aproximação. 
 Existem casos que possuímos dados para fazer o hidrograma e casos que não temos nenhum dado 
disponível e neste caso podemos fazer durante certo tempo algumas medidas ou se basear em alguma 
analise regional do índice BFI. 
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 A influência do homem deve ser sempre levada em conta, como por exemplo, irrigação, 
bombeamento, sistema de abastecimento de água, descargas de tratamentos de esgotos sanitários, sistemas 
de drenagem, etc. 
 
2.15.2 Método de Análise da freqüência 

Neste método são usadas as técnicas de estatísticas e existem varias equações para os chamados 
“filtros”. 
 
Estimativa de BFI quando não se tem medição  
  O Departamento do Interior dos Estados Unidos USBR possui estimativa em todo o pais com R2 = 
67%. Não temos conhecimento de estudo semelhante em todo o Brasil. 
 O valor BFI tem uma relação muito forte com a precipitação média anual e com a declividade da 
bacia. 
 Estudos feitos no Zimbabwe onde existe clima tropical, por Mazwimavi et al no trabalho “Estimation of 
Flow Characteristics of Ungauged Basins ” por análise linear de regressão em 52 bacias com áreas de 3,5km2 
a 2.630km2 com área média de 505,2km2  em cujos trabalhos foi citado o prof. Dr. Tucci da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul achou para médias anuais: 
 
  BFI= 0,0003 x P – 0,0414 x Dd + 0,4857 x S10                               com r2 =  0,73 
Sendo: 
BFI= índice da vazão base que varia de 0 a 1 
P= precipitação média anual (mm) que varia de 554,2mm a 1796,8mm com média de 852mm. 
Dd= densidade de cursos de água (km/km2) que varia de 0,2 a 4,9 sendo a média de 2,4 km/km2 
S10 = declividade de 10% dos pixeis da área. Faz-se uma tabela e acha-se a declividade média de cada pixel.  
 
Depois se constrói uma curva de freqüência cumulativa das declividades médias achadas. A declividade 
em porcentagem a ser achada é aquela correspondente a 10% dos pixeis, em que as declividades são iguais 
ou menores que 10%. 
 
Exemplo 2.1 
Calcular para o córrego Água Suja, em Guarulhos, o BFI, sendo dados: 

Área da bacia= 3,7 km2 

Comprimento do talvegue= 3,6km 
Declividade média do talvegue= 7,59% 
Densidade hídrica = 2,1 km/km2 (estimado) 
80% da área tem declividade > 30% 
10% da área tem declividade < 10% 
10% da área tem declividade < 0,4% (estimativa) 

             P=precipitação media anual= 1463mm /ano (Posto Bonsucesso) 
 
  BFI= 0,0003 x P – 0,0414 x Dd + 0,4857 x S10                              
   
  BFI= 0,0003 x 1463 – 0,0414 x 2,1 + 0,4857 x 0,4= 0,55 
 
De modo geral o BFI é menor que 0,50.                             
Isto significa que: 

BFI= Vb / Va =  0,55                                    
Sendo: 
 
BFI= índice da vazão base 
Vb= volume da vazão base obtido no hidrograma 
Va= volume do escoamento superficial. 
    Vb= 0,55 x Va 
Para uma chuva de 2h e Tr= 25anos teremos 85,1mm. 
Va= 85,1mm 
Vb= 0,55 x 85,1mm= 46,8mm que será a vazão base em relação a precipitação. 
Notas: 

 A vazão base não significa que é a recarga. Pode ser parte da recarga, mas não deve ser confundida 
com a recarga. 
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 A parte separada da vazão base é chamada por Tucci, 2000 de precipitação efetiva, isto é, aquele que 
produz o escoamento superficial (runoff). 

  
2.15.3 Método da análise da Recessão 

Na Figura (2.12) podemos ver a recessão que tem inicio no pico no ponto D e vai descendo até o 
ponto C que geralmente é difícil de localizar com precisão. 

O método da análise da recessão é antigo e muito usado. Boussinesq o usou em 1877, Horton em 
1933 e Boussinesq em 1904. 

Os métodos mais conhecidos são:  Método de Meyboom, 1961 e de Robaugh. 
Explicaremos com mais detalhes o método da analise da recessão de Meybom, 1961 que é muito 

usado para se achar a recarga dos aqüíferos subterrâneos.. 
 
Método da Recessão Sazonal ou Método de Meyboom, 1961 
 Um método simples e eficaz é o método de Meyboom, 1961 explicado por Fetter, 1994. Ele fornece a 
recarga das águas subterrâneas na bacia e por este motivo é muito usado. 
 Utiliza basicamente dois anos consecutivos. Usa-se geralmente um gráfico mono-logaritmo com 
logaritmo no eixo y conforme Figura (2.14) e (2.1%). Na prática utiliza-se no mínimo 10anos de período de 
análise de dados fluviométricos. 
 
 

 
 

Figura 2.14- Gráfico semi-logaritmo mostrando a hidrógrafa 
Fonte: Fetter, 1994 
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Figura 2.15- Gráfico semi-logaritmo mostrando a hidrógrafa 

Fonte: Domenico eSchwartz, 1998 

 
 A recessão da vazão base está mostrada na Figura (2.14) e (2.15) em linhas pontilhadas. Parte-se da 
vazão de pico até a vazão de 0,1 x Qo e une-se a linha pontilhada.. 
 A distância entre o pico Qo e o limite 0,1Qo é o tempo t1. 
O volume potencial de água subterrânea é Vtp que é fornecida pela equação. 

Vtp= Qo x t1 / 2,3 
 
Sendo: 
Vtp= volume potencial da água subterrânea (m3) 
t1= tempo que leva a vazão base de Qo até 0,1Qo (meses) 
Qo= Vazão que inicia a vazão base (m3/s) 

Para o mês seguinte teremos que  
 Depois que achamos Vtp vamos procurar o valor de Vt usando a seguinte equação: 
 

Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 
Sendo: 
Vt= volume potencial da água subterrânea (m3) na próxima recessão. Isto é obtido usando o valor t que é o 
tempo entre o fim da primeira recessão e o inicio da segunda. 
t= tempo entre o inicio da recessão e o fim mesmo e não o valor 0,1xQo. 

O valor da recarga será a diferença: 
Recarga= Vtp - Vt 

Supomos no caso que não há bombeamento para retirada de água ao longo do rio de água que não 
retornem para os rios. 

Tendo-se o volume de recarga anual médio e tendo a área da bacia podemos achar o valor da 
recarga em mm.  
 
Exemplo 2.2 
O exemplo foi retirado do livro do Fetter, 1994 e conforme Figura (2.14) 
Calcular a recarga entre duas recessões consecutivas usando o Método de Meybom, 1961. 

Na primeira recessão temos o valor Qo=760m3/s que leva 6,3 meses para chegar até 0,1 x Qo. 
Vtp= Qo x t1 / 2,3 
Vtp= 760 x 6,3meses x 30diasx 1440min x 60s / 2,3= 5,4 x 108 m3 

O valor Vt na próxima recessão dura 7,5 meses, isto é, t=7,5meses 
Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 

Vt= 5,4 x 109 m3/ 10 (7,5/6,3) =3,5 x 108 m3 

Para o próximo ano a vazão será Qo=1000m3/s e teremos: 
Vtp= 1000m3/s x 6,3meses x 30diasx1440min/diax 60s/ 2,3= 7,1 x 109 m3 

A recarga será a diferença: 
Recarga=  7,1 x 109 m3 - 3,5 x 108 m3= 6,8 x 109 m3 
 

Evapotranspiração 
Uma outra aproximação que pode ser feita é obter a evapotranspiração usando os dados 

fluviométricos de uma bacia com a seguinte equação: 
 

Evapotranspiração= Precipitação – Volume da descarga do rio/ Área da bacia 
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Exemplo 2.3 
Seja uma área da bacia com 120km2 e temos as vazões medias mensais em 21 anos.  
Calculamos o Volume da descarga do rio/ área da bacia= 960mm 

Supondo precipitação de 1771mm/ano teremos: 
 

Evapotranspiração= 1771mm- 960mm= 811mm/ano 
Lembrando que o volume da descarga do rio deverá ser dividido pelo número de anos de dados que temos. 

Não levamos em conta a retirada de água do rio e nem os lançamentos. 
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Exemplo 2.4 
Seja uma bacia com 120km2 que apresenta o hidrograma de vazões médias mensais num determinado ponto 
conforme Figura (2.1) 
 
 

Hidrograma de vazões médias mensais
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Figura 2.16- Hidrograma de vazões medias mensais de dois anos consecutivos de um rio com bacia de 

120km2 em uma gráfico semi-logaritmo 
 

Tabela 2.1- Vazões medias mensais 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                          

1981 8,06 5,02 5,11 3,76 3,08 3,01 2,68 2,03 1,73 2,41 4,14 4,6 

1982 6,76 5,69 7,21 5,23 4,24 3,86 3,1 2,67 2,14 2,62 2,39 4,43 

 
Olhando-se no gráfico achamos Q0=8,06m3/s   
t1=11meses  
t=7,6meses 

Vtp= Qo x t1 / 2,3 
Vtp= 8,06 x 11meses x 30dias x 1440min/dia x60s/ 2,3=99.915.965m3 

Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 
Vt= 99.915.965/ 10 (7,6/11)= 20.357.563m3 

 
Para o próximo ano Q0= 6,5m3/s e teremos 
Vtp= 6,5 x 11 x 30 x 1440 x60/ 2,3= 80.577.391m3 
 
Portanto, a recarga em dois anos consecutivos será: 

Recarga (m3)= 80.577.391 –20.357.563= 60.219.828m3 

Como a área da bacia tem 120km2 teremos: 
Recarga (mm)= 60.219.828m3 x 1000 / (120km2 x 100ha x 10000m2)= 502mm 
Assim se a recarga=502mm e se a precipitação média anual for de 1771mm teremos: 
Precipitação= evapotranspiração + recarga + escoamento superficial 
                     1771mm= 684mm (calculado) + 502mm +585mm (por diferença) 
O escoamento superficial é obtido por diferenças, pois temos a precipitação média anual e a 

evapotranspiração. 
Supondo que o aqüífero profundo seja rochas cristalinas com fissuras então a recarga nos aqüíferos 

fissurais profundos será aproximadamente 3% da precipitação, ou seja, 53mm/ano.(Notar a não influência da 
recarga no aqüífero profundo) 
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 Salientamos que deverá ser utilizado no mínimo serie de dados fluviométricos com 10anos de 
duração para se conseguir uma media. 
  
 
  
2.16 Ganho e perda dos rios  

O rio pode ganhar água subterrânea ou pode perder a sua água por infiltração. Em épocas de chuvas 
o rio fornece água para o aqüífero subterrâneo e em época de seca a água subterrânea alimenta o rio, 
conforme Figura (2.15). 

 
 

Figura 2.15 - Ganho e perda nos rios. A) rio ganhando B) rio perdendo 
                                  Fonte: Delleur, 1999.  

 
2.17 Subsidência 

Um fenômeno que pode acontecer em aqüíferos onde há rebaixamento devido a explotação das 
águas subterrâneas, é a subsidência, isto é, o abaixamento do solo. 

Conforme Cabral et al, 2006 os valores de subsidência em vários paises estão na Tabela (2.5) 
 
Tabela 2.5- Valores de subsidência registrados em vários paises e regiões do mundo 

Localidade Tempo Subsidência 

Vale San Joaquim, Califórnia 52anos 8,8m 

Vala Las Vegas, Nevada 57anos 2m 

Eloy, Arizona  4,57m 

Phoenix, Arizona  5,49m 

Vale Santa Clara, Califórnia  3,66m 

Cidade do México 100anos 15m 

Hanói, Vietnam 6anos 0,30m 

Jacarta; Indonésia  0,20m 

Suzhou, China 14anos 1m 

Condado de Yunlin, Taiwan  0,10m/ano 

Ojiya, Japão 3anos 0,07m 

Kerman, Irã  0,06m/ano 
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Fonte: Cabral et al, 2006 

 
Ainda não foram encontrados casos de subsidência por bombeamento em aqüíferos sedimentares no 

Brasil. Entretanto em aqüíferos cársticos o Brasil teve vários casos grandes.  
Entre eles citamos o de Sete Lagoas em Minas Gerais em 1988, o de Cajamar no Estado de São 

Paulo em 1986 e o de Mairinque em São Paulo no ano de 1981. 
Em Sete Lagoas foi aberta cratera de 20m de diâmetro por 5m de profundidade em plena área 

urbana. Em Cajamar formou-se uma cratera com 31m de diâmetro e 13m de profundidade. Todos estes casos 
foram em regiões cársticas. 

 
Consideremos uma unidade de área na horizontal na profundidade Z abaixo da superfície.  
A pressão total Pt é dado pelo peso que está acima daquele plano e que é resistido pela pressão 

hidrostática Ph e parcialmente pela pressão intergranular Pi, exercida  entre os grãos do material: 
Pt= Ph + Pi. 

Tirando-se o valor de Pi temos: 
Pi= Pt - Ph   

O decréscimo do nível do lençol freático resulta no decréscimo da pressão hidrostática e o 
correspondente aumento da pressão intergranular. Se Pi1 e Pi2 são as pressões intergranular antes e depois 
da queda do nível do lençol freático ou da superfície piezométrica, a subsidência vertical pode ser calculada 
pela equação (Delleur, 1999). 

                Su= Z x ( Pi2 – Pi1)/ E                                                   (Equação 2.7) 
Sendo:  
Z= espessura do solo (m) 
E= módulo de elasticidade do solo (N/cm2) 
Pi1= pressão intergranular antes do abaixamento do nível de água do poço (kPa) 
Pi2= pressão intergranular depois do abaixamento do nível de água do poço (kPa) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Su= abaixamento, isto é, subsidência (m); 

Peso específico da água: a= 9,81 KN/m3 
 
 
Um problema da subsidência é que mesmo que se queira injetar água para voltar a posição original 

do solo, há o fenômeno da histerese, isto é, sempre haverá um rebaixamento. 
Na Região Metropolitana de São Paulo até o presente não foi constatado nenhum caso de 

subsidência devido a poços tubulares profundos, com excessão da cidade de Cajamar, que está localizada 
em área cárstica, onde houve ruptura do solo causando grandes danos para a região. 
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Figura 2.16 - Exemplo de subsidência. A casa sumiu com o rebaixamento do solo devido a retirada de 

água de um poço tubular profundo junto a mesma. 

 
 
Exemplo 2.1 

Calcular a subsidência para camada de areia de 60m de espessura. O lençol freático está localizado a 
10m de profundidade abaixo da superfície do solo, conforme Figura (2.17).  

Calcular a pressão total e a pressão intergranular a 10m de profundidade e no fim da camada de 

areia, sendo dados a porosidade n= 0,35; umidade volumétrica = 0,08 e o peso específico do solo             

s= 25,5kN/m3 e o peso específico da água a = 9,81kN/m3. 
 

 
Figura 2.17 - Problemas devido a subsidência 

                                                     Fonte: Delleur, 1999.  
 

No lençol freático temos: Pt= Ph + Pi , mas como Ph= 0 então Pt= Pi. 
Teremos: Pt= Pi= 10 [(1- 0,35) 25,5 + 0,08 x 9,81]= 173,6 kPa 
Pressão no fim da camada de areia: 
A pressão total Pt no fim da camada de areia será: 

Pt= 173,6 + 50 [( 1-0,35) 25,5 + 0,35 x 9,81]= 1.174 kPa. 
A pressão hidrostática Ph será: 
Ph= 9,81 x 50 = 490,5kPa 
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Como: Pi= Pt – Ph= 1.174kPa – 490,5kPa= 683,5kPa. 
Portanto, a pressão intergranular no fim da camada de areia é de 683,5kPa quando o nível do lençol 

freático está 10m abaixo da superfície. 
Como supomos que haverá um abaixamento do lençol freático de 40m, queremos saber como vai 

ficar a pressão intergranular no fim da camada de areia. 
 
A pressão no fim da camada de areia será: 
Pt= 50 [(1-0,35) 25,5 + 0,08 x 9,81] + 10 [(1– 0,35) 25,5 + 0,35 x 9,81]= 1.068,1 kPa. 
A pressão hidrostática Ph será: 
Ph= 9,81 x 10= 98,1 kPa 
A pressão intergranular será: 1.068,1kPa – 98,1 kPa= 970,0kPa 
O aumento da pressão intergranular devida a queda de 40m no lençol freático será: 
970,0kPa – 683,5kPa= 286,5kPa 
 

Cálculo da subsidência em dois trechos: 
 

Primeiro trecho: 
Vamos calcular a pressão média. Como a pressão intergranular devido a variação do lençol estar a 10m 
abaixo da superfície e passar para 50m abaixo da superfície, tomamos a média: 
Média= (286,5kPa + 0)/ 2= 143,25kPa 

Usando a Equação (2.10) teremos: 
Su= Z x (Pi2 – Pi1)/ E    
Sendo: 
E= 10.000N/cm2= 100000kN/m2= módulo de elasticidade da areia 
Z=40m que é o abaixamento que houve. 
Pi2 – Pi1= 1143,25kPa 
Su1= 40x ( 143,25)/ 100000= 0,0573m    
 
Segundo trecho: 
A subsidência no trecho dos 50m abaixo da superfície até 60m onde termina a areia será: 
Su2= 10 x 286,5 / 10000=0,0287m. 
A subsidencia total será: 
Su= Su1+Su2= 0,0573m + 0,0287m= 0,086m. 
 
Exemplo 2.2 
Usando ainda dados do Exemplo (2.1) supor a existência de uma camada de 25m de argila abaixo do fundo 
da camada de areia, conforme Figura (2.18). O módulo de elasticidade da argila é menor que o da areia:     
E= 10000kN/m2. Qual será a subsidência total? 

Su3= 25x286,5/10000= 0,716m. 
A subsidencia total será: 

Sutotal=  Su + Su3= 0,086m + 0,716m= 0,802m 
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2.18 Infiltração em um canal 
Usando as hipóteses de Dupuit- Forchheimer, conforme Delleur, 1999, podemos estimar para 

aqüíferos não confinados, a vazão infiltrada em um canal, conforme Figura (2.18) .  
As hipóteses originais de Dupuit foram feitas em 1863 e as de Forchheimer em 1930. 

 
Figura 2.18 - Infiltração em um canal 

                                                Fonte: Delleur, 1999.  
 

Q= 2K Dw [( Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]                                              (Equação 2.8) 
 
Sendo: 
Q= vazão infiltrada (m3/dia) 
Dw= profundidade do lençol freático (m) 
Di= altura do fundo do canal até a superfície impermeável (m)  
L= distância do eixo do canal até Dw (m) 
Ws= largura superficial do canal (m) 
Wb= largura da base do canal trapezoidal (m) 
K= coeficiente de permeabilidade (m/dia) 
Restrição: Di < 3Ws 
 
Exemplo 2.3 - Citado no livro por  Delleur, 1999 
Estimar a infiltração de um canal com altura Hw= 1,00m, escavado em um solo com condutividade hidráulica 
K=2m/dia de maneira que a distância do fundo do canal até a superfície impermeável é Di= 10m. É fornecida 
a queda Dw= 0,5m que é observado na distância L- 0,5 x Ws= 400m. Calcular a importância da infiltração. 
 

Q= 2 K Dw [(Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]               
Q= 2 x 2 x 0,5[(10 +1,0 – 0,5x 0,5) /400]= 0,05375m3/dia= 53m3/dia/km       

 
Vamos aplicar a equação de Manning para achar a vazão máxima considerando n= 0,022, declividade         
S= 0,0004m/m e Wb= 4m e inclinação dos taludes de 45º. 

Q= (1/n) x A x Rh (2/3) x S 0,5 

A=5m2         Rh=5/6,828= 0,732m 
Q= 3,692m3/s= 318.988m3/dia 

 
Em 40km de canal teremos: 

Infiltração: 40km x 53m3/dia/km= 2120m3/dia 
Máxima vazão: 318.988m3/dia 

 
(2120m3/dia/318.988m3/dia) x 100= 0,7% 

 
A infiltração em 40km é somente 0,7% e, portanto, muito baixa. 
  



Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-26 

2.19 Reservas permanentes e reservas reguladoras 
Conforme Duarte Costa, 1994 um dos problemas mais controvertidos em hidrogeologia é a conceituação 

e avaliação das reservas e dos recursos explotáveis. 
As reservas de água acumulada na sub-superfície compreendem duas parcelas:  

 reservas permanentes e  

 reservas reguladoras. 
As reservas permanentes correspondem aos volumes de água acumulados que independem de 

variações periódicas ou sazonais, enquanto que as reservas reguladores dizem respeito ao volume de água 
renovável a cada período anual ou inter-anual, correspondendo, portanto, à recarga do aqüífero (Projeto de 
avaliação hidrogeológica da bacia sedimentar do Araripe, Recife, 1996, DNPM). 

 
As reservas permanentes correspondem as águas subterrâneas, localizadas na zona saturada, 

abaixo da posição mínima do nível de oscilação sazonal da superfície potenciométrica do aqüífero livre. As 
reservas permanentes são constituídas de dois componentes: volume armazenado sob pressão (aqüífero 
confinado) e volume de saturação (aqüífero livre). 

 

 
 

Figura 2.19 - Relação entre as reservas e disponibilidades para aqüíferos espessos e rasos 
             Fonte: Waldir Duarte Costa, Hidrogeologia, 1997. 

 
As reservas totais ou naturais são representadas pelo conjunto das reservas permanentes com as 

reservas reguladores, constituindo, assim, a totalidade de água existe num aqüífero ou sistema aqüífero. 
As reservas de explotação ou recursos constituem a quantidade máxima de água que poderia ser 

explotada de um aqüífero sem riscos de prejuízos ao manancial. As maiores discussões são em relação as 
reservas de explotação, cujos conceitos muitas vezes são controvertidos e discutíveis. 
 Num sistema aqüífero podemos ter duas situações básicas: 
 

 Aqüífero confinado e 

 Aqüífero livre 
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Os aqüíferos livres são alimentados pelas infiltrações diretas das chuvas que caem sobre as suas 
áreas de afloramento e/ou pelas infiltrações induzidas por atividades antropogênicas, tais como: irrigação, 
vazamento de redes de distribuição de água, galerias pluviais e/ou coleta de esgotos, enchentes, lagoas de 
estabilização de efluentes, etc (Rebouças, 1994).  
 
 
2.20 Reservas permanentes  

  As reservas permanentes, também chamadas seculares ou profundas, constituem as águas 
acumuladas que não variam em função das precipitações anuais e permitem uma explotação mais 
importante, regularizada em períodos de vários anos (Duarte Costa, 1994). 

  As reservas permanentes podem ter duas situações: aqüífero confinado e aqüífero livre, cujas 
equações são as seguintes: 

 
Situação de aqüífero confinado: 

                    Rp1= A . H . S                                              (Equação 2.9)        
Situação de aqüífero livre:   

                        Rp2=  A . H . n                                              (Equação 2.10) 
 
Sendo: 
Rp1= reserva permanente (m3)= volume armazenado sob pressão. 
Rp2= reserva permanente (m3)= volume de saturação. 
 
A= área de abrangência do aqüífero (m2) 
H= espessura do aqüífero (m) 
n= porosidade efetiva do aqüífero livre 
S= coeficiente de armazenamento (aqüífero confinado) 

 
A reserva permanente Rp será a soma de Rp1 + Rp2. 

 
                                 Rp= Rp1 + Rp2                                                                           (Equação 2.11) 

 
Exemplo 2.4 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero confinado que tem o coeficiente de armazenamento S= 0,0001 
e espessura H= 10m e Área de 8.000km2. 
 Aplica-se então a Equação (2.9): 
 

Rp1= A . H . S                       (situação de aqüífero confinado) 
 
Para o cálculo da área A, de modo geral, aplica-se a favor da segurança um redutor, como por exemplo, 0,7 
onde se supõe que em cerca de 30% da área haja descontinuidade que comprometam a acumulação das 
reservas. 
Então: A= 8.000km2 x 0,7= 5.600km2 
H= 10m 
S= 0,0001= 1 x 10 –4  
Rp1= A . H . S= 5.600km2 x 100ha x 10.000m2 x 10m x 0,0001= 5,6 x 10 6 m3      
 
Exemplo 2.5 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n= 8%, espessura H= 20m e 
área de 8.000km2. 
 Aplica-se então a Equação (2.10): 
 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
 
Para o cálculo da área A, de modo geral, aplica-se a favor da segurança um redutor, como por exemplo, 0,7 
onde se supõe que em cerca de 30% da área haja descontinuidade que comprometam a acumulação das 
reservas. 
Então: A= 8.000km2 x 0,7= 5.600km2 
H= 20m 
n= 0,08  
Rp2= A . H . n= 5.600km2 x 100ha x 10.000m2 x 20m x 0,08= 4,48 x 10 9 m3                   
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Exemplo 2.6 
Calcular a reserva permanente Rp para os dois tipos de aqüíferos: confinado e livre dos Exemplos (2.4) e 
(2.5). 
Rp1= 5,6 x 10 6 m3    
Rp2= 4,48 x 10 9 m3                   
Rp= 5,6 x 10 6 m3  + 4,48 x 10 9 m3= 
Rp= 5,6 x 10 6 m3  + 4480 x 10 6 m3= 4485,6 x 106=  4,4856 x 10 9 m3 
 
 
Exemplo 2.7 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n= 15%, espessura H= 57m e 
área de 140km2. Como existe argila supõe-se que temos somente 50% de sedimentos. 
 Aplica-se então a Equação (2.10): 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
Então: A= 140km2  
H= 57m 
n= 0,15= 15%  
Sedimentos existentes = 50%= 0,50 
Rp2=  A . H . n= 140km2 x 100ha x 10.000m2 x 57m x 0,15 x 0,50= 6 x 108 m3           
Portanto, a reserva permanente existente é de 600milhões de m3.          
 

 
Exemplo 2.8 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n=15%, espessura H=57m e 
área de 16km2. Como existe argila supõe-se que temos somente 50% de sedimentos. 
Aplica-se então a Equação (2.10): 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
Então: A= 16km2  
H= 57m 
n= 0,15= 15%  
Sedimentos existentes= 50%= 0,50 
Rp2= A . H . n= 16km2 x 100ha x 10.000m2 x 57m x 0,15 x 0,50= 6,84 x 107 m3           
Portanto, a reserva permanente existente na região de 16km2 é de 68milhões de m3.          
 
 
2.21 Reservas reguladoras 

A alimentação ou recarga do aqüífero é procedida unicamente por infiltração direta das águas de chuvas 
e pelos cursos de água existentes. 

Há necessidade de se verificar para a quantificação da recarga de infiltrômetros, entretanto raramente 
estes dados estão disponíveis. Entretanto existem vários poços tubulares profundos que podem fornecer 
elementos importantes para os cálculos da reserva reguladora. 

Existem várias maneiras de se calcular as reservas reguladoras (Duarte Costa, 1997). 
 
1a Vazão de Escoamento Natural (VEN) 
 

     VEN= T x i x L                                                                                   (Equação 2.12) 
Sendo: 
T= transmissividade hidráulica do aqüífero 
I= gradiente hidráulico do escoamento 
L=comprimento da frente do escoamento considerado. 
 
2a VEN com porosidade efetiva 
 

                 VEN= A x h x n                                                                               (Equação 2.13) 
Sendo: 
A= área de ocorrência do aqüífero 

h= variação do nível de água 
n= porosidade efetiva. 
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3a Cálculo de h 

O valor h quando não se tem dados pode ser obtido através de R= h x S. O valor de R pode ser 
obtido pelo balanço hídrico. 
 
 
2.22 Reservas explotáveis 

Os recursos explotáveis ou disponibilidade do sistema aqüífero podem ser considerados sob vários 
aspectos:  

 Disponibilidade potencial do aqüífero; 

 Disponibilidade virtual do aqüífero; 

 Disponibilidade instalada dos poços e 

 Disponibilidade efetiva dos mesmos poços 
 

Disponibilidade potencial do aqüífero 
 É aquela que considera explotável toda a reserva reguladora, isto é, não acarreta depleção nas 
reservas permanentes. 

 
Disponibilidade virtual do aqüífero  
 É aquela que leva em conta a necessidade de manutenção das descargas de base de rede fluvial da 
região, ou seja, a chamada vazão base. 

 
Disponibilidade instalada dos poços profundos 
 Corresponde ao volume que pode ser captado de água subterrânea a partir das obras já instaladas, 
adotando-se a vazão máxima permissível de cada poço e em regime de bombeamento contínuo (24/24h). 

 
Disponibilidade efetiva dos poços profundos  
 Representa o volume atualmente captado nos poços profundos já instalados, a partir da vazão que 
vem sendo usada nos poços e no regime de bombeamento utilizado.  

Esta avaliação é bem mais difícil de executar, pois depende de uma avaliação local, ponto a ponto 
para determinado momento, pois o regime de explotação constantemente é modificado. 

 
 

2.23 Recarga de aqüíferos 
       A recarga artificial de aqüíferos está documentada nos Estados Unidos desde o século 19 quando 

começou o stress do suprimento das águas subterrâneas. Duas forças básicas induziram a recarga artificial, o 
crescimento da população e foram aplicadas técnicas de inundação para se fazer a infiltração. 

Nos ano de 1950 começou a prática na Califórnia de recarga devido à intrusão salina na área 
costeira. 

A recarga dos aqüíferos numa bacia hidrográfica deve-se a: 

 Infiltração direta das chuvas; 

 Contribuição do rio e seus afluentes. 
 
 
Exemplo 2.9 
Calcular as reservas permanentes e as reservas reguladoras da Região Metropolitana de São Paulo, usando 
dados de Rebouças et al, 1994. 
Dados: 
Área de rochas cristalinas: 2.599km2 
Área de rochas sedimentares: 1452km2 
Área total: 8.051km2 
 
Espessura média das rochas cristalinas: 50m 
Espessura média das rochas sedimentares: 100m 
Porosidade efetiva das rochas cristalinas= 3% 
Porosidade efetiva das rochas sedimentares= 6% 
 
Precipitação média anual (1964 a 1974): 1520mm 
Evaporação real média: 940mm 
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Escoamento superficial: 220mm/ano 
Escoamento básico: 355mm/ano 
Infiltração nas áreas permeáveis (783km2)= 661mm/ano (adotado 618mm/ano) 
Condutividade hidráulica (varia de 0,001cm/s a 0,000001cm/s) 

 
As vazões reguladoras foram calculadas com base na área e na taxa de recarga dia em (mm/ano). 
A disponibilidade hídrica foi calculada numa fração entre 25% e 50% sendo escolhida a fração de 

25%. 
 

                      Tabela 2.6 - Disponibilidade de água subterrânea na RMSP 
Domínios  

hidrogeológico. 
Áreas espessura  

média 
porosidade efetiva 

 média 
Armaz. 

 S 
Taxa de recarga  

média 
aqüífero  

livre 

 (km2) (m) (%)  (mm/ano) (milhões de m3) 

1 2 3 4 5 6 7 

      (1) 

Rochas cristalinas 6599 50 3 0,001 355 9.898 

Rochas sedimentares 1452 100 6 0,001 618 8.712 

 8051      

Fonte: adaptado de Rebouças, 1994. 

 
 

                     Tabela 2.7 - Continuação-Disponibilidade de água subterrânea na RMSP 

 Fonte: adaptado de Rebouças, 1994. 
 
 

Rebouças salienta que temos aproximadamente 25m3/s de água subterrânea disponível na RMSP e 
salienta a vulnerabilidade dos aqüíferos e os riscos de poluição dos mesmos. A vazão de água subterrânea 
extraída na RMSP conforme ABAS, 2005 é de 8m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aqüífero  
confinado 

Reserva  
Permanente 

Reserva  
Reguladora 

Disponibilidade 
 

Disponibilidade  
especifica 

(m3) Milhões de  
(m3/ano) 

(m3/anos) (milhões m3/ano) (m3/s) (L/s x km2) 

8 9 10 11 12 13 

(2) (1) + (2) (3) 25% de (3)   

0 9898 2.343 586 18 2,8 

145 8857 897 224 7 4,9 

Reserva Permanente 
total= 

18.755 3.240 810 25 7,7 
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2.24 Hyporheic zone 
 A hyporheic zone é o volume de sedimentos saturados que estão abaixo ou ao lado do canal de água 
onde as águas subterrâneas e as águas superficiais se misturam, conforme Figura (2.17). 
 A interface entre a água superficial e a subterrânea exerce influência na dinâmica do fluxo de 
nutrientes e materiais, no sentido lateral e longitudinal. Os processos ocorridos na hyporheic zone podem 
influenciar a qualidade da água superficial, conforme Anderson et al, 2002 da ESALQ. 
 A hyporheic zone tem sido estudado ultimamente devido a importância para os organismos aquáticos, 
incluído peixes, conforme Dingman, 2002. 
 A hyporheic zone é a dimensão vertical de um rio, sendo as outras duas, uma longitudinal e outra 
lateral. 
 

 
Figura 2.20 - Croquis mostrando a hyporheic zone 

 
 
 

2.25 Barragens subterrâneas 
Tive oportunidade, sendo Diretor de Exploração Mineral no Ministério de Minas e Energia, de ver os 

projetos de barragens subterrâneas elaborados pelo geólogo Waldir Costa da Universidade Federal de 
Pernambuco, onde me dei conta da importância das mesmas para o Brasil. 

Pesquisei na biblioteca do DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral e constatei que as 
primeiras pesquisas feitas no Brasil são do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT desde 
1978, sendo importante os trabalhos de vários geólogos da entidade entre eles: Antônio Manoel dos Santos 
Oliveira e seu colega Carlos Alberto Gonçalves Leite.  

No Brasil, onde se usa mais barragens subterrâneas, é no semi-árido (parte do nordeste do Brasil) em 
locais onde há os chamados rios intermitentes, isto é, durante uma fase do ano ficam sem água. 

Geralmente estes rios estão em áreas rochosas onde existe faixa do aqüífero aluvial de uns 100m 
com profundidade maior que 2m. Com um comprimento a montante da barragem de 1 km aproximadamente, 
pode-se fazer uma barragem no aluvião, podendo a mesma ser feita de argila impermeável ou de lona 
plástica com custo muito baixo. 

Furam-se poços rasos e retira-se a água para alimentação de casas e aos animais, como também 
para plantações. A exportação de melão no nordeste está, na maioria dos casos, em locais onde há barragem 
subterrânea. 

Os aluviões do rio que possibilitam a barragem subterrânea é a hyporheic zone. 
Os usos básicos das barragens subterrâneas, conforme Abreu et al: 
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Figura 2.21 - Barragens subterrâneas em paredes de alvenaria ou concreto (A), com lona plástica (B) ou septo 
impermeável (argila). 
Fonte:Brito et al, 1999 
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          Figura 2.22 - Assentamento de lona plástica no aluvião para formar a barragem subterrânea 
           Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
 
 
 
 

 
 

  Figura 2.23 - Poço amazonas para captar as águas da barragem subterrânea 
  Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
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Figura 2.24 - Uso da água em barragens subterrâneas 
Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
 
 

 
 

Figura 2.25 - Esquema de uma barragem subterrânea 
Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
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2.26 Poço tubular profundo 
Tivemos a oportunidade de executar aproximadamente uns 50 poços tubulares profundos em 

Guarulhos na profundidade entre 150m a 300m, tanto em região sedimentar como no cristalino, sempre com o 
apoio dos geólogos. 

A Figura (2.6) mostra o teste de vazão de um poço tubular profundo com 150m de profundidade, 
vazão de 50.000litros/hora, diâmetro de 200mm e instalados com filtros Johnson importados no ano de 1968. 
O projeto hidrogeológico foi feito pela Planidro e os 4 (quatro) poços foram executados pela firma paulista 
Corner SA em 1968 sendo o proprietário na época o Dr. Inal de Carvalho. 

A novidade na época era o uso dos filtros Johnson, que tinha sido instalado pela primeira vez em 
Guarulhos na Indústria Pfizer, a aplicação da técnica do “desenvolvimento do poço” e o uso de bombas 
submersas. 

No livro “Água subterrânea e poços tubulares” patrocinado pela Organização Pan-Americana da 
Saúde e da Faculdade de Engenharia Federal do Paraná em 1969 já aconselhava a técnica do 
desenvolvimento de um poço tubular profundo.  

O livro “Poços Profundos” da Faculdade de Higiene e Saúde Pública elaborado pelos professores 
Eduardo R. Yassuda, Paulo S. Nogami e Robert de Montrigaud em 1965 já falavam dos filtros Johnson 
existentes em Minnesota, Estados Unidos. 

Conheci um geólogo, dono da firma Geologhical nos Estados Unidos, estava monitorando os poços 
tubulares profundos da indústria Pfizer em Guarulhos. Tinha feito, ano a ano, estudos dos níveis dinâmicos e 
estáticos e de vazões dos poços da várzea do Tietê. Alertava-me que, como não havia recarga suficiente, o 
que era retirado do subsolo de água era maior do que entrava, e que a região estava caminhando para um 
colapso, onde poços que forneciam 50.000 litros/ hora, como os do SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Guarulhos), iriam produzir no máximo 6.000 litros/ hora, o que realmente aconteceu mais tarde. 

Na verdade estávamos fazendo a mineração da água subterrânea sem nenhum cuidado. 
 
 
 

 
 
Figura 2.26 - Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando o teste de vazão com 
compressor de um dos poços tubulares profundos do Jardim Santa Francisca, 1968- Guarulhos. Vazão 
achada de 50.000litros/hora. 
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Figura 2.27-Foto  de 1968 dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe notando-se o nome da 
firma Corner S.A.,  e o uso dos filtros Johnson de aço inox. 

 
 

2.27- Área de proteção de poços tubulares profundos 
  O estudo da área de proteção de poços tubulares profundos ou surgências é muito importante. O 
primeiro estudo que tenho conhecimento data de fevereiro de 1998 e foi feito pelos geólogos Albert Mente e 
Waldemir Barbosa da Cruz para o DNPM- Departamento Nacional de Produção Mineral e se intitula “Áreas de 
proteção das fontes de águas mineral da região de Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra” localizadas no 
Estado de São Paulo.  
             Para a datação da água foi usado a determinação de trítio em 23 amostras e elaboradas pela 
Universidade de São Paulo, Campus “Luiz de Queiroz”, Centro de Energia Nuclear na Agricultura em 
Piracicaba. 

A importância da delimitação das áreas de proteção em torno das captações visa preservar e manter 
a qualidade da água subterrânea. Foram definidas as seguintes zonas: 

 Zona de influência: preferencialmente para a proteção microbiológica  cujo trânsito fixado 
entre 50dias a 100dias. 

 Zona de captação e transporte: que chega até os divisores de água, havendo duas partes, a 
zona de captação e a zona de transporte. 

 

Após a aprovação dos estudos dos hidrogeólogos Mente e Barbosa o DNPM viabilizou a Portaria nº 
231 de 31 de julho de 1998 que trata das áreas de proteção de fontes de águas minerais. 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL  
PORTARIA Nº 231,de 31 DE JULHO DE 1998 

DOU de 07/08/98 
     O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, no 

uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 340, de 15 de julho de 1992 e o Decreto de 07 de março de 
1996, publicado no D.O.U. de 08 de março de 1996, e atendendo ao que estabelece o Art. nº 12, do Decreto-
Lei nº 7.841/45, de 08 de agosto de 1945, Código de Águas Minerais e considerando que:  

     Considerando que a grande maioria das Fontes, Balneários e Estâncias de  Águas Minerais e 
Potáveis de Mesa, naturais, em exploração no país, localiza-se próximo aos centros urbanos, distritos 
industriais, atividades agropecuárias, lixões e outros agentes poluentes;  

     Considerando que a água mineral uma vez poluída, descaracteriza a sua qualificação e que na 
maioria das vezes o processo é irreversível;  

     Considerando, finalmente, que o conhecimento do potencial hídrico subterrâneo da área e o seu 
dimensionamento, a sua preservação, a sua conservação e a racionalização do seu uso  necessitam de 
estudos geológicos e hidrogeológicos de detalhe, estudos esses indispensáveis para a definição da área de 
proteção de uma fonte; resolve:  

     1. Os titulares de Alvarás de Pesquisa de água classificada como mineral e ou potável de mesa, 
naturais, e se o seu uso se destine a envase, balneário e estância hidromineral, devem apresentar a área de 
proteção de sua fonte, quando da apresentação do Relatório Final dos Trabalhos de Pesquisa;  

     2. Os concessionários que ainda não dispõem de áreas de proteção, deverão apresentar ao DNPM 
a área de proteção de sua fonte no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da publicação 
da presente portaria;  

     3. Aprovar a Metodologia de Estudos necessários à definição de Áreas de Proteção de Fontes, 
Balneários e Estâncias de Águas Minerais e Potáveis de Mesa, naturais, a seguir discriminada:  

          3.1. OBJETIVO  
      Regulamentar de acordo com o que estabelece o capítulo III, artigos 12 a 18 do Código de Águas 

Minerais, as ações e procedimentos necessários à definição de áreas de proteção das fontes, balneários e 
estâncias de águas minerais e potáveis de mesa em todo o território nacional, objetivando sua preservação, 
conservação e racionalização de uso.  

          3.2. FINALIDADES  
      Conhecer e definir as condições de ocorrência das fontes de águas minerais e potáveis de mesa; 

identificar a situação atual e potencial quanto aos riscos de contaminação e grau de vulnerabilidade frente aos 
diversos fatores ambientais e fontes de poluição, e estabelecer, em função destes condicionantes, as medidas 
corretivas ou preventivas necessárias á sua proteção e conservação. 

          3.3. CONCEITUAÇÃO DE ÁREAS OU PERÍMETRO DE PROTEÇÃO  
    Para efeito desta regulamentação, as áreas ou perímetros de proteção das águas minerais ou 

potáveis de mesa, captadas através de poços ou fontes e nascentes naturais, destinam-se à proteção da 
qualidade das águas e tem como objetivo estabelecer os limites dentro dos quais deverá haver restrições de 
ocupação e de determinados usos que possam vir a comprometer o seu aproveitamento.  

    Os diversos modos de ocorrência e tipos de sistemas aqüíferos dão origem a condições bastante 
diferenciadas no que se refere ao grau de vulnerabilidade ou de riscos de contaminação das águas. Em 
conseqüência, torna-se necessário um adequado conhecimento do modelo hidrogeológico local e regional 
para a avaliação e delineamento de um plano de controle e proteção.  

    Na definição de áreas ou perímetros de proteção deverão ser conceituadas três diferentes zonas 
segundo suas características hidráulicas: a ZI ou zona de influência; a ZC ou zona de contribuição e a ZT, 
zona de transporte.  

    A zona de influência (ZI) é aquela associada ao cone de depressão (rebaixamento da superfície 
potenciométrica) de um poço em bombeamento ou de uma fonte ou nascente natural, considerado aqui como 
um afloramento da superfície piezométrica ou freática, equivalente a um dreno.  

    A zona de contribuição (ZC) é a área de recarga associada ao ponto de captação (fonte ou poço), 
delimitada pelas linhas de fluxo que convergem a este ponto.  

    A zona de transporte (ZT) ou de captura é aquela entre a área de recarga e o ponto de captação. É 
esta zona que determina o tempo de trânsito que um contaminante leva para atingir um ponto de captação, 
desde a área de recarga. Em geral, este tempo depende da distância do percurso ou fluxo subterrâneo, das 
características hidráulicas do meio aqüífero e dos gradientes hidráulicos.  

    A zona de influência ZI, associada ao perímetro imediato do poço ou fonte, define uma área onde 
serão permitidas apenas atividades inerentes ao poço ou fontes e delimita também um entorno de proteção 
microbiológica. Suas dimensões serão estabelecidas em função das características hidrogeológicas e grau de 
vulnerabilidade ou risco de contaminação de curto prazo. Nesta zona, não serão permitidas quaisquer 
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edificações e deverá haver severas restrições à atividade agrícola ou outros usos considerados 
potencialmente poluidores.  

    As zonas de contribuição e de transporte (ZC e ZT) serão estabelecidas objetivando uma segura 
proteção para contaminantes mais persistentes, como produtos químicos industriais ou outras substâncias 
tóxicas, por exemplo. Sua definição e dimensões serão baseadas em função principalmente das atividades, 
níveis e intensidade de ocupação e utilização da terra, levando-se em conta também as estimativas sobre o 
tempo de trânsito.  

          3.4. ESTUDOS E LEVANTAMENTOS  
      A definição das áreas de proteção deverá ser baseada em estudos e levantamentos prévios, 

envolvendo:  
            a- Caracterização hidrológica e climática.  
            b- Características hidrogeológicas locais e sua inserção no contexto regional.  
            c- Características físico-químicas e sanitárias das águas.  
            d- Caracterização do uso do solo e das águas, com identificação das principais fontes de poluição.  
            e- Análise das possibilidades de contaminação das fontes e seu grau de vulnerabilidade aos agentes 
poluentes.  
            f- Identificação  de  medidas  corretivas  ou  preventivas  com estabelecimento de um plano de 
controle.  
            g- Definição das áreas de proteção.  

                3.4.1. Caracterização Hidrológica e Climática  
                    a- Características  da  drenagem  e  principais  aspectos  físicos  das  bacias hidrográficas.  
                    b- Regime fluviométrico e dados de vazões máximas e mínimas.  
                    c- Principais características climáticas - tipo de clima, regime e totais pluviométricos, 
temperaturas e umidade relativa.  

                3.4.2 - Características Hidrogeológicas  
                    a- Geologia - aspectos litológicos e estruturais da área  e  sua  inserção  regional. 

Apresentação de base geológica local e situação regional.  
                    b- Identificação e caracterização do(s) sistema(s) aqüífero(s):  
                        b-l = Tipos de aqüífero: local ou regional, granular, fissurado, cárstico,  livre, confinado ou 
semi-confinado.  
                        b-2 = Sua distribuição e áreas de ocorrência (mapa dos sistemas aqüíferos), condições de 
contorno ou limites (impermeáveis ou de recarga).  
                        b-3 = Características hidráulicas (permeabilidade, transmissividade,  porosidade efetiva ou 
coeficiente de armazenamento).  
                        b-4 = Dados de pontos d’água existentes (fontes, nascentes, poços rasos, poços tubulares).  
                        b-5 = Capacidade específica dos poços e vazões das fontes.  
                    c- Definição do modelo hidrogeológico  
                        c-1  =  Superfície piezométrica ou freática.  
                        c-2  =  Direções de fluxo ou escoamento.  
                        c-3  =  Identificação das áreas de recarga e descarga.  
                        c-4  =  Estimativas de infiltração e do tempo de residência das águas.  

                3.4.3.- Características Hidroquímicas  
                    a- Qualidade química e físico-química - tipos de águas, maiores elementos e traços, 

metais pesados, fenóis e outras substâncias orgânicas e tóxicas - Classificação quanto ao Código de Águas 
Minerais.  
                    b- Qualidade sanitária - análises microbiológicas.  
                    c- Relações água-rocha e evolução química da água - variações temporais.  

                3.4.4 - Caracterização do Uso do Solo e das Águas - fontes atuais e potenciais de poluição:  
                    a- Identificação e mapeamento dos principais usos do solo e das águas na área de influência 
direta - usos urbanos, industriais, agrícolas e pecuário.  
                    b- Identificação das fontes de poluição ou agentes poluentes - origem, tipos e caracterização de 
resíduos e efluentes líquidos.  
                    c- Principais usos das águas superficiais e subterrâneas - doméstico, industrial, agrícola, diluição 
de despejos.  

                3.4.5 - Análise das Possibilidades de Contaminação das Fontes e Grau de Vulnerabilidade:  
                    a- Análise de eventuais interferências e impactos ambientais sobre a quantidade e qualidade das 
águas minerais decorrentes do uso e ocupação do solo ou da utilização das águas subterrâneas e 
superficiais.  
    Na análise das possibilidades de interferências ou de impactos ambientais adversos deverão ser definidas 
sua importância e magnitude, localização e extensão (pontual, local, regional), duração (temporária ou 
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permanente), previsão de incidência dos efeitos (curto, médio e longo prazos) e seu grau de reversibilidade.  
                    b- Análise conjunta de todos esses fatores aliados às condições de ocorrência das águas das 
fontes no sentido de definir seu grau de vulnerabilidade aos agentes contaminantes.  

                3.4.6 - Definição das Áreas de Proteção  
    Para a definição das Áreas de Proteção, deverão ser utilizados métodos apropriados e adequados 

às disponibilidade de informações, das características hidrogeológicas e do nível de intensidade de ocupação 
das áreas em estudo, devendo ser apresentado, o memorial descritivo e a planta de situação da área 
acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.  
                  O DNPM, com base em critérios técnicos, aprovará a delimitação de áreas de proteção, ou 
formulará exigências que se fizerem necessárias.  

     4. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 

2.28 Contaminação das águas subterrâneas 
Mestrinho, 1997 salienta a importância que se evite a contaminação ou poluição da água subterrânea. 

Quando o contaminante atinge o lençol freático, há a formação da pluma ou nuvem de contaminação que 
caminha na direção do fluxo subterrâneo. 

As formas de contaminação antrópicas são: 

 Intencional 

 Acidental 

 Clandestina 

 Incidental 
 
Deverá ser estudado a vulnerabilidade do aqüífero, já existindo diversos estudos no Estado de São 

Paulo. Sugerimos ainda que seja consultado o livro Determinação de riscos de contaminação das águas 
subterrâneas do Instituto Geológico de São Paulo Boletim nº 30 de 1993, que teve a participação do geólogo 
Ricardo Hirata. 

O engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Dr. Nilson Guiger, 
especialista em geológica, nasceu em Pirassununga, São Paulo, proprietário da firma canadense Waterloo 
Hydrogeologic e autor dos programas de computador denominado Modflow, Flowpath e outros usados em 
todo o mundo. 

  
2.29 Estudos hidrogeológicos 

   A importância dos estudos hidrogeológicos de uma determinada bacia hidrográfica, definirá os 
procedimentos e cuidados na abertura de novos poços evitando super-explotação, contaminação do aqüífero, 
interferência de um poço com outro, estudo de recarga, etc. 

   Em 1996 o DNPM elaborou um estudo hidrogeológico da bacia sedimentar do Araripe que cobre uma 
área de 11.000km2 englobando os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. 
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2.30 Aqüífero Guarani 

Um dos maiores aqüíferos do mundo é o Guarani, sendo que a sua denominação é devida aos índios 
que habitaram a região, segundo sugestão do geólogo uruguaio Danilo Anton. 

O Aqüífero Guarani abrange o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina com 1.195.200km2 sendo que 
71% do mesmo estão dentro do Brasil.  

 
Tabela 2.8 - Áreas ocupadas no Brasil pelo aqüífero Guarani 

Áreas ocupadas Área ocupada pelo aqüífero Guarani 
(km2) 

Mato Grosso do Sul 213.200 

Rio Grande do Sul 157.600 

São Paulo 155.800 

Paraná 131.300 

Goiás 55.000 

Minas Gerais 51.300 

Santa Catarina 49.200 

Mato Grosso 26.400 

Total Brasil 840.000 

  

Paraguai 71.700 

Argentina 225.300 

Uruguai 58.400 

 
Nele há cerca de 2 mil poços tubulares profundos com profundidades entre 50m e 800m podendo 

atingir até 1.800m de profundidade.  No Estado de São Paulo temos 1000 poços artesianos no aqüífero que 
atingem vazões de até 700m3/hora (194 L/s). 

Considerando-se espessura média de 250m e porosidade efetiva de 15% as reservas permanentes 
são de 45 x 10 15m3, ou seja, 45 milhões de km3. A recarga anual natural é de 16 x 1010m3, ou seja, 
160km3/ano sendo que pode ser explorado 4 x 1010 m3, ou seja, 40km3/ano sem riscos para o aqüífero 
podendo abastecer 548 milhões de habitantes a quota per capita de 200litros/dia. As águas são de boa 
qualidade.  

Nas últimas pesquisas que foram feitas constatou-se: 
 O aqüífero Guarani não é continuo como se suponha, havendo vários aqüíferos um próximo 

do outro e separados. 
 A reserva renovável é menor, tem 35 milhões de km3 e não 45 milhões de km3. 
 A qualidade da água não é a mesma em todo o aqüífero, pois no Paraná a maioria da água é 

salobra. 
Tudo isto mostra que são necessárias mais pesquisas para o conhecimento perfeito do aqüífero 

Guarani. 
A área de recarga de 150.000km2 é constituída de sedimentos arenosos na Argentina e Uruguai e 

arenito Botucatu no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. 
Na parte brasileira do aqüífero Guarani as reservas de água estão estimadas em 48.000km3 sendo 

que as recargas naturais são de 118.000km3 de afloramento da ordem de 26km3/ano. O tempo de renovação 
do aqüífero Guarani é de 300anos contra 20mil anos da Grande Bacia Artesiana da Austrália, por exemplo, 
conforme Rebouças. 

No Brasil o Aqüífero Guarani está nos Estados de: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

O aqüífero Guarani é maior que o aqüífero dos Grandes Planícies onde se encontra a famosa 
Formação Ogalalla nos Estados Unidos que toma vários estados americanos. 

Atualmente cerca de 15milhões de habitantes usam a água do Aqüífero Guarani nos quatro países. 
Pode ser abastecido pelo mesmo cerca de 500 milhões de habitantes. 

A água de poços artesianos pode ser usada para agricultura e os aqüíferos profundos podem produzir 
água quente para combater as geadas ou para consumo em chuveiros e aquecedores evitando a energia 
elétrica. A temperatura nos poços em grande profundidade varia de 46ºC a 52ºC.  

Na Região Metropolitana de São Paulo usa 63m3/s de água potável com água que vem desde o sul 
de Minas Gerais a mais de 100km de distância da capital com perda de água  distribuída em torno de 45%. 

Engenheiros e geólogos da Sabesp fizeram um cálculo para fazer 100poços artesianos com vazão de 
50 litros/segundo cada em São Paulo perto das cidades de Itatinga e Itirapina que fica aproximadamente 
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190km da capital e 50km antes da cidade de São Carlos, podendo ser enviado para a capital de São Paulo 
5m3/s para abastecer 1.800.000habitantes no consumo médio diário de 200 litros/habitante x dia a um custo 
de  1,2 bilhões de reais. Bastante caro. 

Na cidade de Ribeirão Preto os agrotóxicos estão começando a contaminar o Aqüífero Guarani motivo 
que levou os quatro paises ao Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Aqüífero Guarani contanto com apoio do Banco do Mundial. 

No Estado de São Paulo existem 200 empresas registradas que fazem poços artesianos e 300 
clandestinas. 

Na RMSP existe em operação 3.000 poços tubulares profundos, sendo 300 na bacia do rio Baquirivu-
Guaçu que possui o graben Cumbica, que é o último aqüífero de grande produtividade na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

A vazão da água subterrânea extraída na RMSP é de 8m3/s. 
Somente no Estado de São Paulo as reservas disponíveis de água subterrânea são de 

aproximadamente 152m3/s. 
 

 
Figura 2.28 - Localização do aqüífero Guarani 

 

 
 

Figura 2.29 - Perfil do aqüífero Guarani em São Paulo 
 

 
 

Figura 2.30 - Área de recarga do Aqüífero Guarani em São Paulo 
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Figura 2.31- Área de recarga do Aqüífero Guarani na América do Sul 

 
 

2. 31 - Aqüífero do High Plains (Grandes Planícies) nos Estados Unidos  
Nos Estados Unidos existem 10 grandes aqüíferos, sendo o principal o aqüífero High Plains, muito 

conhecido pela formação Ogallala. 
 O aqüífero Ogallala tem cerca de 1200km de comprimento por uns 600km de largura indo do norte ao 

sul dos Estados Unidos na parte Oeste, abrangendo oito estados do Colorado, Kansas, Nebraska, New 
México, Oklahoma, South Dakota, Texas e Wyoming conforme Fetter, 1994 com área estimada de 
720.000km2, menor portanto que o aqüífero Guarani. 

A formação Ogallala que é a principal unidade hidrogeológica consiste basicamente em aluvião. 
A recarga é feita pelas precipitações que variam de 410mm/ano a 710mm/ano. A evapo-transpiração 

varia de 1520mm/ano a 2670mm/ano. 
A recarga anual varia de 0,61mm/ano até 150mm/ano. 
A porosidade específica varia de 5% a 30% sendo a média de 15%. 
A condutividade hidráulica varia de 7,6m/dia a 18m/dia. 
A água subterrânea se desloca do oeste para leste na velocidade de 0,3m/dia sendo a descarga em 

surgências e córregos. 
A profundidade do aqüífero varia de 60m a 305m. 
Antes do desenvolvimento havia disponível 4,22 x 1012 m3 de água armazenada em todo o aqüífero. 

 Em 1978 existiam 170.000 poços tubulares profundos bombeando 2,84 x 1010 m3/ano. Em algumas 
áreas o bombeamento anual é 2 a 100 vezes maior que a recarga anual. 

O volume armazenado no aqüífero Ogallala já decresceu de 2,05 x 1011 m3/ano, principalmente na 
região do estado do Kansas e Texas. Ainda restam no aqüífero Ogallala 4 x 1012 m3 que podem ser retirados, 
mas a profundidade cada vez maior, aumentando os custos.  

A maioria da água é retirada para irrigação e para o consumo doméstico. 
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Figura 2.32 - Localização do aqüífero do High Plans  que ocupa 8 estados (USA) onde está a famosa 
formação Ogallala 

 
2.32 Mini-poços 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) surgiu a partir de 1995 um novo tipo de captação de 
água, denominado de mini-poço.  

Trata-se de um poço tubular com comprimento raramente superiores a 50m, escavado em zona 
sedimentar e com diâmetros de 4” a 8”. Produzem vazões de 500litros/hora até 2.000litros/hora, conforme 
Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê de abril de 2001. 

Estudos da Bacia do Alto Tietê de 2001 apresentam em operação na época 13.000 poços na RMSP 
sendo 12.000 poços tubulares profundos normais e 1.000 mini-poços com vazão média de 700litros/hora. 
Complementando ainda as informações, das 39 empresas cadastradas, 55% trabalham exclusivamente com 
poços denominados mini-poços. 

O mesmo é feito por leigos e a instalação completa, incluso perfuração bombeamento sistema air-lift, 
isto é, com compressor é de aproximadamente R$ 3.500,00. 

São executados sem autorização ou outorga como se fosse um poço raso comum. 
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2.33 Efeito da urbanização nas águas subterrâneas 
Nas áreas urbanas o efeito da urbanização mais freqüente é o abaixamento do lençol freático, sendo 

freqüente a citação de varias cidades do México.  
A cidade de Querétaro cujo abaixamento devida ao excesso de retirada de água subterrânea (super-

explotação) causou um abaixamento de 3,5m /ano.  
Devido aos solos aluviais houve uma subsidência diferencial de 0,4m a 0,8m, causando sérios danos 

a estruturas, conforme http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no 
artigo “Groundwater and susceptibilty to degradation” publicado em 2002 e acessado em 21 de janeiro de 
2006. 

 Entretanto atualmente tem surgido  alguns problemas novos, sendo um deles o alteamento do lençol 
freático, como aconteceu em Trafalgar Square em Londres. 

Desde 1900 o lençol freático em Londres estava 60m abaixo e atingiu 100metros abaixo do solo, mas 
a partir de 1967 o nível do mesmo começou a subir 1,5m /ano estando hoje a uns 50m abaixo somente, 
portanto o nível do lençol freático subiu mais ou menos uns 10m acima do nível de 1900. Isto tem causado 
enormes problemas como de engenharia nas fundações dos prédios e a elevação de poluentes. 

 
 
 

 
 
Figura 2.33- Subida do lençol freático em Trafalgar Square em Londres 
Fonte: http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no  acessado em 21 de janeiro de 

2006. 

 
 
Isto também aconteceu na cidade de Riyadh, capital da Arábia Saudita, onde devido a vazamentos de 

redes de água potável, irrigação mal feita, vazamentos de redes de esgotos e infiltração da chuva, aumentou 
o lençol freático a nível sem precedente causando o que se chama o paradoxo hidrológico do semi-árido. 

Em Moscou a recarga praticamente triplicou. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no
http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no


Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-45 

 
2.34 Bibliografia e livros consultados 
 
-BEDIENT, PHILLP B et  al. HYDROLOGY AND FLOODPLAIN ANALYSIS. 4ª ed. 2008. Editora Prentice Hall, 
795 páginas. 
-CABRAL, JAIME FOAQUIM DA SILVA PEREIRA, et al. Bombeamento intensivo de água subterrânea e 
riscos de subsidência do solo. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, volume 11, número 3, julho a 
setembro de 2006. 
-GUPTA, RAM S. Hydrology and Hydraulic Systems. 3a ed. 896 páginas, Editora Waveland press. 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 10 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Capítulo 202   
Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O desaparecimento de algumas civilizações é atribuído a tese que a salinização do 
solo diminuiu a produção agrícola, devido a necessidade de drenagem adequada. 
Fonte: Cedergren, 1989 
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Capitulo 202- Drenagem Subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 
 
202.1  Introdução 

O objetivo nosso é a drenagem subterrânea  para obras civis e para 
irrigação. Compreendem estradas municipais, regiões planas para  esportes e 
exposições. 

Em hidrologia há dois tipos de drenagem: superficial e subterrânea.  
A drenagem superfícial é muito conhecida pelo Método Racional, onde 

uma parte da água tem escoamento superficial e outra se infiltra. A drenagem 
subterrânea é de domínio dos engenheiros agrônomos. 

Na agricultura é necessária a drenagem subterrânea. Conforme Mello, 
2009 a profundidade ótima do lençol freático deve ser para cada cultura 
usando estudos de benefícios/custos conforme pode ser visto em Waller e 
YITAYEW, 2016. 

 Para irrigação é estabelecido em geral N= 3 dias para época de 
irrigação sendo mantido o lençol freático na profundidade “p” que depende da 
cultura. Para postos de textura fina, p= 0,70m. 

Em campos de Golfe, nos percursos contam-se como eixos ideais das 
pistas de jogo (fairway) como linhas retas ou quebradas desde o ponto de 
lançamento até o buraco correspondente, é necessário a drenagem 
subterrânea para não molhar os pés dos jogadores. 

 Nas estradas de rodagem também temos a drenagem subterrânea das 
rodovias sendo que o DNIT usa para a chuva critica, período de retorno Tr= 1 
ano e chuva de duração de 1 hora que também é usado pelo FHWA.. 

Existem casos em que precisamos abaixar o lençol freático e para isto 
temos que ter conhecimento da drenagem subterrânea. Em campos de futebol 
pelo padrão Fifa após uma chuva intensa, o campo deve ser drenado 
imediatamente para que o jogo continue. É usado para chuva critica ou de 
projeto, Tr= 100 anos e duração da chuva de 1h. 

 
 
 

202.2 Teoria de Dupuit-Forchheimer 
Na hipótese de Dupuit-Forchheimer  ou simplesmente hipótese de 

Dupuit ,é suposto movimento permanente e horizontal do fluido através de um 
aquífero não confinado, existindo na parte inferior uma área impermeável. 

 É suposto um fluxo horizontal e a equação básica usada é aquela 
mostrada pelo DNIT. Na hipótese de Dupuit é importante salientar que o fundo 
do dreno é o plano impermeável. 

Na realidade isto não ocorre sempre. Devido a isto que temos os 
estudos de Hooghoudt feitos na Holanda em 1940. 
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Espaçamento das linhas dos drenos 

Existem ocasiões em que é necessário rebaixar o lençol freático de 1,5m 
a 2,0m e para isto os drenos têm que ser construídos em paralelo a certa 
distância conforme Figura (202.1).  

Conforme estudos do DNIT, 2006 o espaçamento entre as linhas de 
tubulações de dreno é dado pela Equação: 
 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

Sendo: 
E= espaçamento entre as linhas de dreno (m). 
h= altura do lençol freático acima da linha dos drenos (m) 
K= condutividade hidráulica saturada do solo (m/d)  NBR 14144 
q= contribuição da infiltração por m2 de área sujeita à precipitação (m/d) 
 
 

 
Figura 202.1- Espaçamento entre os drenos em base impermeável 

                 Fonte: DNIT, 2006 

 
Na Figura (202.2) está o esquema de Cedergren, 1989 para drenagem 

subterrânea sendo que a fórmula é a mesma de Dupuit. 
Cedergren, 1989 cita o FHWA que indica que a chuva de projeto que 

deve ser usada em todas as obras deste tipo é para período de retorno de 1 
ano com chuva de duração de 1 hora.  
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Salienta ainda, que o valor pode ser acrescido, se houver uma outra 
fonte de água além da precipitação conforme Figura (202.2). 
 
 

 
 
Figura 202.2 Esquema de drenagem. Fonte: Cedergren, 1989 
 
 
Exemplo 202.1- José Luiz Viana- Drenagem de campo de futebol- rede de 
agronomia. 
Calcular o espaçamento entre as tubulações de linha de dreno para rebaixar 
um lençol freático com altura h=0,50m, e condutividade hidráulica do solo 
K=33mm/h=68m/dia em um campo de futebol padrão Fifa. As declividades 
estão ente 0,5% e 1% e as velocidades entre 0,8m/s a 3 m/s. 

Adoto Tr=100anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos 
I=88mm/h e durante 24h será 2,1m/d 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

E= 2 x 0,50 ( 68 /2,1 ) 0,5
 = 5,7m 

Portanto, as linhas de dreno deverão ficar espaçadas de 5,7m. 
Notar que não fica claro qual a profundidade do dreno. 
A profundidade do tubo é resolvido somente baseado na resistência do 

material. 
As profundidades variam de 40 cm a 60cm e espaçamento variam de 4m 

a 6m. O diâmetro do tubo corrugado de PVC usado foi de 125mm a meia 
seção com n=0,011 com vazão de 0,006 m3/s e velocidade v=0,90m/s. 
 

 

202.3  Equação de Hooghoudt 
O holandês Symon Barend Hooghoudt (1901-1953)  através de Dupuit 

Forchheimer desenvolveu em 1940 estudos de movimento permanente 
durante um ano, o que é comum na Holanda, mas não em outros países.  

Depois foram feitos outros estudos para movimento variável por Bower 
e Van Schilfegaarde, 1963 que faz parte do modelo DRAINMOD, conforme 
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Waller e YITAYEW, 2016. Existe também a equação de Glover-Dumm para 
regime variável muito usada no Brasil. 

Existem vários modelos de cálculos derivados de Hooghoudt para 
movimento variável que é muito importante para os engenheiros agrônomos.  
 Conforme Raats et al, 2005 a  grande  ideia de Hooghoudt foi que 
primeiramente pelo esquema de Dupuit onde há uma área impermeável 
conforme Figura (202.3), foi pensar em uma trincheira fictícia onde pudesse 
usar Dupuit com uma altura equivalente he ou de conforme Figura (202.4). 
 

 
Figura 202.3- Esquema básico de Dupuit 

 
 

 
Figura 202.4- Esquema básico de Hanghoudt criando uma trincheira 

fictícia onde achamos uma altura equivalente heq ou ‘de’ onde se aplica 
facilmente Dupuit. 
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Vamos reproduzir a drenagem subterrânea para movimento permanente 

que é mais usual para as aplicações de engenharia civil que precisamos. 
Conforme SMEDEMA, 2005 temos a equação de Hooghoudt. 
 
 q= 8K2.de.h/L2 +4K1.h2/L2           
 
Tirando-se o valor do espaçamento L temos: 
 
 L= [(4K1 .h2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 

Sendo: 
L= espaçamento entre drenos (m) 
q=descarga da drenagem subterrânea com movimento permanente (m/dia).  
K1= condutibilidade hidráulica  saturada do solo acima do nível do dreno 
(m/dia). Geralmente supomos que o dreno tubular funcione com seção de 
y/D=0,50 e o nível é contado a partir deste plano. 
K2= condutibilidade hidráulica  saturada do solo abaixo do nível do dreno 
(m/dia) 
h=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno. 
re= raio do diâmetro do dreno (m) 
de= profundidade equivalente (m). 

Esta profundidade equivalente foi a grande descoberta de Hooghoudt, 
pois, existe infiltração radial no dreno que não é computada na hipótese de 
Dupuit. 

Já vi várias maneiras de se achar a declividade equivalente “de”, sendo 
que o próprio Hooghdout fez várias tabelas, mas vamos apresentar  conforme 
SMEDEMA, 2005. 

 
202.4 Cálculo da altura de equivalente 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
 
Para d/L> 0,25 
 

de= PIxL/(8x LN (L/u) 
 
Sendo: 
d= distância entre o dreno até parte impermeável (m) 
de= distância equivalente abaixo do dreno (m) 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 10 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-7 

L= espaçamento entre drenos (m) 
u= perímetro molhado da meia seção do dreno em tubo ou base da valeta 
com 0,30m + 0,05+0,05. 

O problema é resolvido por tentativas, assumindo um valor do espaço 
entre os drenos L e depois calculando.   
 

 

Exemplo 202.2   Aplicação de Hooghoudt conforme SMEDEMA,2005 

Conforme Figura (202.5) temos:  
Q= 0,007 m/d  (7mm/dia) 
Profundidade dos drenos= W=1,00m 
d=D= 3,0m distância do dreno até camada impermeável abaixo. 
h= 0,4m distância do solo até nível mais alto do lençol freático no meio do 
espaçamento entre os drenos. 
K1= 2,0m/d condutibilidade hidráulica acima do dreno 
K2= 1,0 m/d condutibilidade hidráulica abaixo do dreno 
de= profundidade equivalente (m) 

Achamos L=33,00m 

 
 
Figura 202.5- Esquema do  Exemplo 202.2  conforme SMEDEMA,2005 

 

 

  
O cálculo é feito por tentativas, sendo admitido um determinado valor 

para o espaçamento entre drenos L e depois verificado se o valor coincide. 
 
Primeira tentativa L 
d/L= 3.00/ 30,00= 0,1 que é menor que 0,25 então usamos a equação: 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
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u= π x raio= π x 0,1= 0,31m 
de= 3/(8x3/ π x30)xLN(3/0,31) +1)= 1,91m 
 
Cálculo de L. 
 

L= [(4K1 .h2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 

 
L= [(4x2,0x0,42/0,.007 + 8x1.0 x1,91x0,40/0,007] 0,5 

L= 32,46m 
 
Entrando novamente com o valor calculado de L=32.46m 

acharemos: L= 32.84m e asso, por diante, onde achamos o valor de 
L= 32,91m ou seja, L= 33m usando as Tabelas 4(202.1) e (202.2). 

 
 

            Tabela 202.1- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

         
Hooghoudt bom do livro Modern drainage Calcula dreno em tubos ou valeta para  

Tipo de dreno ou valeta dreno 

Distancia do dreno até área impermeável d (m)= 3,00 

Diametro do dreno (m) 0,2 

re=raio do dreno (m) 0,1 

Condutividade hidráulica K1 (m/dia)= 2,00 

Condutividade hidráulica K2 (m/dia)= 1,00 

   

Profundidade do dreno (m)= 1,00 

Chuva crítica ou chuva de projeto 
adotada(m/d)=R= 

0,007 

  

Ho (m)= altura do lençol freático 0,40 

 
        

Tabela 202.2- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

 
Calculo de "de" e de "L" d/L= 0,1  

L perimetro 
molhado 

u (m) 

de new L 

30 0,31 1,91 32,46 

32,46 0,31 1,96 32,84 

32,84 0,31 1,97 32,90 

32,90 0,31 1,97 32,91 

32,91 0,31 1,97 32,91 
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202.5 Tubos drenos 

São dimensionados para funcionar a meia-seção e possuem 
declividades de 0,5% a 1% com velocidades entre 0,80m/s a 3 m/s. São 
calculados pela fórmula de Manning.  

Dica: a velocidade mínima deve ser menor ou igual a 0,3 m/s 
conforme NBR 14145. 

Os diâmetros variam de 50mm a 230mm e a profundidade das valas fica 
em torno de 1,10 a 1,50m. Os materiais mais usados são os corrugados de 
PVC e de polietileno conforme NBR 15073 e Figura (202.6). 

Para campo de futebol, o padrão é Tr=100 anos e chuva duração de 
1hora. 

Os tubos drenos possuem envoltórios conforme Bernardo, et al, 2009 
com: areia, pedra britada, cascalho, manta poliéster, fibra vegetal (casca de 
coco). 

Na Tabela (202.3) estão os diâmetros dos tubos corrugados de PVC e 
polietileno e na Tabela (202.4) estão as aberturas livres nos tubos perfurados. 

 
 
 

 
 

Figura 202.6- Perfil de um tubo corrugado de PVC ou polietileno 
conforme NBR 15073 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 10 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-10 

 
 
 

Tabela 202.3-Diâmetros tubos corrugado de PVC ou polietileno 
conforme NBR 15073 
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Tabela 202.4-Area total aberta mínima para a admissão de águia 
pelo tubo conforme NBR 15073 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202.6 Desvantagem do dreno aberto 

Há sempre uma dúvida qual o tipo de dreno a ser usado, aberto ou com 
tubos. 

Conforme professor Raimundo Nonato Távora Costa da Universidade 
Federal do Ceará, os drenos abertos possuem a desvantagem de perda de 
aproximadamente 12% da área, dificulta o tráfego de maquinas e alto custo de 
manutenção com a limpeza. 
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202.7 Dimensionamento de tubos em regime permanente 

Conforme Bernardo et al, 2009  o diâmetro do dreno e a vazão do dreno 
é igual à recarga do aquífero para tubos plásticos que são os mais usados: 

         Dd= 0,255 Qd 0,3749 Id -0,1875 

Sendo: 
Dd= diâmetro interno do tubo de drenagem (m) 
Qd= vazão do dreno (m3/s) 
Id= declividade do dreno (m/m) 
 
      Qd= (R.E.Cd)/ 86400 
Sendo: 
Qd= vazão no dreno (m3/s) 
R= lâmina de água a ser drenada em 24 horas (m/d) 
E=espaçamento entre drenos laterais (m) 
Cd= comprimento do dreno lateral (m) 
 
 

202.8 Modelo escolhido da equação de Hooghoudt: apresentado por 
Waller e YITAYEW, 2016 para movimento variável (Transient). 

Waller e Muluneh, 2016 apresentaram dois modelos, mas iremos 
mostrar somente um deles. 

O modelo variável foi baseado na equação de Hooghoudt com 
modificações feitas por Bower e Van Schilfegaarde, 1963. Este modelo 
também é adotado pelo Modelo DRAINMOD. 

O modelo é usado em regime variável e responde por uma determinada 
precipitação e períodos secos entre as chuvas. 
 

qd=4 K1.m2/L   + 8K2.m.de/L 
 
         qd= vazão drenada no primeiro dia em (m3/m/dia) 

K1= condutibilidade hidráulica saturada do solo acima do nível do dreno 
(m/dia).  

K2= condutibilidade hidráulica saturada do solo abaixo do nível do dreno 
(m/dia) 

d=profundidade do plano impermeável abaixo do nível do dreno (m) 
m=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno(m). 
de= profundidade equivalente (m). 

 
Dica: no problema é fixado o valor da profundidade equivalente de, bem 
como do espaçamento entre os drenos L. 
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Exemplo 202.3 
Resolver o problema do Exemplo (202.2) mostrando o abaixamento do lençol 
freático no tempo em dias, sendo que foi fixado o espaçamento entre drenos 
L=74,2m e a profundidade equivalente de=1,76m. Supõe-se também, no ponto 
médio o lençol freático dista 0,2m do terreno. A profundidade do dreno é a 
mesma, isto é, 1,1m. 

Vamos seguir os ensinamentos de Waller e YITAYEW, 2016. 
 
de=  1,76m 
m=1,1 – 0,2 =0,9 =mo 

Vamos achar o volume drenado por unidade de comprimento do dreno 
no primeiro dia. 
 

qd=4 K1.m2/L   + 8K2.m.de/L 
 
 
         re qd=4x1,5.0,92/74,2   + 8x3,0x0,9x1,76/74,2 =0,58 m3/m/dia 
 

No primeiro dia a profundidade drenada Ddrenada, diminui a altura mo do 
início. 

No caso t= 1dia 
Ddrenada= qd x t /L= 0,58 x 1 dia/74,1=0,0078m 
t= tempo (dia) 
Δm = - Ddrenada/ SY=- 0,0078/0,1= -0,078m=- 7,8 cm 
Sendo: 
Δm = variação do nível (m) 
SY= porosidade do solo em fração 
Valor final de m 
mo=0,90m 
mfinal= mo + Δm= 0,9 -0,078m= 0,822m 

                 
E  assim vamos fazendo para t=2 dias e t=3 dias. 
Para o segundo dia: 
  qd=4x1,5x0,8222/74,2   + 8x3,0x0,822x1,76/74,2 =0,52 m3/m/dia 
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Tabela 202.5- Profundidade do lençol freático em 9 dias conforme Waller 

e Muluneh, 2016 
Tempo 
(dias) 

de 
(m) 

 L  
m) 

K1  
(m/dia) 

K2 
(m/dia) 

Porosidade 
(fração) 

Valores de 
m (m) 

qd 
(m3/m/dia) 

Ddrenage 
(m) 

Δm 
(m) 

0 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,90 0,58 0,007788 -0,078 
1 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,82 0,52 0,014088 -0,141 
2 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,68 0,43 0,017197 -0,172 
3 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,51 0,31 0,016759 -0,168 
4 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,34 0,20 0,013743 -0,137 
5 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,20 0,12 0,009675 -0,097 
6 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,11 0,06 0,005861 -0,059 
7 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,05 0,03 0,003021 -0,030 
8 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,02 0,01 0,001293 -0,013 
9 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,01 0,00 0,000441 0 

10          

 
 
 
 

Tempo 
(dias) 

Valores 
de m 

0 0,900 

1 0,822 

2 0,681 

3 0,509 

4 0,342 

5 0,204 

6 0,107 

7 0,049 

8 0,019 

9 0,006 

10 0,000 
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Figura 202.5- Movimento variável mostrando o abaixo do lençol freático 

em m sendo o tempo em dias. 
 

. 
 

202.9 Esquema de drenagem subterrânea 
 Ritzema, 2015 apresenta a Figura (202.7) salientando que um 

sistema de drenagem subterrânea está dividido basicamente em três partes: 
-Campo de drenagem é a rede de drenagem subterrânea que leva o 

excesso de agua através dos drenos e conduz para o tubo principal 
-Tubo principal do sistema de drenagem é o tubo ou canal que recebe as 

águas subterrâneas transportadas. Pode ser das águas subterrâneas ou das 
aguas de superfície 

- Saída (outlet) onde vão se lançadas as aguas transportadas. 
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Figura 202.7- Esquema do lay-out do sistema de drenagem. Fonte: 

Ritzma, 2015 
 
 

202.10- Hooghdoudt com declividade 
Usamos as fórmulas de Hooghoudt quando a declividade do reno 

for menor que 0,5%. 
O cálculo é semelhante ao Hooghoudt, mas com ajustamentos e 

não explicaremos neste texto Ver Figura (202.8) podemos ver drenagem 
em terreno inclinado. 

 

 
 
                           Figura 202.8-Terreno inclinado 
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202.11 Hooghoudt com condutibilidade anisotrópica 

Existem solos onde temos uma condutibilidade hidráulica vertical  Kv 
diferente da horizontal Kh.  

Achamos a condutibilidade hidráulica saturada equivalente K. 
 
                K= (Kv. Kh) 0,5 

 
Exemplo 202.4 

Seja q= 2,5mm/d, m=1,00m, Kh=0,75m/d   e Kv=0,03 m/d. Achar o 
espaçamento L usando Hanghdoudt. 

  
Primeiro calculamos a razão R = (Kh/Kv)0,5 = (0,75/0,03) 0,5= 5 
 
Então o valor vertical é multiplicado por 5 na escala para o solo se 

transformar em isotrópico, mas isto não se aplica ao valor m. 
 
Cálculo do K equivalente 
 
K= (Kv. Kh) 0,5 

 
K= (0,75x0,03) 0,5 

K=0,15 m/d 
 
Depois calculamos com Hooghoudt obtendo L= 50m, 
 

202.11- Exemplo de uma tabela de Hooghoudt 
Hooghoudt fez várias tabelas para o cálculo da profundidade 

equivalente. Depois vários autores fizeram estimativas para o cálculo da 
profundidade equivalente, usando fórmulas matemáticas. 

Apresento uma Tabela para diâmetro do dreno de 0,10m conforme 
Ritzema, 2014. 

O programa Drainmode adota: 
Para  d/L <0,3 

Sendo: 
d = profundidade abaixo do dreno (m) 
L= espaçamento entre drenos (m) 

c=3,55 -1,6 d/L + 2 (d/L) 2 

de= d/ [1+d/L (2,55 ln(d/re) – c)] 
 

Para  d/L >0,3 
de= L/  [2,55 ln(L/re)- 2,93)] 
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Exemplo 202.5- Baseado em Ritzema 

São dados: calcular o espaçamento em regime permanente.  
 
                               

 

     

d 4,8 m   

re 0,051 m raio do dreno em metros 

K1 0,14 m/d   

K2 0,14 m/d   

m 1 m   

Chuva 0,001 m/d   

 Livro Irrigation and drainage 
engeneering  Kindle  Peter 

Waller 

 d/L<0,3 ESTE 
caso 

 L c de new L 

 40 3,39 2,42 57,18 

 57,18 3,43 2,85 61,24 

 61,24 3,44 2,93 61,97 

     

Effective 
conductivity 

approach 

    

     

Ke 0,14  condutibilidade 
hidraulica 

equivalente 

 

   d/L>0,3 Caso 
acima 

 L c de new L 

 40,00 3,39 2,84 61,20 

 61,20 3,44 4,04 71,30 

 71,30 3,45 4,59 75,49 
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202.12 Importância do nível do lençol freático 
‘ Ritzman, 2015 mostra na Tabela 3 a importância de se manter o nível do 
lençol freático em determinada profundidade tendo em vista o que vai ser 
plantado. Assim plantando batata que é a primeira linha, vemos que se a 
profundidade do lençol freático for 0,4 a produção de batata será somente de 
46%, ao passo que se for 1,00m a produção será 100%. 
 

 
 
 

202.12   Diversos figuras de Waler, 2016. 
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Figura 202.10- Eficiência de irrigação de vários tipos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 202.9- Gotejamento subsuperficial 

 

 
 

Figura 202.10- A planta extrai 40% da água no começo e depois vai decrescendo 
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Figura 202.11- Linhas de fluxos entre os drenos. A salinidade vai acontecer entre os drenos 

onde a velocidade é menor. 

 

 

 

 
Figura 202.12- Balanço da água na agricultura 

 

 

 

 
 

 

Figura 202.13- Método de ensaio de condutibilidade hidraulica em terreno saturado 
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202.13 Chuva critica 

A norma da ABNT NBRE 14144 relativa a elaboração de projetos de drenagem 

subterrânea não define o que é chuva crítica e chuva de projeto. Também não define a 

formula adequada ao espaçamento entre drenos. 

Quanto temos movimento permanente (Steady state) é usado como chuva crítica 

ou chuva de projeto, aquela que acontece 5 vezes. São usadas chuvas diaria no minimo 

de 15 anos e foi obtido chuva critica enter 35 e 40mm/dia. Adotamos 40mm/d como 

chuva de projeto. 
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 Capítulo 4   
Drenagem e recarga 

 
Certo dia perguntei ao professor Camargo da Escola Politécnica, em 1962, porque ensinar aqueles 
teoremas de matemática que nunca iríamos usá-los na prática.  
Respondeu que o objetivo não eram os teoremas, e sim ensinar a lógica matemática. 
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 O dreno cego ou dreno francês é aquele que não tem tubos, isto é, o escoamento se dá somente 
através do material drenante conforme Figura (4.1). Na Figura (4.2) no dreno francês existe um dreno para 
remover a água, como medida de segurança. 

O objetivo é rebaixar o lençol freático ou remover as águas pluviais infiltradas. É construído de pedras 
britadas envoltas em bidim, de maneira que o transporte se faz através dos agregados. 
 Existe ainda o dreno com tubo perfurado que garante a drenagem em caso de entupimento do fluxo 
nas pedras britadas e é aconselhável que a declividade seja maior ou igual a 1%. 

A permeabilidade do bidim deve ser no mínimo 10 vezes maior que a do solo vizinho para permitir a 
drenagem. 

Para o cálculo é usada a Lei de Darcy: Q= K x G x A na seguinte forma: 
 

(Q/L)= K x G x A 
Sendo: 
Q/L= vazão de percolação no solo por metro de trincheira (m3/dia/m) 
G= gradiente hidráulico ∆H/L= S=declividade do dreno (m/m). Nota: aproximadamente 
A= área da seção transversal (seção normal ao fluxo) (m2/m) 
K= condutividade hidráulica (m/dia) 
 
 

 
  Figura 4.1- Camada drenante (dreno Francês). Observar que não tem tubos. 
                         Fonte: DNER, 1990 

 
 
 

 
Figura 4.2- Dreno Francês ou camada drenante. Corte transversal de estrada de rodagem mostrando a 
camada drenante entre o revestimento e a base. A água infiltrada é coletada por um tubo dreno 
transversa, mas na camada drenante, ou seja, no dreno francês não tem tubo. 
Fonte: DNER, 1990 

 As Figuras (4.3) a (4.6) mostram dreno francês com tubulação. 
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Figura 4.3 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
                        Fonte: Wanielista , 1997 
 
 
 

 
 

Figura 4.4 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
 

 
 

Figura 4.3 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
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Figura 4.5 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
 

 
Figura 4.6 - A água do solo entra pelos furos do tubo que a conduz para outro local 

 
Exemplo 4.1 
Calcular o dreno francês com 1,20m de largura por 0,90 de altura da seção transversal, sendo a descarga 
necessária de 600m3/dia de 30m de dreno. A declividade S= 0,01m/m. Qual deve ser a permeabilidade dos 
agregados para uma drenagem apropriada? 
L= 30m comprimento do dreno. 
Q/L= 600m3/ 30m= 20m3/dia/m 
G= S= 0,01m/m (declividade) 
A= 1,20m x 0,90m= 1,08m2 (seção transversal) 

Q/L= K x G x A 
20m3/dia/m= K x 0,01m/m x 1,08m2 

K= 1852m/dia= 2,14 cm/s=0,0214m/s 
. Conforme Tabela (4.1) podemos usar brita 0. 
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Figura 4.7- Permeabilidade segundo US Standard.  

As 5 granulometrias recomendados pelo DNIT, 2006 situam entre: 1 ½” e 1”, entre 1 ½” e e nº 4. entre 
¾” e 3/8”, 3/8”, entre 3/8” e nº4 e nº 8. 

                                             Fonte: Manual de Drenagem do DNER, 1990 
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Tabela 4.1 – Coeficientes de condutividade hidráulica K 
As 5 granulometrias recomendados pelo DNIT, 2006 situam entre: 1 ½” e 1”, entre 1 ½” e e nº 4. entre 

¾” e 3/8”, 3/8”, entre 3/8” e nº4 e nº 8. 

Material Granulométrica 
 

Condutividade Hidráulica  
K 

 (cm) (cm/s) (mm/h) (m/s) 

Brita 5 7,5cm a 10cm 100 3600000 1 

Brita 4 5 a 7,5 60 2160000 0,6 

Brita 3 2,5 a 5 45 1620000 0,45 

Brita 2 2 a 2,5 25 900000 0,25 

Brita 1 1 a 2 15 540000 0,15 

Brita 0 0,5 a 1 5 180000 0,05 

Areia grossa 0,2 a 0,5 1 x 10-1 3600 0,001 

Areia fina 0,005 a 0,04 1 x 10-3 36 0,00001 

Silte 0,0005 a 0,005 1 x 10-5 0,36 1E-07 

Argila Menor que 0,0005 1 x 10-8 0,00036 1E-10 
Fonte: Manual de Drenagem do DNER, 1990 

 
 
4.2 Tubos perfurados 

Os perfurados podem ser dos seguintes materiais: concreto, cerâmicos, plásticos ou metal conforme 
Figura (4.8) a (4.11). 

Os tubos perfurados de concreto ou cerâmica deverão satisfazer as exigências da ABNT e os tubos 
de plásticos deverão atender as normas da ABNT NBR-7367/88  NB-281 e NBR-7362/99 e no caso de tubos 
metálicos ABNT NBR-8161/83 PB-77. 

Os diâmetros dos tubos variam de 10cm a 25cm, sendo que no caso de materiais plásticos flexíveis 
corrugados os mesmos são da ordem de 5cm a 20cm conforme DNER, 1990.  

Os furos dos tubos de concreto podem variar de 6mm a 10mm, enquanto que os furos dos materiais 
plásticos flexíveis corrugados possuem ranhuras que vão de 0,6mm a 10mm. 

No caso em que haja posição dos furos, os mesmos deverão ser colocados para cima, e isto exige 
que na base da vala do dreno, seja instalado material impermeável até a altura dos furos iniciais. Nas outras 
condições deve-se colocar um colchão filtrante no fundo da vala. 

No caso de tubos plásticos corrugados flexíveis, por serem totalmente ranhurados, não há 
necessidade de direcionar as aberturas de entrada de água, conforme DNER, 1990. 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.8 - Tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros de 100mm e 
150mm 
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Figura 4.9 - Vista lateral do tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros de 
100mm e 150mm. Notar as ranhuras. 

 

 
Figura 4.10 - Vista lateral do tubo Tigre tubos para drenagem drenoflex 65mm e 110mm 

 
 

 
 

 
Figura 4.11 - Tubo de metal corrugado com furos em todas as direções 
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A perfuração dos tubos perfurados de polietileno (PE) obedece a algumas diretivas gerais conforme 
podemos ver na Tabela (4.2).. 

 
Tabela 4.2 - Perfuração dos tubos de polietileno PE 

Diâmetro do tubo Área dos furos 
por cm2/m 

Diâmetro da 
perfuração 

circular 

Largura da 
ranhura 

retangular 

Comprimento 
máximo da 

ranhura 

100mm a 250mm 31 cm2/m 4,76mm 3,18mm 64mm 

300mm a 450mm 42 cm2/m 9,53mm 3,18mm 77mm 

> 450mm 42 cm2/m 9,53mm 3,18mm 77mm 
Fonte: CPPA- Corrugated polyethylene pipe association, 1998 

 
 
4.3 Cálculo do número mínimo de furos do dreno longitudinal 
  A descarga a ser drenada por metro linear de dreno longitudinal será a correspondente a descarga de 
1,0m da base drenante, conforme DNER, 2000. 

 
Q= Cd x A x N x (2 x g x h) 0,5 

Sendo: 
Q= descarga (m3/s) 
Cd= coeficiente de vazão = 0,61 
A= área de cada orifício (m2) 
N= número de furos 
g= aceleração da gravidade = 9,81m/s2 
h= a carga sobre cada orifício suposta em média de 0,10m 
Q= Cd x A x N x (2 x g x h) 0,5 

Q= 0,61 x A x N x (2 x 9,81 x 0,10) 0,5 
 
N=Q/ (0,85 x A) 

 O DNER, 1990 recomenda que os diâmetros dos furos sejam de 0,60mm a 10mm, dependendo do 
diâmetro da brita que envolver o tubo. 
 
Exemplo 4.2  
Calcular o número de furos por metro linear de um dreno com diâmetro de furo de 10mm e vazão por metro 
linear de 50m3/dia. 
Q= 50m3/dia= 50/ 86400s= 0,000579m3/s 
A= π x D2 / 4 = 3,1416 x (0,01 2) / 4= 0,0000785m2 
N= Q/ (0,85 x A) 
N= 0,000579/ (0,85 x 0,0000785)= 9 furos de 10mm de diâmetro cada. 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  4- Drenagem e recarga 

Engenheiro Plínio Tomaz 30 de dezembro de  2017  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

4-10 

 
4.4 Materiais usado na drenagem 

Os materiais usados nas bases drenantes são os agregados de rocha sadia, britados ou não. 
Sendo DNIT, 2006, as faixas usadas exigem um afastamento relativamente pequeno entre os 

tamanhos máximos e mínimos, por exemplo: 1 ¼” à ¾”, 3/8” à 1/8”, etc de modo a manter a permeabilidade 
elevada. 
 Ainda segundo o DNIT, 2006 a experiência tem recomendado algumas curvas para agregados de 
graduação que estão na Figura (4.7).  

Neste desenho, verifica-se que as cincos granulometrias recomendadas se situam entre os diâmetros 
de 1 ½” e 1”, 1 ½” e peneira nº 4, ¾” e 3/8”, 3/8” e peneira nº 4 e peneira nº 4 e peneira nº 8.  

O Federal Highway Administration recomenda que o tamanho mínimo do material a ser usado nas 
bases drenantes seja o da peneira n٥ 4. 

 
4.5 Recarga com tubos perfurados (exfiltração) 
 Quando queremos fazer a recarga com tubos perfurados temos que observar que o lençol freático 
esteja no mínimo a 1,20m abaixo da geratriz inferior, para que seja feita a infiltração propriamente dita 
conforme Figura (4.12); 

Notar que o diâmetro dos furos será um fator limitante, pois, quanto menor for os diâmetros dos furos 
e sua quantidade, menor será a vazão. Outro fator limitante é o coeficiente de condutividade hidráulica K 
(mm/h). 

 
 
 
 

Figura 4.12- Tubo perfurado usado para recarga do lençol freático. Observar o nível do lençol freático e o nível do grade 
existente. 

 
Para um furo do tubo que conduz as águas pluviais, a vazão Qp é calculada pela equação do orifício: 

               
       Qd= Cd x A (2 x g x H) 0,5 

Sendo: 
Qd= vazão para um furo (m3/s) 
Cd= coeficiente de descarga = 0,60 
g= aceleração da gravidade= 9,81m/s2 
H= altura da água acima da perfuração (m) 

Na prática a vazão em cada furo varia segundo a altura do nível de água pluvial dentro do tubo. Para 
isto existe um exemplo conforme Figura (4.13). 
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Figura 4.13 Vazão em função da altura da água no tubo de 300mm. Observar que há uma equação polinomial. 
Fonte: Technical notes 2.195 de janeiro de 2004- ADS http://www.ads-pipe.com 

 
 
Exemplo 4.3 
Um tubo perfurado funcionando à seção plena conduzindo águas pluviais tem diâmetro de 300mm com 120 
buracos/m de 9,525mm (0,009525m) com área total de 0,008546m2/m.  
H=0,30m (altura do tubo) 
D= diâmetro do furo= 0,009525m 
A= π x D2/4=(3,14x0,009525 2 /4= 0,0000712m2 
Qd= Cd x A (2 x g x H) 0,5 =0,60 x 0,0000712 (2 x 9,81 x 0,30) 0,5 = 0,0001036m3/s 
Sendo Qd a vazão que sai por um furo e para 120 tubos teremos: 
Qd= 120tubos x 0,0001036m3/s=0,01244m3/s 
 
Lei de Darcy 
A vazão Qs pela lei de Darcy é a seguinte: 

Qs= K x G x A 
Sendo: 
Qs= vazão de percolação no solo (m3/s/m) 
G= gradiente hidráulico ∆H/L  (m/m) 
A= soma das áreas das perfurações (m2/m) 
K= condutividade hidráulica (m/s). A Tabela (4.3)  e (4.5) apresentam sugestões de valores de K. 
 
Exemplo 4.4 
Calcular a vazão de percolação no solo quando a condutividade hidráulica K=1000m/dia=0,01157m/s= 
42mm/h. 
G= ∆H/L= 1,20m/0,90=1,33 
A= 120 tubos x 0,0000712m2 =0,008544m2 

Qs= K x G x A 
Qs= 0,011575m/s x 1,33 x 0,008544m2=0,000132m3/s/m 

Observar que a vazão que passa pelos furos é bem maior que a vazão de percolação, isto é, Qp>>Qs 
daí se concluir que a vazão que irá pelo solo é muito menor da vazão que sai pelos furos do tubo de águas 
pluviais. Isto mostra que para este caso o fator determinante é a capacidade de infiltração no solo 
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Tabela 4.3- Sugestão de valores da condutividade hidráulica K (mm/h) 

Descrição do solo Normas alemãs Dados da CIRIA 

 Mínimo (mm/h) Máximo  (mm/h) Mínimo  (mm/h) Máximo  (mm/h) 
Pedregulhos 

grosso 
36.000 100.000   

Media e fino 
pedregulhos 

3.600 18.000 10 1.000 

Pedregulho 
arenoso 

1.000 10.000   

Areia grossa 1.000 6.000   
Areia media 200 1.000 0,1 100 
Areia fina 36 360   

Solo franco 
arenoso 

  0,01 1 

Solo silto arenoso 1 100   
Solo franco 

arenoso 
  0,005 0,05 

Silte 0,03 20 0,0005 0,05 
Solo siltoso 0,001 3,6   

Solo argiloso 0,0001 0,01 0,00005 0,005 
Fonte: Alan A. Smith and Tai D. Bui 

 
 
 
 
Tabela  4.4- Condutividade hidráulica usada no programa HydroCAD 7.1 

Tipo de solo Condutividade hidráulica 
(mm/h) 

Solo arenoso 21 

Solo franco arenoso 6 
Solo franco 1,3 

Solo franco argiloso 0,3 
Fonte: adaptado de  http://www.hydrocad.net/exfilt.htm. 

 
 

Cedergren e seus colegas in Chin 2000, sugerem que os agregados em volta de um tubo tenham no 
minimo K=4000m/dia=4,6cm/s que é adequado para qualquer trincheira de infiltração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hydrocad.net/exfilt.htm
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O DNIT, 2006 utiliza a Tabela (4.1) para se achar os agregados, sendo o mais usado a condutividade 

hidráulica de K=2,1cm/s (agregados menores) a K=42cm/s (agregados maiores). 
 
 
4.6 Drenagem de pavimentos 

O DNIT, 2006 apresenta modelo de cálculo de drenagem de pavimento em áreas onde a precipitação 
média anual é maior que 1500mm ou em estradas que passem por dia mais de 500 veículos comerciais. 
 Os valores empregados em infiltração em pavimentos asfálticos estão na Tabela (4.5): 
 

Tabela 4.5- Taxas de infiltração para a camada de revestimento 

Tipo da camada de revestimento Valores da taxa de infiltração 
(adimensional) 

Revestimento de concreto betuminoso 0,33 a 0,50 

Revestimento de concreto de cimento 0,50 a 0,67 

 

Período de retorno: Tr= 1ano  
Duração da chuva =1 hora. 
Tempo máximo de permanência das águas nas camadas do pavimento= 
1 hora 
Quantidade de chuva a escoar 
Considera-se uma faixa de 1m de largura de asfalto e C= taxa de infiltração.  
I= intensidade da chuva (mm/h) 
D= comprimento da faixa com largura de 1,00m (m) 
C= taxa de infiltração (adimensional) 
Q= vazão que escoa vindo da superfície por ocasião de chuva (m3/dia) 

 
Q=C x I x D x 24 /1000   
 
 

Segundo o DNIT, 2006 os problemas nos projetos das bases drenantes são dois>: 

 Fixar o tipo de material drenante pela sua granulometria e respectivo coeficiente de 
condutividade hidráulica, calcular a espessura da base drenante para a descarga considerada. 

 Fixar a espessura da camada drenante, determinar um material com granulometria que garanta 
um coeficiente de condutividade capaz de permitir a vazão considerada. 

 
Segundo o DNIT, 2006 a camada deve ter uma espessura real com 2cm a mais e deve ter uma valor 
mínimo para permitir sua perfeita execução. 
 
Exemplo 4.5 
Calcular a vazão em m3/dia de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração C=0,33 com 
comprimento D=10m.  
Adoto Tr=1anos e chuva de duração de 1h temos I=39,3mm/h 

 
Q=CxIx Dx 24 /1000   
Q= 0,33 x 39,3mm x 10m x 24h / 1000=  3,1m3/dia 
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4.7 Determinação da espessura “e” da camada drenante conhecida a sua permeabilidade hidráulica. 

Dando como conhecida a permeabilidade hidráulica K a espessura “e” é fornecida pela Equação. 
 

e= (C x I x D x 24 ) / (1000 x K x S) 
Sendo: 
e= espessura da camada drenante (m) 
C= coeficiente de infiltração (adimensional) 
I= intensidade da chuva (mm/h) 
D= comprimento da faixa de 1m de largura (m) 
K= condutividade hidráulica  da camada de pedra britada adotada (mm/h) 
S= declividade (m/m) do dreno cego ou dreno francês, sendo no mínimo de 1%. 
  
Exemplo 4.6 
Calcular a espessura e da camada drenante de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração 
C=0,33 com comprimento D=10m, espessura e= 0,20m e declividade S=0,01m/m com K= 2500mm/h. 
Adoto Para RMSP Tr=1anos e chuva de duração de 1h e I=37,5mm/h 

e= (C x I x D x 24 ) / (1000 x K x S) 
e= (0,33 x 37,5 x 10 x 24 ) / (1000 x 2500 x0,01)= 0,12m 

 Segundo o DNIT, 2006 devemos acrescer mais 2cm e teremos e=0,12m+0,02= 0,14m, porém 
podemos adotar e=0,20m para facilidade de execução. 
 
4.8 Determinação da permeabilidade hidráulica necessária de camada drenante de espessura pré-
fixada. 

K= (C x I x D x 24 ) / (1000 x e x S) 
Exemplo 4.7 
Calcular a condutividade hidráulica K de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração C=0,33 com 
comprimento D=10m, espessura e= 0,20m e declividade S=0,01m/m. 
Adoto: RMSP  Tr=1anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos I=37.5mm/h 

K= (C x I x D x 24 ) / (1000 x e x S) 
K= (0,33 x 37,5 x 10 x 24 ) / (1000 x 0,20 x 0,01)= 1485mm/h 

 
 
4.9 Tempo máximo de permanência das águas  infiltradas na camada drenante 
 

V= ( K x S) / (ne x 1000)  
 

Tempo de permanência = Comprimento do dreno/ V  
Sendo: 
V= velocidade de percolação (m/h) 
K= condutividade hidráulica (mm/h) 
S= declividade do dreno (m/m) 
ne= porosidade efetiva do material usado (adimensional) 
Tempo de permanência em horas. 
 
Exemplo 4.8  
Calcular a velocidade de percolação de um dreno cego com K=75600mm/h =2,1cm/s, declividade S= 
0,01m/m e ne=0,40 com dreno de 15m de comprimento. 

V= ( K x S) / (ne x 1000 )  
V= ( 75600x0,01) / (0,40 x 1000 ) = 1,89m/h 
Tempo de permanência = Comprimento do dreno/( V  

Tempo de permanência = 15/ 1,89=8h  1h e conforme DNIT o tempo de 
permanencia máximo é 1h. O projeto deverá ser mudado. 
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4.10 Espaçamento das linhas dos drenos 

Existem ocasiões em que é necessário rebaixar o lençol freático de 1,5m a 2,0m e para isto os drenos 
tem que ser construídos em paralelo a certa distância conforme Figura (4.14) Conforme estudos do 
DNIT,2006 o espaçamento entre as linhas de tubulações de dreno é dado pela Equação: 
 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

 
Sendo: 
E= espaçamento entre as linhas de dreno (m). 
H= altura do lençol freático acima da linha dos drenos (m) 
K= condutividade hidráulica do solo (m/s) 
q= contribuição da infiltração por m2 de área sujeita à precipitação (m3/s/m2) 
 

 
Figura 4.14- Espaçamento entre os drenos 

                 Fonte: DNIT, 20060 

 
Exemplo 4.9 
Calcular o espaçamento entre as tubulações de linha de dreno para rebaixar um lençol freático com altura 
h=0,50m, e condutividade hidráulica do solo K=2833mm/h=68m/dia em um campo de futebol padrão Fifa. 

 
Adoto Tr=100anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos I=88mm/h.=(88/1000)*24=2,1m/dia 
 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

E= 2 x 0,50 ( 68 /2,1 ) 0,5
 = 5,7m 

Portanto, as linhas de dreno deverão ficar espaçadas de 5,7m. 
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4.11 Comprimento crítico da tubulação 

Os drenos são construídos espaçados um do outro do espaçamento “E” e a água infiltrada no solo vai 
para o tubo dreno que tem declividade mínima de 1%.  

Calcula-se a contribuição que o dreno recebe por metro linear Qm que será: 
 
Qm= q x E x k 

Sendo: 
k= coeficiente de segurança = 2 
O comprimento crítico Lc será: 

Lc= Q / Qm 
 
Sendo: 
Q= vazão máxima (m3/s) admitida  
Usa-se a Equação de Manning para  qualquer seção o valor da vazão Q. 

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5 
Q= V x A 

Sendo: 
V= velocidade média (m/s) 
R= raio hidráulico (m) 
S= declividade do dreno (m/m) 
Q= vazão (m3/s) 
A= área molhada (m2) 

                  Área molhada (m2) 

        R = --------------------------------         
                Perímetro molhado (m) 
 
 

Para tubo de seção circular a vazão plena Q será: 
Q= 0,312 x D 8/3 x S 0,5 / n 

Sendo: 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. n=0,015 para concreto 
S= declividade da tubulação (m/m) 
D= diâmetro do tubo (m) 
Q= vazão na tubulação (m3/s) 
 

Tabela 4.6- Vazões a seção plena de tubos de concreto de 5cm a 45cm e para declividades de 
0,005m/m a 0,05m/m conforme Equação de Manning. 

Diâmetro da tubulação Vazão a seção plena (m3/s) 

m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m 

cm m 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 

5 0,05 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

10 0,10 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,010 

15 0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 

20 0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,060 0,064 

25 0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,109 0,115 

30 0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,178 0,188 

35 0,35 0,089 0,127 0,155 0,179 0,200 0,219 0,237 0,253 0,268 0,283 

40 0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,383 0,404 

45 0,45 0,175 0,247 0,303 0,350 0,391 0,428 0,463 0,495 0,525 0,553 
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Dimensionamento do diâmetro da tubulação para qualquer altura y/D 

Usaremos a Tabela (4.7) de Metcalf &Eddy, 1981, não esquecendo que em instalações 

prediais a altura da lâmina da água máxima é 2/3 (0,67) de D. Em redes pluviais publicas usa-se 

y/D=0,80 ou  y/D=1,0. 

 

Tabela 4.7-Valores de K´ para secção circulas em termos do diâmetro do tubo 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

 
                           Fonte: Metcalf&Eddy, 1981 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15- Elementos hidráulicos de tubo circular 

Fonte: Hammer 1979 
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Exemplo 4.10- Determinar a altura da lâmina líquida 

Determinar a altura da lâmina líquida e a velocidade de um escoando com secção parcialmente cheia. 

Dados: 

D=0,40m (adoto) 

S= 0,005m/m (mínima declividade) 

n=0,015  (coeficiente de rugosidade de Manning para concreto) 

Q=0,088m3/s 

 

Solução 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

Vamos tirar o valor de K´ 

K´= (Q.n) /  (D 8/3 . S1/2 ) 

K´= (0,088 x 0,015) /  (0,4 8/3 x 0,0051/2 )=0,22 

Entrando na Tabela (4.14) com K´= 0,22 achamos d/D=0,62 

Portanto,  d= 0,62 x D=0,62 x0,40= 0,25m 

Vamos achar a velocidade. 

Usemos a equação da continuidade Q= A x V   portanto V=Q/A 

Temos que achar a área molhada. 

Entrando na Figura (4.15) com  d/D=0,62  na ordenada e no gráfico da área molhada A 

achamos na abscissa o valor 0,62. 

Então:  Amolhada/Atotal = 0,62 

Como:    Atotal = PI x 0,402/ 4=0,126m2 

A/Atotal = 0,62 

A= 0,62 x 0,126m2=0,07812m2 

V= Q/ A = 0,088m3/s/ 0,07812m2=1,13m/s 

 

 

Exemplo 4.11- Determinar o diâmetro. 

Dados: 

Q=0,088m3/s 

d/D=0,67    (ABNT NBR 10.844/89 exige lâmina máxima de 2/3 do diâmetro) 

S=0,005 m/m (declividade mínima) 

n=0,015 (concreto) 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

 

Como d/D= 0,67 entrando na Tabela (4.7) achamos K´= 0,246 

Vamos então tirar o valor de D. 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

D= [(Q.n)/ (K´ . S1/2) ] (3/8) 

                                   D= [(0,088x0,015)/ (0,246x 0,0051/2) ] (3/8) =0,38m 

Portanto, adotamos D=0,40m 
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Exemplo 4.12- Determinar o diâmetro. 

Dados: 

Q=0,176m3/s 

d/D=0,67    (ABNT NBR 10.844/89 exige lâmina máxima de 2/3 do diâmetro) 

S=0,005 m/m (declividade mínima) 

n=0,015 (concreto) 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

 

Como d/D= 0,67 entrando na Tabela (4.7) achamos K´= 0,246 

Vamos então tirar o valor de D. 

Q= (K´/n) D 8/3 . S1/2 

D= [(Q.n)/ (K´ . S1/2) ] (3/8) 

                                   D= [(0,176x0,015)/ (0,246x 0,0051/2) ] (3/8) =0,49m 

Portanto, adotamos D=0,50m 

 

 
 
 
 
 
 
Exemplo 4.13 
Calcular o comprimento crítico Lc sendo q= 0,00001m3/s/m2  a vazão de entrada das águas de chuva, sendo 
o espaçamento entre as tubulações de drenagem E=7,00m e k=2. 

A vazão média Qm será: 
Qm= q x E x k 
Qm= 0,00001 x 7 x 2=0,00014m3/s/m 

O comprimento crítico Lc será: 
Lc= Q / Qm 

 
Escolhendo conforme Tabela (4.7) a declividade mínima de 1% e diâmetro de 0,10m a vazão a seção 

plena é 0,004m3/s. 
Lc= 0,004 / 0,00014= 28,6m 

Portanto, o comprimento crítico é 28,6m. Caso o comprimento seja maior que o crítico, pode-se 
aumentar o diâmetro da tubulação ou diminuir o espaçamento entre os drenos. 

 
4.12 Escoamento em aqüífero não confinado usando a hipótese de Dupuit 

O engenheiro francês A. J. E. J. Dupuit formulou em 1863 as equações básicas do escoamento 
baseado em algumas hipóteses.  

Mais tarde em 1930 Forchheimer as utilizou e as hipóteses são conhecidas como de Dupuit-
Forchheimer, que dão resultados satisfatórios em aqüíferos não confinados e rasos em que a declividade da 
superfície livre é pequena.  

As hipóteses de Dupuit são muito úteis em diversos problemas e  são as seguintes: 
1.O gradiente hidráulico é igual a declividade do lençol freático 

       2. Para pequenos gradientes dos lençóis freáticos as linhas são horizontais e as linhas equipotenciais são 
verticais. 

 
4.12.1 Escoamento em aqüífero não confinado sobre área impermeável 

Em Delleur, 1999 aplicando a  hipótese de Dupuit e a equação de Darcy  conforme Figura (4.16) 
chegou-se a conclusão que: 

 
 K .( h1

2 – h2
2) = Re. L2 

Sendo: 
Re=q= taxa de recarga por unidade de largura (m2/dia) 
h1= altura da origem (m) 
h2= altura (m) 
h= altura da vala (m) 
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L= comprimento (m) 
E= espaçamento entre dois drenos (m) 
L= E/2 
Fazendo as substituições temos: 

E= 2h (K/q) 0,5 
 
Que é a Equação usada pelo DNER, 1990. 

 
 

 
Figura 4.16- Escoamento em aqüífero não confinado sobre uma área impermeável 
Fonte: Delleur, 2002 

 
4.12.2 Escoamento em aqüífero não confinado sobre área impermeável com infiltração para recarga. 

Quando há infiltração w que corresponde na prática a taxa de recarga. Dupuit usando a Figura (4.17) 
chegou às seguintes Equações. 
 

h= [ h1
2 -    (h1

2 -  h2
2) x/ L + (w/K) ( L – x ) x] 0,5 

Sendo: 
h= é altura na distância x (m) 
x= é a distância desde a origem (m) 
h1= é a altura do nível de água na origem (m) 
h2=  é a altura do nível de água (m) 
L= é a distância da origem até o ponto h2 (m) 
K=condutividade hidráulica (m/dia) 
w= taxa de recarga (m/dia) 
 
Conforme Fetter, 1994 a Equação acima acha qualquer altura h entre os dois pontos iniciais h1 e h2. 
 
Caso não haja a taxa de recarga, isto é, w=0 teremos: 
 

h= [ h1
2 -    (h1

2 -  h2
2) x/ L ] 0,5 

 
A descarga q´em qualquer seção na distancia x será q´x. 
 

q´x=  K (h1
2 -  h2

2)/ (2L) - w ( L/2 – x ) 
Sendo: 
q´x = escoamento por unidade de largura na distancia x (m2/dia) 
x= distância da origem (m) 
K= condutividade hidráulica (m/dia) 
h1= altura do nível da água na origem (m) 
h2= altura do nível de água (m) 
L= distância da origem até o ponto h2 (m) 
w= taxa de recarga (m/dia) 
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Figura 4.17- Escoamento em aqüífero não confinado sujeito a infiltração ou evaporação 
Fonte: Fetter, 1994 

 
 

Distância até a divisão das águas d 
Dupuit achou o seguinte valor: 

 
d=  L/2 – (K/w) (h1

2 -  h2
2)/2L 

 
Sendo: 
h1= é a altura do nível de água na origem (m) 
h2=  é a altura do nível de água (m) 
L= é a distância da origem até o ponto h2 (m) 
K=condutividade hidráulica (m/dia) 
w= taxa de recarga (m/dia) 

 
Altura máxima do lençol freático hmax 

A altura máxima se dará no ponto de divisão das águas que fica na distância d. 
 

hmax= [ h1
2 -    (h1

2 -  h2
2) d/ L + (w/K) ( L – d ) d] 0,5 

 
Exemplo 4.14 
Um canal foi construído a 450m de distância de um rio. Ambos estão num aqüífero de areia com 
condutividade hidráulica K= 1,2m/dia. A área tem precipitação média anual de 0,54m por ano e evapo-
transpiração de 0,39m/ano. A elevação da água no rio é de h1=9,3m e a do canal  h2= 8,1m. Achar o ponto de 
divisão do lençol freático, a altura máxima de elevação e a descarga por 100m de rio e a descarga por 100m 
de canal. 
h1= 9,3m 
h2= 8,1m 
L= 450m 
K= 0,36m/dia 
Precipitação anual= 0,54m 
Evapo-transpiração anual= 0,39m 
Taxa de recarga= 0,15m/ano 
W= 0,000411m/dia 
Largura do canal = 1000m 
Distância até a divisão das águas  

d=  L/2 – (K/w) (h1
2 -  h2

2)/2L 
d=  450/2 – (0,36) (9,32 -  8,12)/2. 450 = 205m 

Altura máxima do lençol freático hmax 
hmax= [ h1

2 -    (h1
2 -  h2

2) d/ L + (w/K) ( L – d ) d] 0,5 
hmax= [ h1

2 -    (9,32 – 8,12) 205/450 + (0,000411 / 0,36) ( 450 –205 ) 205] 0,5 =12m 
 
A descarga q´em qualquer seção na distância x será q´x. 

q´x=  K (h1
2 -  h2

2)/ (2L) - w ( L/2 – x ) 
Descarga quando x=0 

q´x=  [K (h1
2 -  h2

2)/ (2L) - w ( L/2 – x )] 1000m 
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q´x=  [0,36 (9,32 -  8,12)/ (2. 450) ] 1000m= - 84m3/dia por 1000m 
O sinal negativo indica que o fluxo é contra o sentido de x. 
Descarga quando x=L 
q´x=  [K (h1

2 -  h2
2)/ (2L) - w ( L/2 – x )] 1000m 

q´x=  [0,36 (9,32 -  8,12)/ (2. 4350) – 0,000411 ( 450/2 – 450 )] 1000m= 101m3/dia / 100m 
 
Exemplo 4.15 
Na Figura (4.18) temos um exemplo de como usar as hipóteses de Dupuit numa barragem de terra, tendo a 
condutividade hidráulica K do maciço. Poderemos assim obter a curva do lençol freático.  

h1= 6m 
h2= 2m 
K=0,066m/dia 
L=24m 

 
   Figura 4.18- Barragem de terra 
   Fonte: Fetter, 1994 

 
A descarga será: 
w=0 

q´x=  K (h1
2 -  h2

2)/ (2L) - w ( L/2 – x ) 
q´x=  K (h1

2 -  h2
2)/ (2L) = 0,066 ( 62 – 22) ( 2. 24)=0,044m3/dia/m 

A vazão que irá escoar dentro do maciço da barragem é de 0,044m3/dia/m de barragem. 
A variação do nível de água será: 

h= [ h1
2 -    (h1

2 -  h2
2) x/ L + (w/K) ( L – x ) x] 0,5 

mas w=0 
h= [ h1

2 -    (h1
2 -  h2

2) x/ L ] 0,5 

Valor de 
x 

Variação de h 

(m) (m) 

0 6,00 

2 5,77 

4 5,54 

6 5,29 

8 5,03 

10 4,76 

12 4,47 

14 4,16 

16 3,83 

18 3,46 

20 3,06 

22 2,58 

24 2,00 
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Variação do nivel de água na barragem de 

terra
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   Figura 4.19- Variação de h com o comprimento x 
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4.13 Recarga de bacia 

Aplicando ainda as hipóteses de Dupuit-Forchheimer, para uma recarga num aqüífero não confinado, 
onde a largura W tem que ser maior que a profundidade do aqüífero H, ou seja,W ≥ H conforme Figura (4.20) 

A taxa de infiltração Re é destinada a recarga e obtemos: 
 
 

 
Figura 4.20- Infiltração 
Fonte: Delleur, 2002 

 
 
 
(hc – he) = Re W2 /(8T) 
hc – he = Re W2 /(8.K.H) 
hc= he + Re W2 /(8.K.H) 

Sendo: 
hc= altura da água subterrânea no centro (m) 
he= altura a uma determinada distância do centro (m) 
W= largura da área a ser infiltrada (m) 
T= transmissibilidade = K (H + hc/2) = K.H 
Re= taxa de recarga (m/dia) 
K= condutividade hidráulica do solo (m/dia) 
 
 

Exemplo 4.16 
Uma bacia retangular de recarga tem largura W= 70m e a taxa de recarga é Re= 0,6m/dia. Foi observado em 
campo que he= 0,10m K= 2,40m/dia    H= 150m. Achar hc. 
Nota: o valor de H tem que ser bem maior que o valor de W para as hipóteses de Dupuit-Forchheimer serem 
válidas. 
 

hc= he + Re W2 /(8.K.H) 
hc= 0,1 + 0,6 x 70 x 70 / ( 8 x 2,40 x 150)= 1,10m 
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4.14 Trincheira de exfiltração 

Vamos explicar a trincheira de exfiltração conforme Chin, 2000, que é utilizada quando queremos 
infiltrar águas pluviais em uma trincheira de infiltração subterrânea utilizando-se de um tubo perfurado que 
conduz a água até a mesma conforme Figura (4.21). Usamos o nome trincheira de exfiltração para 
diferenciar da trincheira de infiltração. Ela é similar a trincheira de infiltração, mas com a diferença que é 
subterrânea e pode ser construída debaixo de estacionamento de veículos, superfícies pavimentadas e ruas. 

Uma trincheira de exfiltração para ter longa durabilidade, isto é, não entupir (clogging), deve ser 
feito antes um pré-tratamento das águas pluviais removendo os sedimentos e poluentes. O pré-tratamento 
pode ser considerada como a faixa de filtro gramada, a limpeza de ruas e a remoção de sedimentos, pois o 
acumulo de sedimentos na trincheira de exfiltraçao é de difícil remoção e ficará dispendioso a remoção da 
tubulação e do material de pedra britada circundante a mesma. 

A trincheira de exfiltração é também chamada de dreno francês ou trincheira de percolação, 
conforme Chin, 2000. 

Geralmente a trincheira de exfiltração é usada off line em áreas residenciais de até 4ha e áreas 
comerciais até 2ha, conforme Chin, 2000 

É muito usado como pré-tratamento, a faixa de filtro gramado com 6m de largura para remover as 
partículas de sedimentos que possam entupir a trincheira 

Deve ser usada em solos que a condutividade hidráulica seja maior que 2m/dia (83mm/h) e a 
distância mínima do fundo da mesma até o lençol freático não pode ser menor que 1,20m. 

Um poço raso ou amazonas para abastecimento de água doméstico deve ficar no mínimo a 30m da 
trincheira de exfiltração. 

A distância das fundações de um prédio tem que ser no minimo de 6m e a declividade do solo não 
deve ser maior que 20%. 

A vazão que vai para a trincheira de exfiltração pode ser constante ou não. A vazão será constante 
quando fornecida por uma bomba ou quando as águas pluviais provem do escoamento superficial devido a 
uma chuva. 

A vazão da trincheira de exfiltração Q é igual a soma de duas vazões, uma  no fundo e outra nos 
lados da trincheira. 

Q = Qb + 2x Qs 
Sendo: 
Q= vazão total da trincheira de exfiltração  
Qb= vazão do fundo da trincheira 
Qs= vazão de cada lado da trincheira 
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Figura 4.21- Trincheira de exfiltração. Observar a altura H, a largura W e que o fundo está no minimo a 1,20m do lençol freático. 
O tubo perfurado recebe a água que será infiltrada no fundo e nas paredes (metade de H). 

 
 
Vazão que exfiltra no fundo da trincheira Qb 
 

Qb = Kt . W. L 
Sendo: 
Kt= condutividade hidráulica da trincheira 
W= largura da trincheira 
L= comprimento da trincheira 
 
Vazão que exfiltra no lado da trincheira  Qs 

Qs= Kt x Aperc 
Sendo: 
Gradiente hidráulico = G= 1 (admitido) 
Aperc= lado da área da trincheira  por onde a água se infiltra  
 
 É adotado na prática comum que a exfiltraçao se dá na metade da altura da trincheira e assim 
teremos: 
 H=altura da trincheira conforme Figura (4.21) (m). 

Aperc= (1/2) . L . H 
Como   
                                             Q = Qb + 2x Qs 
Fazendo as substituições teremos: 
 
Q = Qb + 2. Qs = Kt. W. L + 2 . Kt . (1/2) L. H= Kt. L ( W + H) 

L= Q/ [Kt (W + H)] 
Sendo: 
L= comprimento da trincheira (m) 
W= largura da trincheira (m) 
H= altura útil da trincheira (m). Existe uma camada de cerca de 0,50m sobre a trincheira preenchida com solo 
local, daí a observação de altura útil. 
Q= vazão que é bombeado ou injetado na trincheira (m3/dia) 
Kt= condutividade hidráulica do solo ao lado da trincheira (m/dia)  



Balanço Hídrico 
Capítulo  4- Drenagem e recarga 

Engenheiro Plínio Tomaz 30 de dezembro de  2017  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

4-27 

 
O objetivo do dimensionamento de uma trincheira de exfiltração é achar a largura W, o comprimento 

L, a altura H, tendo conhecido a condutividade hidráulica Kt e a vazão de entrada Q.ão mais eficiente tem 1m 
de largura por 2m de profundidade, devendo o lençol freático estar no minimo a 1,20m do fundo da trincheira. 
 Ainda conforme Chin, 2000 o tubo perfurado instalado ser for de aço deve ter no mínimo 320 
perfurações / m2, sendo as perfurações de diâmetro de 0,95mm. 
 
A taxa de infiltração será: 
 

N= Q/ (L x W) 
 
Sendo: 
N= taxa de infiltração (m/dia) 
L= comprimento da trincheira (m) 
Q= vazão que é bombeada ou injetada na trincheira (m3/dia) 
 

4.15 Alteamento do lençol freático pela Equação de Hantush 
Existe um lençol freático que tem altura “b”, porosidade efetiva Sy e condutividade hidráulica K. 

Observar que a condutividade hidráulica K do aqüífero saturado pode ser diferente daquela da zona de 
aeração conforme Figura (4.22) e (4.23). 

 Queremos saber que com a infiltração da água no lençol freático como o mesmo sobe e saber se isto 
não vai ocasionar problema do escoamento devido a necessidade de se manter sempre no mínimo 1,20m do 
lençol freático até o fundo da trincheira de exfiltração, sendo isto importante  

 
 
 

 
Figura 4.22 Alteamento do lençol freático devido a recarga 

                                                        Fonte: Todd, 1990  
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Figura 4.23- Esquema do alteamento do lençol freático 

Fonte: USGS, 2010 
 
 
O parâmetro  “ν”  será: 

ν = Kx b/ Sy 
 
b1= 0,5 x ( hi + h(t)) 

 
Sendo: 
ν = parâmetro (m2/dia) 
b1= espessura do lençol freático no tempo t (m) 
Sy= porosidade efetiva (adimensional) 
hi= altura inicial da espessura do lençol freático (m) 
h(t)= altura no tempo t (m) 
 

Hantush, 1967 in Chin, 2000 obteve a seguinte equação: 
 

hm
2 (t)= hi 2 + ( 2Nx ν x t/K) x S* ( W/ (8 ν t) 0,5 ,   L /(8 ν t) 0,5) 

 
Sendo: 
hm =é a máxima altura do lençol freático no tempo t em relação a base (m) 
hi= espessura do lençol freático 
N= taxa de recarga (m/dia) 
t= tempo (horas) 
K= condutividade hidráulica do aqüífero (m/dia) 
W= largura da trincheira (m) 
L= comprimento da trincheira (m) 
ν = parâmetro (m2/dia) 
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Tabela 4.8- Valores de de α  e β conforme função de erro 

 

           
 
                 Fonte: Bouwer in Mays, 1999 
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Tabela 4.9- continuação- Valores de de α  e β conforme função de erro 

 
     Fonte: Bouwer in Mays, 1999 

 
Exemplo 4.17 
Seja um aqüífero com espessura b=10,7m com condutividade hidráulica K= 107m/dia e porosidade efetiva 
Sy= 0,2.  

Vamos aplicar sobre o mesmo um trincheira de exfiltração e queremos saber  embaixo da mesma, 
como sobe o lençol freático, sabendo-se que o mesmo está  a 5,00m da superfície do solo.  

O solo não saturado tem condutividade hidráulica Kt= 12m/dia.  
Supomos que a trincheira está enterrada 0,50. Isto é, sobre a mesma existe altura de solo local de 

0,50m.  
Queremos infiltrar no aqüífero 207m3/dia de água bombeada diretamente para um tubo perfurado que 

está no meio da trincheira.  
Supomos que os agregados na trincheira tenham mais de 2,5cm a 7,5cm e que haja furo suficiente 

para a exfiltração das águas pluviais. 
 
Supomos que a largura da trincheira W= 1,00m e que a profundidade da mesma H= 2,00m 
 

L= Q/ [ Kt (W + H)] 
 
L= 207/ [ 12 (1 + 2)]= 5,75m              Adoto L=6m 
 

A taxa de infiltração será: 
 

N= Q/ (L x W) 
L= 6m 

N= 207/ (6 x 1)=34,5 m/dia 
O parâmetro  ν será: 

                              ν = Kx b / Sy= 107 x 10,7 / 0,2 =  5.724,5 m2/dia 

 
b1= 0,5 x [ hi + h(t)] 

 
Hantush, 1967 in Chin, 2000 obteve a seguinte equação: 
 

hm
2 (t)= hi 2 + ( 2Nx ν x t/K) x S* ( W/ (8 ν t) 0,5 ,  L/ (8 ν t) 0,5) 

 
hm

2 (t)= 10,7 2 + ( 2x34,5x 5725 x t/107) x S* ( 1 / (8 x5725 t) 0,5 ,   6/ (8 x 5725 t) 0,5) 
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hm
2 (t)= 114 + 3692 x t  x S* (  0,00467 t 0,5 ,   0,028/ t 0,5 

 
Para t= 1 dia teremos: 

hm
2 (t)= 114 + 3692 x 1dia  x S* (  0,00467 x 1 0,5 ,   0,028/ 1 0,5) 

 
hm

2 (t)= 114 + 3692 x 1dia  x S* (  0,00467 ,   0,028) 
α= 0,00467 
β = 0,028 

Entrando na Tabela (4.8)  e (4.9) com os valores de α e  β  e fazendo as interpolações achamos o valor 
0,00044 

 
hm

2 (t)= 114 + 3692 x 1dia  x 0,00044= 114 + 1,6 =115,6 
hm = 115,6 0,5 =10,8m 

Portanto, o aqüífero que tinha 10,7m passou para 10,8m, isto é, subiu 0,10m, que não apresenta 
perigo pois, existe do fundo da trincheira até o nível do lençol freático a distância de 1,85m. 

 
Internet 

Uma outra maneira é entrar na internet no site e calcular 
http://www.aqtesolv.com/forum/rmound.asp 
Achamos 10,8m 
 
Poderemos também  variar o tempo de 1 dia para 10 dias, 100dias, 1.000dias, 10.000dias, mas  a 

altura de 10,80m permanecerá estável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24- Esquema para verificar o alteamento do lençol freático 

0,50m 

2,00m 

2,00m 

10,7m 

1,00m Lençol 

freático 

http://www.aqtesolv.com/forum/rmound.asp
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Exemplo 4.18 Bom 

Dimensionar um reservatório de infiltração on line com bacia de area de 3.000m2 (0,3ha), com área 

impermeável do terreno AI=50%, K=13mm/h=0,30m/dia, porosidade efetiva igual a 0,1, tempo de 

concentração de tc=10min, usando a equação de chuva de Natal, RN para Tr=5anos considerando a 

que o lençol freático está a 5,00 de profundidade e que a espessura do  lençol freático é de 7,00m. 

 O reservatório foi dimensionado com volume 25,2m3 e dimensões 6,4m x 12,8m com 0,31m 

de profundidade. 

Vamos considerar que a espessura do aqüífero seja b=7,00m e K=0,30m/dia=13mm/h e 

porosidade efetiva Sy=0,10. 

Queremos infiltrar em dois dias a altura de 0,31m, que nos dará 0,31/2=0,16m/dia, ou 

25,2/2=12,6m3/dia. 

Portanto: 

Q= 12,6m3/dia 

Kt=0,30m/dia 

W=6,40m (largura) 

L=12,8m (comprimento) 

A taxa de infiltração será: 

N= Q/ (L x W) 

N= 12,6/ (12,8 x 6,4)=0,15 m/dia 

O parâmetro  ν será: 

                              ν = K x b / Sy= 0,30 x 7,0 / 0,1 =  21 m2/dia 

Hantush, 1967 in Chin, 2000 apresenta a equação: 

hm
2 (t)= hi 2 + ( 2Nx ν x t/K) x S* ( W/ (8 ν t) 0,5 ,  L/ (8 ν t) 0,5) 

hm
2 (t)= 7 2 + ( 2x0,15x 21 x t/0,30) x S* ( 6,4 / (8 x21 t) 0,5 ,   12,8/ (8 x 21 t) 0,5) 

hm
2 (t)= 49 + 21x t  x S* (  0,49/ t 0,5 ,  0,99 /t 0,5) 

Para t= 2 dia teremos: 

hm
2 (t)= 49 + 21 x 2dia  x S* ( 0,49/ t 0,5 ,  0,99 /t 0,5) 

hm
2 (t)= 49 + 42 x S* (  0,49/ 2 0,5 ,  0,99/ 2 0,5) 

hm
2 (t)= 49 + 42 x S* (  0,28 ,   0,70) 

α= 0,28 

β = 0,70 

Entrando na Tabela (48.8) com os valores de α e  β  e fazendo as interpolações achamos o 

valor 0,43. 

hm
2 (t)= 49+ 42 x 2dia  x 0,43=49+36,12=85,12m 

hm=9,22m 

Portanto, a espessura do aquifero com a recarga será de 9,22m e como antes a espessura era de 

7,00m, então houve alteamento do aquífero de 2,22m 

Portanto, o aqüífero que tinha 7m passou para 9,22m, isto é, subiu 2,22m, que não apresenta 

perigo pois, existe do reservatório até o nível do lençol freático a distância de 1,20m. Do exemplo 

podemos compreender a necessidade de que a distância do fundo do reservatório de infiltração até o 

lençol freático seja no mínimo 1,20m. 
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4.16 Recarga de bacias 

A recarga artificial de aqüíferos é a maneira pelo qual procuramos infiltrar a água superficial no solo.  
Quando uma trincheira ou bacia de infiltração começa a funcionar com as águas pluviais que lá 

chegaram, começa a percolação e temos que prever quanto sobe o lençol freático, pois sempre consideramos 
uma distância segura do mesmo até o fundo da trincheira ou bacia de infiltração.  

Esta distância segura deve ser no mínimo de 1,2m conforme Figura (4.25). A equação de Hantush 
mostra como fazer isto.  

Malásia, 2005 mostra um exemplo  citando um método gráfico de Bianchi e Mackel, 1970 que mostra 
a simplicidade para se achar o alteamento do lençol freático conforme Figura (4.25). 
 
 
 

 
Figura 4.25 Recarga de uma área quadrada 

                                                        Fonte: Todd, 1990 in Malaysia, 2005 
 

 
 

Vamos usar  o gráfico de Bianchi e Muckel, 1970 da Figura (4.26) e para isto precisamos achar o 
coeficiente: 

 
                   L / ( 4.T. t /S) 0,5= valor A 

Sendo: 
L= comprimento (m). 
S= porosidade efetiva 
t= tempo (dias) 
T= transmissibilidade (m2/dia) 

 
Entrando no gráfico com x/L=0,5 e o valor A, isto é, queremos a altura do lençol no meio da bacia de 

infiltração e achamos: 
h.S/ w. t = valor B 

Tirando o valor de h temos: 
h= (valor B) . w. t / S 
 

Portanto, no meio da bacia de infiltração o lençol freático sobe em t dias a altura h. 
 

 
 
 
 
 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  4- Drenagem e recarga 

Engenheiro Plínio Tomaz 30 de dezembro de  2017  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

4-35 

 
Figura 4.26 Gráfico adimensional para cálculo de altura de água infiltrada em área de recarga quadrada 
Fonte: Todd, 1980. 
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Exemplo 4.19 
Uma bacia de infiltração de forma quadrada tem 100m de lado, taxa uniforme de recarga de 0,5m/dia, 
transmissibilidade de 800m2/dia, porosidade efetiva do solo de 0,15  conforme Todd, 1980.  

 
Achar a altura que aumenta o lençol freático na borda da bacia após 15dias. 

L= 100m    S= 0,15   t= 15dias   S=0,15   w= 0,5m/dia    T= 800m2/dia 
 
Vamos usar  o gráfico de Bianchi e Muckel, 1970 da Figura (4.26) e para isto precisamos achar o 

coeficiente: 
L / ( 4.T. t /S) 0,5=100 / ( 4 x 800 x 15 /0,15) 0,5 = 0,18 

 
Entrando no gráfico com x/L=0,5 e L / ( 4.T. t /S) 0,5=0,17 , isto é, queremos a altura do lençol no meio 

da bacia de infiltração e achamos: 
     h.S/ w. t = 0,07 

Tirando o valor de h temos: 
  h= 0,07 . w. t / S 
  h= 0,07 x 0,5 x 15 / 0,15 = 3,50m 

Portanto, no meio da bacia de infiltração o lençol freático sobe em 15dias a altura de 3,5m. 
 

Tabela 4.10- Planilha de cálculos 

Forma: quadrada   

Comprimento  (m) L= 100 m 

Recarga w (m/dia)= 0,5 m/dia 

Porosidade efetiva S= 0,15 adimensional 

Transmissibilidade (m2/dia)= 800 m2/dia 

T=K x D sendo D=espessura do aqüífero   

Tempo  t em dias t= 15 dias 

L/(4.T. t/S) 0,5= adimensional 0,18  

Valor achado no gráfico h. S / W. T= valor A 0,07 adimensional 

x= distância do centro até um ponto sob  o quadrado da bacia a contar do centro   

x= L/ 2  ( distância do centro da bacia de infiltração até a borda) 50  

Valor x/L 0,5  

h= altura acima do lençol freático (m)=  valor A . W. t / S = (m) 3,5  

 
 
Exemplo 4.20  
Uma bacia de infiltração de forma quadrada com 5m de lado, taxa uniforme de recarga de 34,5m/dia, 
transmissibilidade de 800m2/dia, porosidade efetiva do solo de 0,2.  

 
Achar a altura que aumenta o lençol freático na borda da bacia após 1dias. 

L= 5m     S= 0,2     t= 15dias    S=0,2   w= 34.5m/dia 
K= 107m/dia 
D= espessura do aqüífero= 10,7m 
 
T= K . D= 107 x 10,7= 1144,9m2/dia 
L / ( 4.T. t /S) 0,5=5 / ( 4 x 1144,9 x 1 /0,2) 0,5 = 0,03 

  
Entrando no gráfico da Figura (4.26)  com x/L=0,5, isto é, queremos a altura do lençol no meio da 

bacia de infiltração e achamos: 
h.S/ w. t = 0,001 

Tirando o valor de h temos: 
h= 0,07. w. t / S 
h= 0,001 x 34,5 x 1 / 0,2 = 0,170m 

Portanto, no meio da bacia de infiltração o lençol freático sob em 1dias a altura de 0,17m. 
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Tabela 4.11- Planilha de cálculos 

Forma: quadrada   

Comprimento  (m) L= 5 m 

Recarga w (m/dia)= 34,5 m/dia 

Porosidade efetiva S= 0,2 adimensional 

Transmissibilidade (m2/dia)= 1144,9 m2/dia 

T=K x D sendo D=espessura do aqüífero 1144,9  

Tempo  t em dias t= 1 dias 

L/(4.T. t/S) 0,5= adimensional 0,03  

Valor achado no gráfico h. S / W. T= valor A 0,001 adimensional 

x= distância do centro até um ponto sob  o quadrado da bacia a contar do centro   

x= L/ 2  ( distância do centro da bacia de infiltração até a borda) 2,5  

Valor x/L 0,5  

h= altura acima do lençol freático (m)=  valor A . W. t / S = (m) 0,17  
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4.17 Método que usa a trincheira para deter pico de enchente. 

Chin, 2000 e Urbonas, 1996 apresentam métodos semelhantes para dimensionamento de trincheira de 
infiltração e bacia de infiltração. 

Urbonas diz que é o método recomendado pela Associação de Água e Esgoto da Suécia que  leva em 
conta que o fundo da trincheira entope rapidamente e para isto usa somente a metade das áreas verticais da 
trincheira.  

 
 

 
 
Figura 4.27- Esquema de exfiltração, observando o hidrograma de entrada e o de saída 
 
 
O método sugere ainda que o volume produzido pelo runoff seja acrescido de 25% devido a aplicação do 

Método Racional, sendo isto recomendado por Sjoberg e Martensson, 1982 in Urbonas, 1993. 
O método é baseado em que a trincheira retém um volume igual a diferença entre o volume do runoff e o 

volume de água infiltrado no solo durante a precipitação e temos que achar a máxima diferença. Isto é feito 
por tentativas usando o Método Racional e a Equação de Darcy. 

É assumido que a infiltração se dará abaixo da metade da altura da trincheira e é usado dois lados da 
mesma. Não se usa o fundo da trincheira, pois, supomos que o mesmo irá entupir no futuro.  

 
Varmazenado = max (Vin – Vout) 
 
Vin = Varmazenado + Vout 

 
 
Sendo:  
Método Racional   
Qin= vazão de pico (m3/s)= CIA/360 
A= área da bacia (ha) 
C= coeficiente de escoamento superficial (adimensional) 
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89  Equação de Paulo Sampaio Wilken da RMSP 
Tr= período de retorno. Normalmente adotado Tr=2 anos.  
t= tempo em minutos 
I= intensidade de chuva (mm/h) 

 
 
Equação de Darcy    

Qout= 2(K. H/2 . L)= K.H.L 
Qout= vazão infiltrada nos dois lados da trincheira de altura H/2 (m3/s).  
H= profundidade (m) 
L= comprimento (m) 
K=condutividade hidráulica em (mm/h) 
 
Volume armazenado= n. W. H. L 

n= porosidade efetiva 
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W= largura (m) 
H= profundidade da trincheira (m) 
L= comprimento da trincheira (m) 

t= tempo (h) 
Num determinado tempo t temos: 

CIA t = n WHL + K . H . L . t 
Tirando-se o valor de L temos: 
 
L= (CIA) t / [(n.W+ K .t) H] 

Nota: supomos que todo o volume será infiltrado, 
 
Profundidade máxima admissível 

A profundidade máxima admissível depende da textura do solo em que está a trincheira e da porosidade 
do reservatório de pedras britadas. 

dmax=  f . Ts / n                                                    
 

Sendo: 

dmax= profundidade máxima permissível (m). Geralmente 0,90  dmax   2,40m 

f= taxa final de infiltração (mm/h).   Intervalo: 7,6mm/h  f   60mm/h 

Ts=máximo tempo permitido (h). Varia de 24h  Ts 48h. Urbonas adota: 36h 
n= porosidade das pedras britadas do reservatório que compõe a trincheira de infiltração. Geralmente 

adota-se n=0,4 
dt= profundidade escolhida para projeto dt<dmax. 

 
Exemplo 4.21 

Calcular a trincheira de infiltração para área residencial de 171m2 com C=0,95, sendo K=23,33m/h, 
agregado com porosidade efetiva n=0,35, sendo que o lençol freático encontra-se a 3m de profundidade da 
superfície. 

K= 23,33mm/h 
A= 0,171ha              C=0,95         
Porosidade efetva n=0,35                      
K=23,22mm/h                             
W=1,00m     
dmax=  23,33mm/h . 36h / 0,35=2400mm=2,4m Adotamos H=2,00m.   

 
Tirando-se o valor de L temos: 

L= (CIA) t / [(n.W + K .t) H] 
L= (0,95. I. 0,0171) t1 x 60s/ [(0,35.1,00 + (23,33/1000) .t2) 2,00] 
Sendo t1 em minutos e t2 em horas. Cuidado não errar! 
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89   para t em minutos. 

 
Dica: usar período de retorno Tr= 2anos conforme adotado por Urbonas 

 
L= (0,95. 1747,9 . 2 0,181/ ( t+15) 0,89 . 0,0171) t / [(0,35.1,00 + 23,33 .t) 2,00] 

Temos o comprimento L em função do tempo em horas e, fazendo-se a Tabelas (4.12) e (4.13), achamos 
o valor de L=13m. 

Adotando um comprimento de 14m, a largura será 1,00m, a profundidade será 2,00m e volume de água 
na trincheira será de 9m3 em 2h de precipitação. 
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Tabela 4.12 - Cálculos para determinar o comprimento L 

Tempo tempo Período 
de retorno 

Intens. 
Chuva 

C A Q=CIA/360 1,25Q Porosidade 

(h) (min) (anos) (m/h)  (ha) (m3/s) (m3/s) efetiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,50 30 2 66,93 0,95 0,0171 0,003 0,004 0,35 

1,00 60 2 42,48 0,95 0,0171 0,002 0,002 0,35 

1,50 90 2 31,49 0,95 0,0171 0,001 0,002 0,35 

2,00 120 2 25,18 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

2,50 150 2 21,06 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

3,00 180 2 18,15 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

3,50 210 2 15,98 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

4,00 240 2 14,29 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

4,50 270 2 12,95 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

5,00 300 2 11,84 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

5,50 330 2 10,92 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 

6,00 360 2 10,14 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 

6,50 390 2 9,47 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 

7,00 420 2 8,89 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.13 – Continuação-Cálculos para determinar o comprimento L 
Tempo de 
retenção 

Prof. Max Largura W Altura H  
adotada 

K L Volume água Área da 
trincheira 

(h) (m) (m) (m) (mm/h) (m) (m3) (m2) 

10 11 12 13 14 15 16 17 

36 2,40 1 2,0 23,33 9 7 9 

36 2,40 1 2,0 23,33 12 8 12 

36 2,40 1 2,0 23,33 12 9 12 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 12 9 12 

 
Nota: o volume obtido por este método fornece praticamente o dobro do volume de WQv. 
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4.18 Routing -Método Modificado de Pulz 
 

 
Figura 4.28- Tubo perfurado com exfiltração 

 
Entrada (Imput)= saída (outpu) + exfiltração+ mudança no armazenamento 

 

(I1 + I2 )/2= (Q1 + Q2)/2 + (X1+X2)/2 + (V2 – V1)/ t    
        

   ( I1 + I2 ) =(2V2// t   + Q2 + X2) – ( 2V1 / t + Q1 +X1  ) + 2Q1 + 2X1                                
    
                      ( I1 + I2 ) = f(V2, Q2, X2) – f(V1, Q1, X1  ) + 2Q1 + 2X1                                

Sendo: 
I1 = vazão no início do período de tempo 
I2= vazão no fim do período de tempo 
Q1= vazão de saída no início do  período de tempo 
Q2= vazão de saída no fim do período de tempo 

t = duração do período de tempo 
V1 = volume no início do período de tempo 
V2= volume no fim do período de tempo 
X1= vazão de exfiltração no período de tempo 
X2= vazão de exfiltração no fim do período de tempo 
 
 
4.19 Detalhes do projeto 

A camada de pedra britada nº 3 com diâmetro médio de 50mm deverá estar envolvida em bidim para 
evitar entupimento de partículas de solo muito fina. O tubo perfurado deve ter a geratriz superior 75mm a 
150mm abaixo do topo da camada de pedra britada. 

O tubo perfurado deve estar praticamente plano com declividade da ordem de 0,5% para promover a 
exfiltração. Ao longo do tubo perfurado deve haver um colar para evitar o caminhamento da água junto ao 
tubo. O diâmetro mínimo do tubo perfurado é de 200mm devido a manutenção. 

Há necessidade de pré-tratamento. 
Para isto é necessário que a taxa de percolação seja K ≥ 15mm/h e que o nível do lençol freático na 

pior condição  esteja no mínimo a 1,00m do fundo da camada de pedra.  
É importante salientar que o valor K=15mm/h é um valor difícil de se achar em áreas de solo argiloso 

onde o valor de K varia de 0,2mm/h a 6mm/h. 
A Figura (4.29) mostra a instalação de tubos perfurados para infiltração no solo e a Figura (4.30)   é 

um corte transversal da caixa de pedra para micro-drenagem com tubos perfurados. 
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4.20 Descarga da exfiltração 
A exfiltração num tubo perfurado para conduzir águas pluviais pode ser modelada através da Equação 

(4.1) de um orifício variando o coeficiente de descarga Cd de 0 a 0,62, mas tudo depende da profundidade h e 
da vazão 

Q= Cd x A x (2 x g x h) 0,5                     (Equação 4.1) 
 
Sendo: 
Cd= coeficiente de descarga = 0,62 
A= área do orifício (m2) 
g= aceleração da gravidade (m/s2) 
h= altura (m) 

 
Devido a complexidade para adotar a equação do orifício, Ontário, 2003 Paul Wisner  e associados 

em 1994 apresentaram a Equação (4.2) aproximada que depende da área perfurada por metro de tubo, da 
declividade do tubo e da vazão de entrada que fornece bons resultados. 
 

Q exf= ( 15 x A – 0,06x S + 0,33) Qentrada                 (Equação 4.2) 
Sendo: 
Q exf  = vazão exfiltrada pelas perfurações do tubo (m3/s) 
A= área de perfurações /m de comprimento de tubo (m2/m) 
S= declividade do tubo perfurado (%) 
Qentrada = vazão de entrada longitudinal no tubo perfurado (m3/s) 
 
Nota: a Equação (4.2) foi baseada em tubos de 300mm e com perfurações de 12,7mm e 7,9mm. 
     Deve ser ter cuidado em usar a equação para diâmetros muito grandes ou tubos com perfurações 
muito grande. Usando a Equação (4.2) pode ser feito tabelas para se obter a exfiltração. 

 
Exemplo 4.2 
Seja uma galeria de águas pluviais com 130m com tubos perfurados de diâmetro de 200mm com cinqüenta 
perfurações de 12,7mm de diâmetro por metro de tubo e assentados com declividade de S=0,5%. As pedras 
britadas que serão usadas são as de nº 3.  

O bidim estará envolvendo a camada de pedra para evitar entupimento. A profundidade máxima da 
caixa de pedras é de 1,50m 
 
A área de um furo= 3,14 x 0,0127 2 / 4= 0,000126613 m2 
Como temos 50furos por metro a área A= 50 x 0,000126 6613= 0,006m2/m 
S=0,5% 

Q exf= (15 x A – 0,06 x S + 0,33) Qentrada  
Q exf= (15 x 0,006 – 0,06x 0,5 + 0,33) Qentrada 
Q exf= 0,39 x Qentrada  
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Tabela 4.14 Vazão de exfiltração em função da altura de água no tubo 

Altura da água no 
tubo variando de 
zero a altura do 
tubo 0,20m 

 
Qentrada (vazão 
que entra na 
tubulação) 

 
Q exfiltração 

(volume que 
passa pelos 

furos) 

 
Q saída= Qentrada -Q 

exfiltração 

(m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

0,000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,025 0,0010 0,0004 0,0006 

0,050 0,0030 0,0012 0,0018 

0,075 0,0065 0,0012 0,0053 

0,100 0,0120 0,0025 0,0095 

0,125 0,0165 0,0047 0,0118 

0,150 0,0210 0,0064 0,0146 

0,175 0,0220 0,0082 0,0138 

0,200 0,0230 0,0086 0,0144 
 Fonte: Ontário, 2003 

 
 

4.21 Volume de armazenamento 
Conforme Ontario, 2003 o volume de armazenamento  no reservatório é feito com pedra nº 3 é 

fornecido pela Equação (4.3) e Figura (4.31). 
 
V= L x W x D x n x  f                      (Equação 4.3) 

Sendo: 
V= volume de armazenamento (m3) 
L= comprimento da tubulação perfurada (m) 
W= largura da caixa de pedra nº 3 (m) 
D= profundidade da caixa de pedra (m) 
f= 0,75 = fator de longevidade para o solo nativo 
n= 0,40=espaço vazio nas pedras. 
 

O critério usando em Ontário, 2003 é que o volume  de armazenamento deverá ter no mínimo 5mm 
da área da bacia e no máximo 25mm.  

 
Pode-se usar na prática o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais: 
 WQv=(P/1000) x Rv x A.  
Portanto, V=WQv. 

 
Exemplo 4.23 
Sendo a área de 1ha, com área impermeável de 70% AI=70% achamos o volume WQv. 
Rv= 0,05+0,009x AI= 0,68 
WQv= (25/1000) x 0,68 x 1ha x 10.000m2 =170m3 
 
Supor comprimento L=130m, altura de D=1,50 e largura de W=3,00m e índice de vazios n=0,40 e f=0,75. 

V= L x W x D x n x 0,75 x f 
V= 130 x 3,0x 1,50 x 0,40 x 0,75 = 176m3 >170m3 OK. 
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4.22 Vazão infiltrada pela camada de pedra do tubo perfurado 

Sendo conhecido o volume V temos as dimensões da caixa de pedra: L, W e D. Assim podemos 
calcular a vazão que será infiltrada conforme Ontário, 2003: 
 
 
                       Q= f x (P/3600000) x (2xLx D + 2 x W x D + L x W) x n              (Equação 4.4) 
 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) dependente do volume V 
P= taxa de percolação (mm/h) 
L= comprimento (m) 
D= profundidade (m) 
W=largura (m) 
n= índice de vazios= 0,4 
f= fator de longevidade conforme Tabela (4.15) 
 

Podemos desprezar o termo WxD, pois ai não há infiltração e teremos: 
 
Q= f x (P/3600000) x (2Lx D +  L x W) x n              (Equação 4.5) 

 
O fator de longevidade f pode ser adotado pela Tabela (4.15). 
 

Tabela 4.15- Fator de longevidade conforme a taxa de percolação P 

Taxa de percolação do solo- P 
(mm/h) 

Fator de longevidade 
(f) 

P< 25 0,50 

25<P < 100 0,75 

P>100 1,00 
Fonte: Ontário, 2003 

 
 
Exemplo 4.24 
Calcular a vazão infiltrada na caixa de pedra britada com 130m de comprimento, profundidade da caixa de 
pedra de D=1,50m, largura da caixa de pedra W= 3,00m e taxa de percolação P= 50mm/h. 
 

Q= f x ( P/3600000) x (2L x D +L x W) x n 
Q= 0,75 x (50/3600000) x (2x 130x 1,50 +  130 x 3,00) x 0,4= 0,00325m3/s = 3,25 L/s 
 
Será infiltrado no solo 0,00325m3/s e se a entrada de águas pluviais for maior que este valor haverá 

overflow sendo a vazão de água encaminhada para uma galeria de águas pluviais convencional ou para um 
córrego mais próximo. 

 
 
 
A Figura (4.31) mostra uma galeria de micro-drenagem onde há tubos perfurados para infiltração no 

solo. A idéia central é que grande parte das águas pluviais sejam infiltradas no solo. 
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Figura 4.29- Perfil de galeria de águas pluviais com tubos perfurados aplicado na cidade de Etobicoke. 
Fonte: Ontário, 2003 
 
 
 
 
4.23 Custos 

Apesar de uma parte das águas pluviais se infiltrarem a redução dos custos de uma micro-drenagem 
com tubos perfurados economiza somente 10% do custo dos tubos. 
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Capitulo 166- Piping 
 
166.1 -  Introdução 

 Piping é um fenômeno de escoamento de água sob o concreto de uma barragem 

ou de uma canal revestido com concreto, que se torna um problema, pois, as partículas 

são erodidas e a erosão aumenta e os vazios no solo começam a ficar cada vez maiores, 

formando um tubo (piping) de montante para jusante conforme Figura 161.1. 

 É interessante observar que o fenômeno do piping também pode ser observado 

em um canal de concreto de condução de água quando o mesmo está vazio. Temos que 

verificar para ver se o mesmo não tem possiblidade de flutuar. Uma maneira de se 

evitar é aumentar as dimensões da laje de fundo do canal ou fazer aberturas de buracos 

para escoamento chamado de weep hole (barbacans) espaçados na horizontal de no 

máximo 3,00m. 

Weep hole são buracos de 50mm e comprimento de 50cm por onde a água 

infiltrada pode passar. Geralmente o limite de espaçamento é de 3m em 3m sendo 

usualmente usado 2m x 2m em toda a superfície. 

 
 

 
 

    Figura 166.1- Esquema de piping 
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                                        Figura 166.2- Esquema de piping 
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                                                    Figura 166.3- Esquema de piping 

 

 
 

Figura 166. B- Exemplo de piping 

 

 

166.2 Método empírico de Lane 
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 Em 1934, E. W. Lane publicou um estudo sobre o assunto recomendando o 

uso de weigthted-creep ratio Cw para vários tipos de materiais, conforme Tabela 

(166.1). O valor Cw= Lw/Z. Os estudos de Lane foram baseados em 200 casos 

examinados. 

 Creep é o comprimento da linha de percolação ao longo do perímetro entre 

o solo e a base. 

 Lane concluiu que a percolação vertical é mais importante que a horizontal, 

baseado que de modo geral, a condutibilidade hidráulica vertical é maior que a 

horizontal. O critério para ver quando a linha é horizontal ou vertical é a 

declividade. Se maior ou igual a 45 graus supomos que é vertical. Caso contrario 

será horizontal. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 Figura 166.4- Esquema para dimensionar a laje de um canal em degrau, 

usando o método empírico de Lane (1934). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 166.1 - Valores de weighted creep ratio (Lw/Z) para diversos materiais, 

conforme método empírico de Lane (1934). 
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Tabela 166.2- Valores de Lane. Quanto maior o Cw de Lane, maior será a menor 

resistência. 

 
 Uma maneira prática é através do uso da Figura 166.4. 

 Vamos fazer duas coisas. A primeira é verificar se pode ou não haver piping e a 

segunda é dimensionar as espessuras da laje para não haver levantamento devido às 

forças freáticas (uplift). 

              Lw/Z= [distância vertical do creep + (1/3) distancia horizontal do creep)] / Z 

 

Para verificar se haverá ou não piping 
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Calculamos o valor de Lw/Z e comparamos com o valor tirado da Tabela (166.1) Se 

for maior que o valor da tabela, não haverá piping, caso contrário sim, haverá 

piping. 

 

166.3 Definição de  Lw 

 

   Lw = h1 +h2+ h3+h4+h5 + (1/3) (W1 + L1 + L2 +W2)  

 

 Tendo-se o valor Lw fazemos o weighted ratio: 

 

Lw/ Z 

Sendo: 

Z = altura do degrau (m) 

 

 Verificamos o tipo de solo do fundo do córrego ou rio e vamos à 

Tabela 166.1.  
 Se o valor Lw/Z > valor achado, está tudo bem, isto é, não teremos piping. Caso 

contrário, teremos piping e para isto devemos mudar algumas dimensões e uma delas é 

o cut-off no fim da laje e que aparece como h5. 
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166.3 Para dimensionar a espessura da laje 

 Vamos considerar a Figura (166.5) conforme Novak et al, 2007. 

 A espessura da laje (t) é: 

 t = pressão freática x (peso específico da água / peso específico de concreto 

ciclópico submerso) 

 A pressão freática Pb em um ponto B da Figura (161.27) é calculada assim: 

 

   Pb = Z – [ h1+h2+h3+ (1/3) (W1+ L1)]/ Lw 
 

 

Altura da laje de concreto t 
 

 

 

 
 

 Figura 166.5- Pressões hidrostática (uplift) no fundo da laje impermeável 

 
 

 A altura da laje de concreto é achado fazendo o peso do concreto com rom 

=2240 kg/m3. 

  P= γρ.h´ 

 

  ρm= 2240 Kg/m3   densidade do concreto 

 

A espessura do concreto “t” deve ser de tal maneira que: 

 

 Para o valor h e h´vide Figura (161.2). 

       γ.ρm.t= γ.ρ.h´ 

 

h´= Sm. t 

 

Sendo Sm = ρm/ ρ 

 

 Subtraindo dos dois temos por t temos: 
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  h´- t= Sm. t – t 

 

  t= (h´-t)/(Sm -1)= h/(Sm -1) 

 

 Adotando coeficiente de segurança 1,5 teremos: 

 

  t=[ h/(2240/1000)} x 1,5 = 1,2 . h 

    t= 1,2 .h 
 

 

Exemplo 166.1 

Verificar no exemplo da Tabela (166.3) se haverá piping e achar as espessuras das 

lajes. 

 Primeiramente, observar que h1 = 2,00m, pois, há 1m de gabião que fica 

enterrado. 

 A largura do gabião caixa é W1 = 1,00m 

 A altura Z é o degrau e a altura h1, no caso de um canal com degrau, é a 

altura total do degrau com a parte enterrada que é 2,00m. 
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 Tabela 166.3- Cálculos para ver se há piping e espessura das lajes 

 
Problema1) Verificar se, a estrutura é segura contra "piping" ?  

Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 

Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 

Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 

Espessura da laje junto no final (m) = h4 = 0,20 

Espessura do cut-off (m) = h5 =  1,00 

Largura do degrau (m) = W1 =  1,00 

Largura do cut-off (m) = W2 =  1,00 

Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 

Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 

Altura do degrau (m) = Z =  1,26 

Cálculos   

Lw (m) =  7,67 

Lw/Z =  6,09 

Tabela do material  argila - weihted creep ratio  2,00 

Verificação se haverá ou não piping LW/Z > weihted creep 
ratio 

Tubo bem 

Problema 2) Calcular a espessura da duas lajes do degrau  

Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 

Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 

Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 

Espessura da laje junto  no final (m)= h4 = 0,20 

Espessura do cut-off (m)= h5=  1,00 

Largura do degrau (m)= W1=  1,00 

Largura do cut-off (m) =W2=  1,00 

Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 

Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 

Altura do degrau (m)= Z=  1,26 

Cálculos   

Lw (m)=  7,67 

Ponto B   

Pressão hidrostática (m) Pb=  0,64 

Espessura no ponto B (m)= 1,2 x Pb=  0,77 

   

Ponto D   

Lw ponto D=  6,34 

Pressão hidrostática (m) Pb=  0,43 

Espessura no ponto D (m)= 1,2 x Pb=  0,52 

 

 No ponto B, achamos espessura de 0,77m e córregos. Na parte da espessura no 

ponto D, de 0,52. 
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Podemos usar colchão reno e complementar a espessura com concreto ou então 

usarmos weep hole que são buraquinhos de 50mm de diâmetro e 500mm de 

comprimento que pode atenuar os efeitos em torno de 10%. 

 

166.4  Colar anti-seep 

 O colar anti-seep que se coloca em tubulações sobre um barramento, 

aumentam o comprimento do creep podendo ser dimensionado pelo Método prático de 

Lane, 1934 conforme Figura (166.6). 

 

 

 

 
 

Figura 166.6- Colar anti-seep que pode ser dimensionado conforme o Método 

empírico de Lane, 1934. 
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190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 
 
190.1 Introdução 
 Quando temos um canal revestido de concreto, precisamos verificar se 
não haverá levantamento (uplift) da laje de fundo.  
 Podemos, através do próprio peso da laje W, verificar se é maior que a 
força de levantamento uplift Fu. 

Caso não queiramos fazer uma dimensão muito grande da laje, 
podemos recorrer a fazer weep holes, conforme Figura (190.1), que consiste 
em introduzir tubos perfurados de 25mm a 75mm para permitir a passagem da 
água do solo para a superfície, diminuindo a pressão hidrostática. 

 

 
Figura 190.1 – Weep hole 
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190.2 Dimensionamento 

Primeiramente, fazemos a Rede de Fluxo, já muito conhecida, no canal, 
supondo que o mesmo está vazio, mas o solo está encharcado de água. 
Supomos que houve o abaixamento rápido do canal que não é instantâneo e 
pode durar vários dias. 

Vamos calcular a vazão que vai para cada weep hole, supondo que a 
distância máxima entre eles é de 3m. 

Supomos a metade do canal e calculamos o valor de q. 
 
q= (Nf/ Nq) x K x h     m3/s 
 

Supomos que a largura máxima entre os weep hole é de 2m. O máximo 
entre os weep hole de distância de eixo a eixo é de 3m, mas adotaremos a 
distância máxima de 2m. 

q x 2 
 

 
190.3 Equações de Zangar 
 A taxa de recarga na zona vadosa pode ser calculada usando a 
Equação de Zangar, conforme Bouwer (2002).  
 Metcalf e Eddy (2007) apresentam três equações devidas a Zangar e 
citados por Bouwer e Jackson (1974). As equações são para Si >> Lw e Si < 2 
Lw: 
 Vamos tratar de três apresentações das equações de Zangar que 
chamaremos de Tipo A, Tipo B e Tipo C. 
 
Equação Tipo A, para Si>>Lw 

 
Q= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     

Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s) 
Q= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) 
Ln= logaritmo neperiano 
rw= raio do poço (m) 
si= distância do fundo do dry well até a área impermeável (m).  

Observar que não leva em conta o nível do lençol freático, conforme se 
pode ver na Figura (190.1). 
 
Equação Tipo B, para Si<2Lw 
 

Q=K  x [ PI x Lw x (3 x Lw + 2 x Si)] / (3 ln (Lw/rw))   Si<(2 x Lw), 

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 190 – Dimensionamento de weep holes em canais revestidos 

Engenheiro Plínio Tomaz 8 de março de 2017  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

190-4 

 
 

 
Figura 190.2 – Esquema de um poço seco executado na zona vadosa 

 
Equação Tipo A, para Si>>Lw 

 
Q= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     

Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s) 
Q= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) 
Ln= logaritmo neperiano 
 
 Escolhemos, portanto, a Equação Tipo C, para Lw > 10 x rw 
                       Qz= ( 2 π K Lw 2 ) / [ ln( 2Lw/rw) -1 ] 
Sendo: 
Qz= taxa de recarga (m3/s) 
Kz= condutividade hidráulica (m/s) obtido em testes. 
Lw= profundidade da água no poço (m). Não é profundidade do poço! 
rw= raio do poço (m) 
ln= logaritmo neperiano 
 
 O cálculo é feito por tentativas. Temos o valor de K, o valor de Lw e 
supomos vários raios do poço de maneira a se atingir a vazão Qz ≈ q1. 
 Lembremos que a vazão Qz é para infiltração, mas, como a vazão em 
um poço tubular profundo que se retira é praticamente a mesma que pode ser 
usada para infiltração, supomos que a vazão Qz é a vazão que entra dentro 
do weep hole e, como há uma certa pressão hidrostática, a mesma sairá para 
fora. 
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Exemplo 190.1- Dimensionamento dos weep holes 
Verificar se haverá ou não levantamento do fundo de um canal de 

gabião com colchão reno com 0,30m de espessura. A largura da base do 
canal é de 15,70m e o talude é 1,5:1. A altura máxima do nível de água no 
canal é de 3,80m e a 18m da superfície temos areia argilosa praticamente 
impermeável. 

O solo é franco argiloso com 4,32 mm/h= 1,2 x 10-6  m/s. Supomos que o 
gabião colchão reno do talude não permite a percolação da água.  

Vamos aplicar a teoria dos fluxos conforme Figura (190.3). 
 
 
 
 

 
 
 
 Figura 190.3 – Esquema das linhas de fluxo Nf=4  Nq=3 
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q= (Nf/ Nq) x K x h 

 
q= (4/3) x 1,2 x10-6  X 3,8= 6,08 X 10-6 m3/s/m 
 
Como temos o dobro da seção Q= 2x q 
 
Q= 2 x q= 2x 6,08 x 10-6= 12,16 x 10-6 m3/s/m=0,044 m3/h caso 

houvesse necessidade de bombear esta água. 
Da Figura (190.3), temos: 

Força uplifit Fu 
Fu= u x área x 1,00m   (KN/m) 

u= Yw (h- y) 
A pressão neutra atua de baixo para cima também é conhecida como 

pressões periféricas de contorno, conforme Carmignani et al. (2009). A pior 
situação da pressão periférica é na saída final, onde pode ocasionar ruptura 
do solo ou levantamento da base de concreto. 

Sendo: 
u= pressão do porewater (pressão periférica) KN/m2= pressão de 

baixo para cima (KN/m2) chamada de uplift, conforme Gupta (2008). 
Yw= água= 10 KN/m3 
h= perda de carga estimada da linha equipotencial das linhas de 

fluxo para o ponto considerado (m). Estimado em h=0,1m. 
y= cota do ponto considerado a partir do datum, que é geralmente 

o nível superior da laje do piso (m). Geralmente, toma-se um ponto 
abaixo da laje do piso e como exemplo de uma laje de 0,30m o valor de 
y será negativo, isto é, y= - 0,30m. 

H/Nq= 3,8/ 3= 1,27m 
Sob a laje de 0,30m a pressão hidrostática tirada do desenho 

original é de 0,14m. 
O valor de h=0,14m e y= -0,3m (altura da base de concreto). 

u= Yw (h- y) 
u= 10 [0,14-(-0,30)]= 10 x 0,44= 4,4 KN/m2 

Então, a força uplift sobre uma área com um metro de largura, Fu por 
metro será: 

Fu= u x área x 1 = 4,4 x (15,7/2) x 1=34,54 KN/m 
Supondo que a espessura da laje do fundo é 0,30m e supondo o peso 

do concreto de 22 KN/m3 e considerando o peso específico submerso, isto é, 
descontando o deslocamento da água de 10 KN/m3, teremos para o concreto 
12 KN/m3. 

Peso da faixa de concreto W será: 
W= comprimento x espessura x largura x peso especifico= 
=(15,7/2) x 0,30x 1,0m x 12= 28,26 KN/m 
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Então F= W/Fup= 28,26/ 34,54= 0,8 < 1,5  Não OK 
O valor de F deverá ser maior  ou igual que 1,5. 
Portanto, haverá levantamento da laje de fundo. 
 
Fator de segurança contra piping 

O gradiente de saída da linha de fluxo Ie: 
Ie= Δh/ Le 

Sendo: 
Δh= h/Nq =3,8/3 =1,27m 
Le=2,7m (medido no desenho em escala original) 

Ie= Δh/ Le 
Ie= 1,27/2,7= 0,47 

Nota: o ic é sempre igual a 1, ou seja, ic=1 
F= ic/ ie= 1,0/ 0,47= 2,1 <4   Não OK. 
Portanto, haverá piping. 
Precisamos, portanto, de weep holes. 
 
 
Exemplo 190.2- Dimensionamento dos weep holes 
Vamos usar os dados do Exemplo (190.1). 
q= (Nf/ Nq) x K xh 
Nf=4   Nq= 3   h= 3,8m     K=0,0000012 m/s 
q= (4/ 3) x 1,2 x 10-6 x 3,8 = 6,08 x 10-6 m3/s/m  
Para dois metros de largura teremos: 
q= 2x 6,08 x 10-6 =12,16 x 10-6  m3/s 
Os dados geométricos do canal são: 
                      b= 15,7m  z=1,5   y=3,8m 

 
Escolhendo a Equação Tipo A, para Si>>Lw, de Zangar, teremos: 
  

Qz= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     
Sendo: 
K= condutividade hidráulica (m/s)= 1,2 x 10-6 m/s 
Qz= vazão (m3/s) 
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m) = 1,20m. Nota: o 
comprimento do weep hole é de 1,50m, mas supomos que para efeito de 
infiltração temos somente 1.20m. 
Diâmetro do weep hole=0,075m 
Rw= raio do tubo perfurado do weep hole (m)= 0,0375m.  
Ln= logaritmo neperiano 

Qz= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }     
Qz= (1,2 x 10-6 x 2 x3,1416 x1,22) / { ln [ 1,2/0,0375 + ( 1,202/0,03752 -1) 0,5 ]-1 }    = 

                  Qz= 3,4 x 10-6 m3/s  
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 Como precisamos de 12,12 x 10-6 m3/s e como cada poço de 75mm 
esvaziaria 3,4 x 10-6 m3/s, então fazendo-se a divisão verificamos a 
quantidade de weep holes na metade do canal. Lembremos que a lagura 
adotada foi de 2,00m. 
 
12,16 x 10-6/ 3.4 x 10-6= 3,57 ≈ 4 weep holes de 75mm na metade da base 
do canal. 
 
 Portanto, precisamos de 4 weep holes na metade da base do canal, 
ou seja, em toda a base precisamos de 8 weep holes de 75mm de 
diâmetro espaçados de 2,00m cada. 
 O tubo de PVC de 75mm deverá ser perfurado e revestido externamente 
por bidim. 
 O diâmetro dos weep holes varia de 25mm de diâmetro até 75mm. O 
espaçamento lateral usual é 2,00m e o máximo de 3,00m. Geralmente são de 
PVC perfurado com cerca de 1,00m a 1,50m de comprimento. 
 É necessário a manutenção dos weep hole, o que não é feito no Brasil, 
infelizmente. 
 
190.4 Recomendado da firma Macaferri para subpressão 

Afim de não se fazer os buracos (Weep holes) que sempre vão entupir, a 
Macaferri recomenda que quando se fizer a concretagem sobre os colchões 
reno, seja retirado  o sarrafo de madeira de 3cm x 3cm que fica colocado no 
mínimo um distante do outro de 3m. 

A distância entre eles varia de 3m a 5m. 
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Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O desaparecimento de algumas civilizações é atribuído a tese que a salinização do 
solo diminuiu a produção agrícola, devido a necessidade de drenagem adequada. 
Fonte: Cedergren, 1989 
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Capitulo 202- Drenagem Subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 
 
202.1  Introdução 

O objetivo nosso é a drenagem subterrânea  para obras civis e para 
irrigação. Compreendem estradas municipais, regiões planas para  esportes e 
exposições. 

Em hidrologia há dois tipos de drenagem: superficial e subterrânea.  
A drenagem superfícial é muito conhecida pelo Método Racional, onde 

uma parte da água tem escoamento superficial e outra se infiltra. A drenagem 
subterrânea é de domínio dos engenheiros agrônomos. 

Na agricultura é necessária a drenagem subterrânea. Conforme Mello, 
2009 a profundidade ótima do lençol freático deve ser para cada cultura 
usando estudos de benefícios/custos conforme pode ser visto em Waller e 
YITAYEW, 2016. 

 Para irrigação é estabelecido em geral N= 3 dias para época de 
irrigação sendo mantido o lençol freático na profundidade “p” que depende da 
cultura. Para postos de textura fina, p= 0,70m. 

Em campos de Golfe, nos percursos contam-se como eixos ideais das 
pistas de jogo (fairway) como linhas retas ou quebradas desde o ponto de 
lançamento até o buraco correspondente, é necessário a drenagem 
subterrânea para não molhar os pés dos jogadores. 

 Nas estradas de rodagem também temos a drenagem subterrânea das 
rodovias sendo que o DNIT usa para a chuva critica, período de retorno Tr= 1 
ano e chuva de duração de 1 hora que também é usado pelo FHWA.. 

Existem casos em que precisamos abaixar o lençol freático e para isto 
temos que ter conhecimento da drenagem subterrânea. Em campos de futebol 
pelo padrão Fifa após uma chuva intensa, o campo deve ser drenado 
imediatamente para que o jogo continue. É usado para chuva critica ou de 
projeto, Tr= 100 anos e duração da chuva de 1h. 

Dos 12 campos de futebol padrão Fifa, 8 deles possuem sistema de 
sucção a vácuo. Existe uma areia grossa com cerca de  40cm de espessura e 
embaixo uma lona plástica especial para sução da drenagem. A irrigação pode 
ser invertida e fica pelo fundo (subterrânea). 

 
 
 

202.2 Teoria de Dupuit-Forchheimer 
Na hipótese de Dupuit-Forchheimer  ou simplesmente hipótese de 

Dupuit ,é suposto movimento permanente e horizontal do fluido através de um 
aquífero não confinado, existindo na parte inferior uma área impermeável. 

 É suposto um fluxo horizontal e a equação básica usada é aquela 
mostrada pelo DNIT. Na hipótese de Dupuit é importante salientar que o fundo 
do dreno é o plano impermeável. 
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Na realidade isto não ocorre sempre. Devido a isto que temos os 
estudos de Hooghoudt feitos na Holanda em 1940. 
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Espaçamento das linhas dos drenos 

Existem ocasiões em que é necessário rebaixar o lençol freático de 1,5m 
a 2,0m e para isto os drenos têm que ser construídos em paralelo a certa 
distância conforme Figura (202.1).  

Conforme estudos do DNIT, 2006 o espaçamento entre as linhas de 
tubulações de dreno é dado pela Equação: 
 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

Sendo: 
E= espaçamento entre as linhas de dreno (m). 
h= altura do lençol freático acima da linha dos drenos (m) 
K= condutividade hidráulica saturada do solo (m/d)  NBR 14144 
q= contribuição da infiltração por m2 de área sujeita à precipitação (m/d) 
 
 

 
Figura 202.1- Espaçamento entre os drenos em base impermeável 

                 Fonte: DNIT, 2006 

 
Na Figura (202.2) está o esquema de Cedergren, 1989 para drenagem 

subterrânea sendo que a fórmula é a mesma de Dupuit. 
Cedergren, 1989 cita o FHWA que indica que a chuva de projeto que 

deve ser usada em todas as obras deste tipo é para período de retorno de 1 
ano com chuva de duração de 1 hora.  
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Salienta ainda, que o valor pode ser acrescido, se houver uma outra 
fonte de água além da precipitação conforme Figura (202.2). 
 
 

 
 
Figura 202.2 Esquema de drenagem. Fonte: Cedergren, 1989 
 
 
Exemplo 202.1- José Luiz Viana- Drenagem de campo de futebol- rede de 
agronomia. 
Calcular o espaçamento entre as tubulações de linha de dreno para rebaixar 
um lençol freático com altura h=0,50m, e condutividade hidráulica do solo 
K=33mm/h=68m/dia em um campo de futebol padrão Fifa. As declividades 
estão ente 0,5% e 1% e as velocidades entre 0,8m/s a 3 m/s. 

Adoto Tr=100anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos 
I=88mm/h e durante 24h será 2,1m/d 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

E= 2 x 0,50 ( 68 /2,1 ) 0,5
 = 5,7m 

Portanto, as linhas de dreno deverão ficar espaçadas de 5,7m. 
Notar que não fica claro qual a profundidade do dreno. 
A profundidade do tubo é resolvido somente baseado na resistência do 

material. 
As profundidades variam de 40 cm a 60cm e espaçamento variam de 4m 

a 6m. O diâmetro do tubo corrugado de PVC usado foi de 125mm a meia 
seção com n=0,011 com vazão de 0,006 m3/s e velocidade v=0,90m/s. 
 

 

202.3  Equação de Hooghoudt 
O holandês Symon Barend Hooghoudt (1901-1953)  através de Dupuit 

Forchheimer desenvolveu em 1940 estudos de movimento permanente 
durante um ano, o que é comum na Holanda, mas não em outros países.  

Depois foram feitos outros estudos para movimento variável por Bower 
e Van Schilfegaarde, 1963 que faz parte do modelo DRAINMOD, conforme 
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Waller e YITAYEW, 2016. Existe também a equação de Glover-Dumm para 
regime variável muito usada no Brasil. 

Existem vários modelos de cálculos derivados de Hooghoudt para 
movimento variável que é muito importante para os engenheiros agrônomos.  
 Conforme Raats et al, 2005 a  grande  ideia de Hooghoudt foi que 
primeiramente pelo esquema de Dupuit onde há uma área impermeável 
conforme Figura (202.3), foi pensar em uma trincheira fictícia onde pudesse 
usar Dupuit com uma altura equivalente he ou de conforme Figura (202.4). 
 

 
Figura 202.3- Esquema básico de Dupuit 

 
 

 
Figura 202.4- Esquema básico de Hanghoudt criando uma trincheira 

fictícia onde achamos uma altura equivalente heq ou ‘de’ onde se aplica 
facilmente Dupuit. 
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Vamos reproduzir a drenagem subterrânea para movimento permanente 

que é mais usual para as aplicações de engenharia civil que precisamos. 
Conforme SMEDEMA, 2005 temos a equação de Hooghoudt. 
 
 q= 8K2.de.h/L2 +4K1.h

2/L2           
 
Tirando-se o valor do espaçamento L temos: 
 
 L= [(4K1 .h

2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 

Sendo: 
L= espaçamento entre drenos (m) 
q=descarga da drenagem subterrânea com movimento permanente (m/dia).  
K1= condutibilidade hidráulica  saturada do solo acima do nível do dreno 
(m/dia). Geralmente supomos que o dreno tubular funcione com seção de 
y/D=0,50 e o nível é contado a partir deste plano. 
K2= condutibilidade hidráulica  saturada do solo abaixo do nível do dreno 
(m/dia) 
h=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno. 
re= raio do diâmetro do dreno (m) 
de= profundidade equivalente (m). 

Esta profundidade equivalente foi a grande descoberta de Hooghoudt, 
pois, existe infiltração radial no dreno que não é computada na hipótese de 
Dupuit. 

Já vi várias maneiras de se achar a declividade equivalente “de”, sendo 
que o próprio Hooghdout fez várias tabelas, mas vamos apresentar  conforme 
SMEDEMA, 2005. 

 
202.4 Cálculo da altura de equivalente 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
 
Para d/L> 0,25 
 

de= PIxL/(8x LN (L/u) 
 
Sendo: 
d= distância entre o dreno até parte impermeável (m) 
de= distância equivalente abaixo do dreno (m) 
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L= espaçamento entre drenos (m) 
u= perímetro molhado da meia seção do dreno em tubo ou base da valeta 
com 0,30m + 0,05+0,05. 

O problema é resolvido por tentativas, assumindo um valor do espaço 
entre os drenos L e depois calculando.   
 

 

Exemplo 202.2   Aplicação de Hooghoudt conforme SMEDEMA,2005 

Conforme Figura (202.5) temos:  
Q= 0,007 m/d  (7mm/dia) 
Profundidade dos drenos= W=1,00m 
d=D= 3,0m distância do dreno até camada impermeável abaixo. 
h= 0,4m distância do solo até nível mais alto do lençol freático no meio do 
espaçamento entre os drenos. 
K1= 2,0m/d condutibilidade hidráulica acima do dreno 
K2= 1,0 m/d condutibilidade hidráulica abaixo do dreno 
de= profundidade equivalente (m) 

Achamos L=33,00m 

 
 
Figura 202.5- Esquema do  Exemplo 202.2  conforme SMEDEMA,2005 

 

 

  
O cálculo é feito por tentativas, sendo admitido um determinado valor 

para o espaçamento entre drenos L e depois verificado se o valor coincide. 
 
Primeira tentativa L 
d/L= 3.00/ 30,00= 0,1 que é menor que 0,25 então usamos a equação: 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
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u= π x raio= π x 0,1= 0,31m 
de= 3/(8x3/ π x30)xLN(3/0,31) +1)= 1,91m 
 
Cálculo de L. 
 

L= [(4K1 .h
2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 

 
 

L= [(4x2,0x0,42/0,.007 + 8x1.0 x1,91x0,40/0,007] 0,5 
L= 32,46m 
 
Entrando novamente com o valor calculado de L=32.46m 

acharemos: L= 32.84m e asso, por diante, onde achamos o valor de 
L= 32,91m ou seja, L= 33m usando as Tabelas 4(202.1) e (202.2). 

 
 

            Tabela 202.1- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

         
Hooghoudt bom do livro Modern drainage Calcula dreno em tubos ou valeta para  

Tipo de dreno ou valeta dreno 

Distancia do dreno até área impermeável d (m)= 3,00 

Diametro do dreno (m) 0,2 

re=raio do dreno (m) 0,1 

Condutividade hidráulica K1 (m/dia)= 2,00 

Condutividade hidráulica K2 (m/dia)= 1,00 

   

Profundidade do dreno (m)= 1,00 

Chuva crítica ou chuva de projeto 
adotada(m/d)=R= 

0,007 

  

Ho (m)= altura do lençol freático 0,40 

 
        

Tabela 202.2- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

 
Calculo de "de" e de "L" d/L= 0,1  

L perimetro 
molhado 

u (m) 

de new L 

30 0,31 1,91 32,46 

32,46 0,31 1,96 32,84 

32,84 0,31 1,97 32,90 

32,90 0,31 1,97 32,91 

32,91 0,31 1,97 32,91 
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202.5 Tubos drenos 

São dimensionados para funcionar a meia-seção e possuem 
declividades de 0,5% a 1% com velocidades entre 0,80m/s a 3 m/s. São 
calculados pela fórmula de Manning.  

Dica: a velocidade mínima deve ser menor ou igual a 0,3 m/s 
conforme NBR 14145. 

Os diâmetros variam de 50mm a 230mm e a profundidade das valas fica 
em torno de 1,10 a 1,50m. Os materiais mais usados são os corrugados de 
PVC e de polietileno conforme NBR 15073 e Figura (202.6). 

Para campo de futebol, o padrão é Tr=100 anos e chuva duração de 
1hora. 

Os tubos drenos possuem envoltórios conforme Bernardo, et al, 2009 
com: areia, pedra britada, cascalho, manta poliéster, fibra vegetal (casca de 
coco). 

Na Tabela (202.3) estão os diâmetros dos tubos corrugados de PVC e 
polietileno e na Tabela (202.4) estão as aberturas livres nos tubos perfurados. 

 
 
 

 
 

Figura 202.6- Perfil de um tubo corrugado de PVC ou polietileno 
conforme NBR 15073 
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Tabela 202.3-Diâmetros tubos corrugado de PVC ou polietileno 
conforme NBR 15073 
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Tabela 202.4-Area total aberta mínima para a admissão de águia 
pelo tubo conforme NBR 15073 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202.6 Desvantagem do dreno aberto 

Há sempre uma dúvida qual o tipo de dreno a ser usado, aberto ou com 
tubos. 

Conforme professor Raimundo Nonato Távora Costa da Universidade 
Federal do Ceará, os drenos abertos possuem a desvantagem de perda de 
aproximadamente 12% da área, dificulta o tráfego de maquinas e alto custo de 
manutenção com a limpeza. 
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202.7 Dimensionamento de tubos em regime permanente 
Conforme Bernardo et al, 2009  o diâmetro do dreno e a vazão do dreno 

é igual à recarga do aquífero para tubos plásticos que são os mais usados: 
         Dd= 0,255 Qd 0,3749 Id -0,1875 

Sendo: 
Dd= diâmetro interno do tubo de drenagem (m) 
Qd= vazão do dreno (m3/s) 
Id= declividade do dreno (m/m) 
 
      Qd= (R.E.Cd)/ 86400 
Sendo: 
Qd= vazão no dreno (m3/s) 
R= lâmina de água a ser drenada em 24 horas (m/d) 
E=espaçamento entre drenos laterais (m) 
Cd= comprimento do dreno lateral (m) 
 
 

202.8 Modelo escolhido da equação de Hooghoudt: apresentado por 
Waller e YITAYEW, 2016 para movimento variável (Transient). 

Waller e Muluneh, 2016 apresentaram dois modelos, mas iremos 
mostrar somente um deles. 

O modelo variável foi baseado na equação de Hooghoudt com 
modificações feitas por Bower e Van Schilfegaarde, 1963. Este modelo 
também é adotado pelo Modelo DRAINMOD. 

O modelo é usado em regime variável e responde por uma determinada 
precipitação e períodos secos entre as chuvas. 
 

qd=4 K1.m
2/L   + 8K2.m.de/L 

 
         qd= vazão drenada no primeiro dia em (m3/m/dia) 

K1= condutibilidade hidráulica saturada do solo acima do nível do dreno 
(m/dia).  

K2= condutibilidade hidráulica saturada do solo abaixo do nível do dreno 
(m/dia) 

d=profundidade do plano impermeável abaixo do nível do dreno (m) 
m=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno(m). 
de= profundidade equivalente (m). 

 
Dica: no problema é fixado o valor da profundidade equivalente de, bem 
como do espaçamento entre os drenos L. 
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Exemplo 202.3 
Resolver o problema do Exemplo (202.2) mostrando o abaixamento do lençol 
freático no tempo em dias, sendo que foi fixado o espaçamento entre drenos 
L=74,2m e a profundidade equivalente de=1,76m. Supõe-se também, no ponto 
médio o lençol freático dista 0,2m do terreno. A profundidade do dreno é a 
mesma, isto é, 1,1m. 

Vamos seguir os ensinamentos de Waller e YITAYEW, 2016. 
 
de=  1,76m 
m=1,1 – 0,2 =0,9 =mo 

Vamos achar o volume drenado por unidade de comprimento do dreno 
no primeiro dia. 
 

qd=4 K1.m
2/L   + 8K2.m.de/L 

 
 
         re qd=4x1,5.0,92/74,2   + 8x3,0x0,9x1,76/74,2 =0,58 m3/m/dia 
 

No primeiro dia a profundidade drenada Ddrenada, diminui a altura mo do 
início. 

No caso t= 1dia 
Ddrenada= qd x t /L= 0,58 x 1 dia/74,1=0,0078m 
t= tempo (dia) 
Δm = - Ddrenada/ SY=- 0,0078/0,1= -0,078m=- 7,8 cm 
Sendo: 
Δm = variação do nível (m) 
SY= porosidade do solo em fração 
Valor final de m 
mo=0,90m 
mfinal= mo + Δm= 0,9 -0,078m= 0,822m 

                 
E  assim vamos fazendo para t=2 dias e t=3 dias. 
Para o segundo dia: 
  qd=4x1,5x0,8222/74,2   + 8x3,0x0,822x1,76/74,2 =0,52 m3/m/dia 
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Tabela 202.5- Profundidade do lençol freático em 9 dias conforme Waller 

e Muluneh, 2016 
Tempo 
(dias) 

de 
(m) 

 L  
m) 

K1  
(m/dia) 

K2 
(m/dia) 

Porosidade 
(fração) 

Valores de 
m (m) 

qd 
(m3/m/dia) 

Ddrenage 
(m) 

Δm 
(m) 

0 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,90 0,58 0,007788 -0,078 
1 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,82 0,52 0,014088 -0,141 
2 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,68 0,43 0,017197 -0,172 
3 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,51 0,31 0,016759 -0,168 
4 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,34 0,20 0,013743 -0,137 
5 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,20 0,12 0,009675 -0,097 
6 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,11 0,06 0,005861 -0,059 
7 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,05 0,03 0,003021 -0,030 
8 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,02 0,01 0,001293 -0,013 
9 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,01 0,00 0,000441 0 

10          

 
 
 
 

Tempo 
(dias) 

Valores 
de m 

0 0,900 

1 0,822 

2 0,681 

3 0,509 

4 0,342 

5 0,204 

6 0,107 

7 0,049 

8 0,019 

9 0,006 

10 0,000 

 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 10 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-16 

 
 
 
Figura 202.5- Movimento variável mostrando o abaixo do lençol freático 

em m sendo o tempo em dias. 
 

. 
 

202.9 Esquema de drenagem subterrânea 
 Ritzema, 2015 apresenta a Figura (202.7) salientando que um 

sistema de drenagem subterrânea está dividido basicamente em três partes: 
-Campo de drenagem é a rede de drenagem subterrânea que leva o 

excesso de agua através dos drenos e conduz para o tubo principal 
-Tubo principal do sistema de drenagem é o tubo ou canal que recebe as 

águas subterrâneas transportadas. Pode ser das águas subterrâneas ou das 
aguas de superfície 

- Saída (outlet) onde vão se lançadas as aguas transportadas. 
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Figura 202.7- Esquema do lay-out do sistema de drenagem. Fonte: 

Ritzma, 2015 
 
 

202.10- Hooghdoudt com declividade 
Usamos as fórmulas de Hooghoudt quando a declividade do reno 

for menor que 0,5%. 
O cálculo é semelhante ao Hooghoudt, mas com ajustamentos e 

não explicaremos neste texto Ver Figura (202.8) podemos ver drenagem 
em terreno inclinado. 

 

 
 
                           Figura 202.8-Terreno inclinado 
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202.11 Hooghoudt com condutibilidade anisotrópica 

Existem solos onde temos uma condutibilidade hidráulica vertical  Kv 
diferente da horizontal Kh.  

Achamos a condutibilidade hidráulica saturada equivalente K. 
 
                K= (Kv. Kh) 0,5 

 
Exemplo 202.4 

Seja q= 2,5mm/d, m=1,00m, Kh=0,75m/d   e Kv=0,03 m/d. Achar o 
espaçamento L usando Hanghdoudt. 

  
Primeiro calculamos a razão R = (Kh/Kv)0,5 = (0,75/0,03) 0,5= 5 
 
Então o valor vertical é multiplicado por 5 na escala para o solo se 

transformar em isotrópico, mas isto não se aplica ao valor m. 
 
Cálculo do K equivalente 
 
K= (Kv. Kh) 0,5 

 
K= (0,75x0,03) 0,5 

K=0,15 m/d 
 
Depois calculamos com Hooghoudt obtendo L= 50m, 
 

202.11- Exemplo de uma tabela de Hooghoudt 
Hooghoudt fez várias tabelas para o cálculo da profundidade 

equivalente. Depois vários autores fizeram estimativas para o cálculo da 
profundidade equivalente, usando fórmulas matemáticas. 

Apresento uma Tabela para diâmetro do dreno de 0,10m conforme 
Ritzema, 2014. 

O programa Drainmode adota: 
Para  d/L <0,3 

Sendo: 
d = profundidade abaixo do dreno (m) 
L= espaçamento entre drenos (m) 

c=3,55 -1,6 d/L + 2 (d/L) 2 

de= d/ [1+d/L (2,55 ln(d/re) – c)] 
 

Para  d/L >0,3 
de= L/  [2,55 ln(L/re)- 2,93)] 
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Exemplo 202.5- Baseado em Ritzema 

São dados: calcular o espaçamento em regime permanente.  
 
                               

 

     

d 4,8 m   

re 0,051 m raio do dreno em metros 

K1 0,14 m/d   

K2 0,14 m/d   

m 1 m   

Chuva 0,001 m/d   

 Livro Irrigation and drainage 
engeneering  Kindle  Peter 

Waller 

 d/L<0,3 ESTE 
caso 

 L c de new L 

 40 3,39 2,42 57,18 

 57,18 3,43 2,85 61,24 

 61,24 3,44 2,93 61,97 

     

Effective 
conductivity 

approach 

    

     

Ke 0,14  condutibilidade 
hidraulica 

equivalente 

 

   d/L>0,3 Caso 
acima 

 L c de new L 

 40,00 3,39 2,84 61,20 

 61,20 3,44 4,04 71,30 

 71,30 3,45 4,59 75,49 
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202.12 Importância do nível do lençol freático 
‘ Ritzman, 2015 mostra na Tabela 3 a importância de se manter o nível do 
lençol freático em determinada profundidade tendo em vista o que vai ser 
plantado. Assim plantando batata que é a primeira linha, vemos que se a 
profundidade do lençol freático for 0,4 a produção de batata será somente de 
46%, ao passo que se for 1,00m a produção será 100%. 
 

 
 
 

202.12   Diversos figuras de Waler, 2016. 
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Figura 202.10- Eficiência de irrigação de vários tipos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 202.9- Gotejamento subsuperficial 

 

 
 

Figura 202.10- A planta extrai 40% da água no começo e depois vai decrescendo 
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Figura 202.11- Linhas de fluxos entre os drenos. A salinidade vai acontecer entre os drenos 

onde a velocidade é menor. 

 

 

 

 
Figura 202.12- Balanço da água na agricultura 

 

 

 

 
 

 

Figura 202.13- Método de ensaio de condutibilidade hidraulica em terreno saturado 
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202.13 Chuva critica 

A norma da ABNT NBRE 14144 relativa a elaboração de projetos de drenagem 

subterrânea não define o que é chuva crítica e chuva de projeto. Também não define a 

formula adequada ao espaçamento entre drenos. 

Quanto temos movimento permanente (Steady state) é usado como chuva crítica 

ou chuva de projeto, aquela que acontece 5 vezes. São usadas chuvas diaria no minimo 

de 15 anos e foi obtido chuva critica enter 35 e 40mm/dia. Adotamos 40mm/d como 

chuva de projeto. 
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Capítulo 2 
Noções de Hidrogeologia 

 
 

Os rios são ecossistemas abertos em constante interação com o sistema terrestre e a atmosfera circundante. 
De acordo com Petts, 2000, os rios devem ser vistos em três dimensões espaciais: longitudinal, lateral e 
vertical. 
Fonte: Conceitos e Teorias Ecológicas sobre os rios- USP, ESALQ, 13/08/2002- Anderson, Camila, Elisa e Juliana. 
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Capítulo 2 - Noções de Hidrogeologia 
.  
2.1 Introdução 

A infiltração é o processo pelo qual a água das chuvas, da neve derretida ou da irrigação penetra nas 
camadas superficiais do solo e se move para baixo em direção ao lençol d’água (Rawls, et al in Maidment, 
1993).  

A infiltração é um fenômeno complexo, difícil de ser determinado com exatidão e que varia no tempo e 
no espaço. 

 
2.2 Capilaridade 

A capilaridade é muito importante nos solos insaturados, pois, como num canudo de plástico de 
refrigerante de raio (r), a água sobe uma altura (hc), conforme se pode ver na Figura (2.1).  

Como se pode ver na Equação (2.1), quanto mais fino é o material, maior é a altura da capilaridade. 
A capilaridade é causada por uma combinação de duas forças (Delleur, 1999):  

 atração molecular que é responsável pela aderência da água ao solo ou a partículas de superfície 
de rocha;   

 tensão superficial que se deve a coesão das moléculas de água em direção a outra quando a água 
fica exposta ao ar. 

A água drenada chama-se água gravitacional, enquanto que a água retida é denominada de água capilar. 

 
 
Figura 2.1 - Subida da água em um tubo capilar 
Fonte: Todd, 1980 

 
A altura crítica hc é fornecida pela Equação: 
                                                    

   hc= 0,153/r                                                                                   (Equação 2.1) 
Sendo: 
hc= altura crítica (cm) 
r= raio do tubo (cm) 
 
 

Tabela 2.1 - Subida da água pela capilaridade em materiais não consolidados 

Material Tamanho do grão 
(mm) 

Subida da água pela capilaridade 
(cm) 

Pedregulho fino 5–2 2,5 
Areia muito grossa 2-1 6,5 
Areia grossa 1-0,5 13,5 
Areia média 0,5-0,2 24,6 
Areia fina 0,2-0,1 42, 8 
Silte 0,1- 0,05 105,5 
Silte (conforme Todd) 0,05- 0,02 200,0 
    Fonte: Todd, 1980. 

 
Pinto et al, 1976 apresenta a profundidade das raízes na Tabela (2.2). Isto é importante, pois pelo 

comprimento médio das raízes, podemos verificar até onde as plantas podem retirar a água do solo. 
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Tabela 2.2 - Profundidade máxima da raiz das plantas 
Plantas Profundidade máxima da raiz 

(m) 

Árvores coníferas 0,5 a 1,5 
Árvores decíduas 1,00 a 2,0 ou mais 

Árvores permanentes (folhas largas) 1,0 a 2,00 ou mais 
Arbustos permanentes 0,5 a 2 ou mais 

Arbustos decíduos 0,5 a 2 
Vegetação herbácea alta 0,5 a 1,5 ou mais 

Vegetação herbácea baixa 0,2 a 0,5 
       Fonte: Pinto et al, 1976. 

 
 
2.3 Distribuição das águas subterrâneas 

Quando a água se infiltra no solo está sujeita a atração molecular ou adesão, tensão superficial ou 
efeitos de capilaridade e a atração universal (Pinto et al, 1976). 

As águas subterrâneas estão divididas em duas zonas principais, conforme se pode ver na Figura 
(2.2): 

 

 zona de aeração ou zona não saturada ou zona insaturada  

 zona de saturação 

 
Figura 2.2 - Distribuição da água abaixo da superfície do solo 
Fonte: Braga, UNESP 

 
A zona insaturada ou aerada está dividida em três zonas:  

 zona de água de uso do solo,  

 zona da franja capilar e  

 zona intermediária (zona vadosa) 
 
As profundidades das três zonas são bastante variáveis. 
Na zona insaturada temos: partículas de água, ar e solo, conforme Figura (2.3).  



Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-5 

 
Figura 2.3 - Mostra as partículas de água, ar e sólidas de um solo insaturado. 

 

 
 Figura 2.4 - Definição dos termos usados para descrever o movimento na zona insaturada. 
 Fonte: Dingman, 2002. 
 

 
Percolação 

É o termo geral usado pela descida da água na zona insaturada. 
 
Recarga 

É o movimento de percolação da água da zona insaturada para a zona saturada que está abaixo.  
 
Redistribuição 

Infiltração é o movimento da água da superfície para o solo e Redistribuição é subseqüentemente o 
movimento da água infiltrada na zona insaturada do solo. Ver Figura (2.4). 

A palavra “vadosa” vem do Latim e significa “raso”. 
 
Geoquímica 

A água subterrânea na zona não saturada e na zona saturada sofre reações químicas orgânicas e 
inorgânicas.  

Dependendo das diferentes litologias teremos qualidades de água diferentes.  
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A importância da geoquímica pode ser encontrada em livros especializados como: 

 Physical and Chemical Hydrogeology de Patrick A Domenico e Franklin W.Schwartz 

 Geochemistry de Arthur H. Brownlow 

 Water Quality Data- Analysis and Interpretation de Arthur W. Hounslow 

 Geoquímica e contaminação de águas subterrâneas - Suely S. Pacheco Mestrinho. 
 
 
2.4 Lei de Darcy  

Em 1856, estudando a permeabilidade na zona saturada, Henry Darcy concluiu que para um filtro de 
área (A) comprimento (L), conforme a Figura (2.5), vale o seguinte: 

 
                             Q= K x A x (h1- h2)/L                                                        (Equação 2.2) 

                              
     Q= K x A x G                                                                   (Equação 2.3) 

Sendo: 
Q= vazão constante que passa pelo cilindro (m3/s; m3/dia) 
h1= carga hidráulica no piezômetro 1 (m)  
h2= carga hidráulica no piezômetro 1 (m)  
z1= cota do ponto P1 (m) 
z2= cota do ponto P2 (m) 
L= distância entre os piezômetros 1 e 2 
A= área da seção transversal do cilindro (m2) 

H= variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2 
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia) 
G= gradiente hidráulico= (h1-h2)/L 
 

 
 
Figura 2.5 - Esboço esquemático do dispositivo usado por Darcy 
Fonte: Hidrogeologia - conceitos e aplicações, 1996, p.37. 

 
 
 É importante salientar que a experiência de Darcy foi feita para a zona do solo saturado e obtido o 
coeficiente de condutividade hidráulica da zona saturada (K). Na Tabela (2.3) temos os valores de K em 
função do tipo de solo. 

Expandindo-se o conceito da lei de Darcy, existe a condutividade hidráulica para a zona não saturada, 
cujo valor é inferior ao da condutividade hidráulica da zona saturada. Existe ainda o conceito de condutividade 
hidráulica vertical e horizontal, sendo que a condutividade horizontal é maior que a vertical.  

Podemos entender a diferença de cargas hidráulicas (h1-h2) dividida pelo comprimento L, como sendo 
a taxa de perda por unidade de comprimento, o que recebe o nome de gradiente hidráulico (Hidrogeologia 
básica, 1996).  
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                   Tabela 2.3 - Condutividade hidráulica (K) em função do tipo de solo 

Tipo de solo mm/h m/dia 

Areia 210,06 4,96 

Areia franca   61,21 1,45 

Franco arenoso  25,91 0,61 

Franco  13,21 0,31 

Franco siltoso  6,86 0,16 

Franco argilo arenoso 4,32 0,10 

Franco argiloso  2,29 0,05 

Franco argilo siltoso 1,52 0,04 

Argila arenosa  1,27 0,03 

Argila siltosa 1,02 0,02 

Argila 0,51 0,01 
 Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual, 2001 

 
 
 
 

Explicações sobre o gradiente da Lei de Darcy 
 Quando examinamos o fundo de uma bacia de infiltração com fundo plano  o 
gradiente é igual a 1, pois, tomando-se um elemento delta x o valor do gradiente será: 
G= (h1- h2)/ L e como h1-h2 é igual a L então o gradiente G será igual a 1. 
 Quando temos um talude  de um reservatorio de 1: 2 então o gradiente hidraulica 
será o coseno do ângulo do talude. 
 Assim se o ângulo da talude 1:2 for de 26,6 graus, então o cos 26,6= 0,89 e o 
gradiente G=0,89 para o talude. Na Tabela (2.4) estão os gradientes calculados para 
diversos taludes. 
 Quando vamos aplicar a Lei de Darcy para a  parede de uma trincheira de infiltarlção 
supomos que o gradiente é igua a, isto é, G=1. 
 
 

   Tabela 2.4- Gradiente para diversas declividades 
 

Declividade 
do talude 
1(V): Z(H) 

Ângulo 
do 

talude 
(º) 

 
Gradiente 

Cos(ângulo do talude) 
G 

1: 0,5 63,4 0,45 

1: 1,0 45,0 0,71 

1: 1,5 33,7 0,83 

1: 2,0 26,6 0,89 

1: 2,5 21,8 0,93 

1: 3,0 18,4 0,95 
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2.5 Limitações da Lei de Darcy 
A lei de Darcy deve ser aplicada quando o escoamento é laminar, o que é usual e cujo número de 

Reynolds (Re) é maior que 5 e menor que 60. 
5 < Re < 60 

Em regiões de solos cársticos (calcáreo) ou em rochas com fraturas de grandes dimensões não pode 
ser aplicada a Lei de Darcy. 

Quando uma camada de solo tem a condutividade igual em todas as direções o meio é chamado de 
isotrópico e, quando há para cada direção um valor de K, então o meio é chamado de anisotrópico. 

O meio isotrópico é chamado de homogêneo enquanto que o anisotrópico é chamado de 
heterogêneo. 

A lei de Darcy pressupõe uma distribuição isotrópica onde a condutividade hidráulica é independente 
da direção.  

Para aplicação em meio anisotrópico a lei de Darcy pode ser aplicada com um refinamento da 
mesma, aplicando as equações tensoriais. 

A equação de Darcy só vale para regime laminar é válida para numero de Reynolds menores que 1, 
mas admite-se que é válida até 10. Valores maiores do número de Reynolds acontecem em aquiferos 
fraturados em próximo de bombeamento no poço confomre Bedient, et al, 2008. 

Vê-se a discussão que existe a respeito do limite máximo de validade da Lei de Darcy. podendo ser 
admitido como limite até 60.  

 
Dica: Gupta, 2008 informa que quando Re>10 o regime é turbulento e a Lei de Darcy não é 

aplicável o que acontece em um poço nas vizinhanças da bomba centrifuga. 
 

Número de Reynolds 
 O nÚmero de Reynolds é determinado como em tubos para distinguir se o regime é laminar ou 
turbulento conforme Gupta, 2008. O nÚmero de Reynolds não tem dimensoes: 
     Re= ρ. V. d10 / µ 
Sendo: 
Re= número de Reynolds (adimensional) 
V= velocidade de Darcy em cm/s 
d10= diâmetro da partícula que indica que 10% dos materiais é menor que o valor indicado (cm). 
ρ= 1 g/cm3 
µ= 0,01 g/cm.s 
 
Exemplo 2.1- De Gupta, 2008 
Dado um poço raso com diâmetro de 0,30m e profundidade de 25m com filtros que atinge toda a profundidade 
do aquifero. O diâmetro d10= 1,5mm e o poço é bombeando com 0,2m3/s. Verificar a validade da lei de Darcy. 
 d10= 1,5mm= 0,15cm 
 Q= S. V  
 A= PI. 0,30 x 25m=  23,55m2 
 V= Q/S= 0,2/23,55= 0,0085 m/s =0,85cm/s 
 Re= ρ. V. d10 / µ 
 Re= 1x 0,85x0,15 / 0,01= 12,75 
 Como 12,75> 10 então não se aplica a Lei de Darcy 
 
 
Exemplo 2,2- De Gupta, 2008 
O objetivo deste exemplo é mostrar como funciona o gradiente hidráulico.Um canal corre paralelo a um rio 
conforme Figura (2.6).  A cota do rio superior é 120ft e do canal inferior é 110 ft. A distância de um rio do outro 
é de 2.000ft e temos uma formação permeável com profundidade média de 30ft e condutividade hidráulica 
K=0,25 ft/h. Achar a vazão por metro que corre pelo solo do canal superior para o inferior usando a Lei de 
Darcy. 
 
G= (h1-h2)/L = ((120-110)/2000= 0,005 
 
K= 0,25ft/h= 0,075m/h= 1,8 m/dia] 
 
Area por metro: 
A= 30ft x 0,30 x 1,00= 9m2/m 
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Q= K x A x G 
Q= 1,8 x 9 x 0,005= 0,081 n3/dia/m 
 

 
 
 

Figura 2.6- Esquema dos rios paralelos 
Fonte: Gupta, 2008 

 
2.6 Transmissividade (T) 

A transmissividade (T) corresponde à quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente 
por unidade de largura do aqüífero. 

                                     
                         T= K x b                                                                                         (Equação 2.4) 

 
T= transmissividade (m2/dia; m2/s) 
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia) 
b= espessura do aqüífero (m) 
  
 
2.7 Aqüíferos 

Aqüífero é definido por Davis e DeWiest, 1966 in Delleur, 1999 como a formação geológica abaixo da 
superfície que fornece água em quantidade suficiente para ser economicamente importante.  

Apesar de a definição ser subjetiva, pois engloba aqüíferos de 5,5m3/dia até 2700m3/dia, ela é usada. 
Basicamente existem dois tipos de aqüíferos, conforme a Figura (2.6).  
 

 Confinados e 

 Não confinados. 
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Figura 2.6- Tipos de aqüíferos. A) aqüífero confinado. B) Aqüífero não confinado (livre) 
Fonte: Delleur, 1999. The Handbook groundwater engineering. 

 
 
 

 
Figura 2.1- Aquiferos confinados e não confinados 
Fonte: Bedient, 2008 
 

2.8 Aqüífero confinado 
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O aqüífero confinado fica como um sandwich entre duas formações impermeáveis, conforme a Figura 
(2.6) parte A.  

A água contida fica pressurizada e forma uma superfície piezométrica que fica geralmente no subsolo. 
Quando a superfície piezométrica fica acima do solo, um poço profundo pode ter a água saindo naturalmente 
sem ação de bomba centrífuga. Teremos então um poço artesiano, cujo nome se deve a região de Artois na 
França, onde primeiro se constatou este fato. 
 
 
2.9 Aqüífero não confinado (livre) 

No aqüífero não confinado ou aqüífero livre supõe-se a existência na parte de baixo de uma 
formação impermeável, conforme Figura (2.6) parte B.  

O nível de água será o lençol freático ou a superfície potenciométrica. 
 

Aquitarde 
 É uma formação geológica semipermeável, pois apresenta porosidade e permeabilidade 
relativamente baixas. São consideradas desprezíveis do ponto de vista de suprimento de água (Mestrinho, 
1997). 
 
Aquiclude 
 É uma formação geológica impermeável e não fraturada, que pode conter água, mas sem condição 
de movimentá-la de um lugar para outro, em condições naturais e em quantidades significativas. É um 
exemplo extremo de aquitarde. 
 
 
 
Aquifuge 
  São camadas ou corpos de rochas muito compactadas que apresentam porosidade total e 
permeabilidade quase nula, como as rochas cristalinas magmáticas e metamórficas que constituem grande 
parte dos embasamentos geológicos, alem dos quartzitos, basaltos e rochas afins, não fraturadas ou 
intemperizados. 

Pode existir um aqüífero suspenso, conforme Figura (2.7) devido a existência de uma argila 
impermeável, o que é comum em regiões glaciais. 

Os aqüíferos não confinados são mais vulneráveis a contaminação (Delleur, 1999). 

 
Figura 2.7 - Aqüífero suspenso 
Fonte: Delleur, 1999. The Handbook groundwater engineering. 

 
2.10 Interflow 

O escoamento da água entre o lençol freático e a superfície é o interflow, conforme se pode ver na 
Figura (2.8). Isto acontece em regiões de florestas onde há depósitos de vegetais e a infiltração chega até uns 
dois metros abaixo da superfície num prazo muito curto. A água do interflow pode ser conduzida diretamente 
ao córrego mais próximo. 
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Figura 2.8 - Interflow 

                                                                                          Fonte: Delleur, 1999.  

 
2.11 Surgência 

Na zona não saturada temos a franja capilar e, dependendo da permeabilidade do solo, poderemos 
ter surgência (mina d´água) junto aos córregos, conforme Figura (2.9). 

 
Figura 2.9 - Surgência 

                                                                       Fonte: Delleur, 1999. 
2.12 Poços rasos  

Os poços rasos, poços freáticos ou poços amazonas têm aproximadamente 1m de diâmetro por até 
aproximadamente 20m de profundidade, atingem o lençol freático e param. A palavra “freático” vem do grego 
“poço”. 
 
2.13 Tempo de residência 

O tempo de residência de uma água subterrânea varia de umas duas semanas até 10.000 anos. Nos 
Estados Unidos temos exemplos de aqüíferos onde são extraídos água que data da época do pleistoceno, ou 
seja, 600.000 anos atrás. 
 
2.14 Aqüíferos regionais, locais e intermediários 

O conceito do tamanho dos aqüíferos foi examinado por Toth in Delleur, 1999 que estabeleceu três 
tipos básicos de sistemas de aqüíferos, conforme Figura (2.10). 

 Aqüíferos locais; 

 Aqüíferos intermediários; 

 Aqüíferos regionais. 

 
Figura 2.10 - Aqüífero local, regional e intermediário. 

                                           Fonte: Delleur, 1999.  
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O aqüífero local tem algumas centenas de metros e está próximo das áreas de recarga. As águas são 
de boa qualidade, o tempo de residência é curto, variando de algumas semanas a poucos anos. Em geral, a 
água possui pouca quantidade de sólidos totais dissolvidos (TDS). 

O aqüífero regional geralmente é grande podendo atingir até vários estados como, por exemplo, o 
aqüífero Guarani (1,2 milhões de km2) no Brasil, que atinge vários países: Brasil, Paraguai, Argentina e 
Uruguai. De modo geral, os aqüíferos regionais possuem uma alta taxa de sólidos totais dissolvidos (TDS) e o 
tempo de residência pode atingir milhares de anos. 

 
O aqüífero intermediário possui área maior que alguns km2 e o tempo de residência é de dezenas de 

anos.  
Água fóssil é aquela que está a grandes profundidades. Geralmente tem idade geológica muito 

grande e contém alta concentração de minerais dissolvidos. Em alguns casos é água salgada com 
concentrações muito elevadas que podem chegar a 100.000mg/L e, neste caso, são chamadas de bittern 
brines. 
 
 
2.15 Vazão base 

A vazão base foi definida por Hewlett e Nutter (1969) in Guerra e Cunha, 2001 como parte 
componente do fluxo canalizado que se mantém durante os períodos secos e são alimentados pela descarga 
da água subterrânea residente nos solos e rochas.  

A maneira segura de se determinar a vazão base é com dados de campo, construindo um hidrograma 
do escoamento de um rio, conforme Figura (2.11). Existem estudos de Linsley, 1982 e outros que mostram 
como separar a vazão base em seus componentes. 

 
 
 
. Existem três técnicas básicas para análise da vazão base através de hidrogramas de vazões de rios 

e córregos. Quanto a outros métodos existentes não entraremos em detalhes. 

 1- Método da Separação da vazão base 

 2- Método da Análise de freqüência 

 3- Método de Análise de Recessão. 
Uma informação importante é saber que nem sempre a vazão base é a recarga. As seguintes 

atividades podem alterar o valor da vazão base: 
 As barragens nos rios alteram os períodos de seca mudando a vazão base. Só não 

há alteração quando a área das barragens é menor que 10% da área da bacia. 
 O bombeamento da água do rio para a agricultura, usos urbanos e industriais. 
 Transferência de parte de água de rios de uma bacia para outra 
 O retorno sazonal das águas nas áreas de irrigação. 
 Mudanças no uso do solo, como corte da mata, reflorestamento que alteram a 

evopotranspiração 
 Extração de água subterrânea suficiente para abaixar o lençol freático ou reverter o  

gradiente do lençol perto dos rios. 
2.15.1 Método da separação da vazão base 
 É geralmente um método gráfico e muito usado. 
 Basicamente pode ser: 

1. Valor constante 
2. Declividade constante 
3. Método côncavo 

Existem vários métodos para a separação da vazão base, conforme a Figura (2.11) e, de acordo 
com o método usado, os resultados serão diferentes. Também não devemos esquecer que os métodos para 
medição de vazão dos rios para se fazer o hidrograma são muito imprecisos. 
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Figura 2.11 - Vários métodos de separação da vazão base. Método a, b e c. 
Fonte: Dingman, 2002. 

 
Vamos explicar somente dois métodos, sendo um da Figura (2.11a) e outro da Figura (2.11c). 

 
 
 
Método côncavo, conforme Figura (2.11a) 

A obtenção da vazão base é uma tarefa difícil a ser determinada. O método côncavo é um método 
gráfico. 

Linsley et al, 1975 citado in Delleur, 1999 obteve a equação: 
 

N= 0,827 x A 0,2                                                            (Equação 2.5) 
A= área em km2, 
N= número de dias entre o pico da hidrógrafa e o fim do escoamento superficial de uma bacia, conforme 
Figura (2.12). 

O expoente de A que é 0,2 depende das características da bacia como: vegetação, declividade e 
geologia. 
 A Figura (2.12) mostra a facilidade com que é traçada a linha pontilhada ABC da separação do runoff 
e da vazão base. 
 Primeiramente o ponto C é obtido usando a Equação (2.5). 
 O ponto B é obtido como um prolongamento da recessão AB até atingir o local onde está o pico no 
ponto D. 
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Figura 2.12 - Figura de uma hidrógrafa mostrando a separação do escoamento superficial da vazão base. 

         Fonte: Linsley e Franzini, 1992. 

 
Método da declividade constante, conforme Figura (2.11c) 

A linha separadora é uma reta pontilhada que tem declividade conhecida, como por exemplo, 
0,0037m3/s x km2 /hora. É também um método gráfico. 
 
Método aproximado para obter a vazão base  
 Uma outra maneira prática de se separar a vazão base é proceder, conforme Figura (2.13). Deve-se 
ter o cuidado para determinar o ponto de início e do fim para determinar a linha de separação. 
 O volume total acima da linha de separação Va representa a componente do volume do escoamento 
superficial (runoff) e o volume abaixo Vb representa o volume de contribuição da água subterrânea. 
 O índice da vazão base (BFI- base flow index) é definido como a razão entre o volume da vazão base 
Vv pelo volume do escoamento superficial (runoff) Va. 

                                       BFI= Vb / Va                                                                               (Equação 2.6) 
Sendo: 
BFI= índice da vazão base 
Vb= volume da vazão base obtido no hidrograma 
Va= volume do escoamento superficial. 
 
 

 
Figura 2.13 - Técnica de separação da vazão base 

            Fonte: Water Budget Analysis on a Watershed Basis 

 
 Os cálculos devem ser feitos para no mínimo dois anos de medições em determinado local. De modo 
geral, o método aproximado superestima a vazão base. O índice da vazão base deve ser sempre usado como 
uma primeira aproximação. 
 Existem casos que possuímos dados para fazer o hidrograma e casos que não temos nenhum dado 
disponível e neste caso podemos fazer durante certo tempo algumas medidas ou se basear em alguma 
analise regional do índice BFI. 
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 A influência do homem deve ser sempre levada em conta, como por exemplo, irrigação, 
bombeamento, sistema de abastecimento de água, descargas de tratamentos de esgotos sanitários, sistemas 
de drenagem, etc. 
 
2.15.2 Método de Análise da freqüência 

Neste método são usadas as técnicas de estatísticas e existem varias equações para os chamados 
“filtros”. 
 
Estimativa de BFI quando não se tem medição  
  O Departamento do Interior dos Estados Unidos USBR possui estimativa em todo o pais com R2 = 
67%. Não temos conhecimento de estudo semelhante em todo o Brasil. 
 O valor BFI tem uma relação muito forte com a precipitação média anual e com a declividade da 
bacia. 
 Estudos feitos no Zimbabwe onde existe clima tropical, por Mazwimavi et al no trabalho “Estimation of 
Flow Characteristics of Ungauged Basins ” por análise linear de regressão em 52 bacias com áreas de 3,5km2 
a 2.630km2 com área média de 505,2km2  em cujos trabalhos foi citado o prof. Dr. Tucci da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul achou para médias anuais: 
 
  BFI= 0,0003 x P – 0,0414 x Dd + 0,4857 x S10                               com r2 =  0,73 
Sendo: 
BFI= índice da vazão base que varia de 0 a 1 
P= precipitação média anual (mm) que varia de 554,2mm a 1796,8mm com média de 852mm. 
Dd= densidade de cursos de água (km/km2) que varia de 0,2 a 4,9 sendo a média de 2,4 km/km2 
S10 = declividade de 10% dos pixeis da área. Faz-se uma tabela e acha-se a declividade média de cada pixel.  
 
Depois se constrói uma curva de freqüência cumulativa das declividades médias achadas. A declividade 
em porcentagem a ser achada é aquela correspondente a 10% dos pixeis, em que as declividades são iguais 
ou menores que 10%. 
 
Exemplo 2.1 
Calcular para o córrego Água Suja, em Guarulhos, o BFI, sendo dados: 

Área da bacia= 3,7 km2 

Comprimento do talvegue= 3,6km 
Declividade média do talvegue= 7,59% 
Densidade hídrica = 2,1 km/km2 (estimado) 
80% da área tem declividade > 30% 
10% da área tem declividade < 10% 
10% da área tem declividade < 0,4% (estimativa) 

             P=precipitação media anual= 1463mm /ano (Posto Bonsucesso) 
 
  BFI= 0,0003 x P – 0,0414 x Dd + 0,4857 x S10                              
   
  BFI= 0,0003 x 1463 – 0,0414 x 2,1 + 0,4857 x 0,4= 0,55 
 
De modo geral o BFI é menor que 0,50.                             
Isto significa que: 

BFI= Vb / Va =  0,55                                    
Sendo: 
 
BFI= índice da vazão base 
Vb= volume da vazão base obtido no hidrograma 
Va= volume do escoamento superficial. 
    Vb= 0,55 x Va 
Para uma chuva de 2h e Tr= 25anos teremos 85,1mm. 
Va= 85,1mm 
Vb= 0,55 x 85,1mm= 46,8mm que será a vazão base em relação a precipitação. 
Notas: 

 A vazão base não significa que é a recarga. Pode ser parte da recarga, mas não deve ser confundida 
com a recarga. 
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 A parte separada da vazão base é chamada por Tucci, 2000 de precipitação efetiva, isto é, aquele que 
produz o escoamento superficial (runoff). 

  
2.15.3 Método da análise da Recessão 

Na Figura (2.12) podemos ver a recessão que tem inicio no pico no ponto D e vai descendo até o 
ponto C que geralmente é difícil de localizar com precisão. 

O método da análise da recessão é antigo e muito usado. Boussinesq o usou em 1877, Horton em 
1933 e Boussinesq em 1904. 

Os métodos mais conhecidos são:  Método de Meyboom, 1961 e de Robaugh. 
Explicaremos com mais detalhes o método da analise da recessão de Meybom, 1961 que é muito 

usado para se achar a recarga dos aqüíferos subterrâneos.. 
 
Método da Recessão Sazonal ou Método de Meyboom, 1961 
 Um método simples e eficaz é o método de Meyboom, 1961 explicado por Fetter, 1994. Ele fornece a 
recarga das águas subterrâneas na bacia e por este motivo é muito usado. 
 Utiliza basicamente dois anos consecutivos. Usa-se geralmente um gráfico mono-logaritmo com 
logaritmo no eixo y conforme Figura (2.14) e (2.1%). Na prática utiliza-se no mínimo 10anos de período de 
análise de dados fluviométricos. 
 
 

 
 

Figura 2.14- Gráfico semi-logaritmo mostrando a hidrógrafa 
Fonte: Fetter, 1994 
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Figura 2.15- Gráfico semi-logaritmo mostrando a hidrógrafa 

Fonte: Domenico eSchwartz, 1998 

 
 A recessão da vazão base está mostrada na Figura (2.14) e (2.15) em linhas pontilhadas. Parte-se da 
vazão de pico até a vazão de 0,1 x Qo e une-se a linha pontilhada.. 
 A distância entre o pico Qo e o limite 0,1Qo é o tempo t1. 
O volume potencial de água subterrânea é Vtp que é fornecida pela equação. 

Vtp= Qo x t1 / 2,3 
 
Sendo: 
Vtp= volume potencial da água subterrânea (m3) 
t1= tempo que leva a vazão base de Qo até 0,1Qo (meses) 
Qo= Vazão que inicia a vazão base (m3/s) 

Para o mês seguinte teremos que  
 Depois que achamos Vtp vamos procurar o valor de Vt usando a seguinte equação: 
 

Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 
Sendo: 
Vt= volume potencial da água subterrânea (m3) na próxima recessão. Isto é obtido usando o valor t que é o 
tempo entre o fim da primeira recessão e o inicio da segunda. 
t= tempo entre o inicio da recessão e o fim mesmo e não o valor 0,1xQo. 

O valor da recarga será a diferença: 
Recarga= Vtp - Vt 

Supomos no caso que não há bombeamento para retirada de água ao longo do rio de água que não 
retornem para os rios. 

Tendo-se o volume de recarga anual médio e tendo a área da bacia podemos achar o valor da 
recarga em mm.  
 
Exemplo 2.2 
O exemplo foi retirado do livro do Fetter, 1994 e conforme Figura (2.14) 
Calcular a recarga entre duas recessões consecutivas usando o Método de Meybom, 1961. 

Na primeira recessão temos o valor Qo=760m3/s que leva 6,3 meses para chegar até 0,1 x Qo. 
Vtp= Qo x t1 / 2,3 
Vtp= 760 x 6,3meses x 30diasx 1440min x 60s / 2,3= 5,4 x 108 m3 

O valor Vt na próxima recessão dura 7,5 meses, isto é, t=7,5meses 
Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 

Vt= 5,4 x 109 m3/ 10 (7,5/6,3) =3,5 x 108 m3 

Para o próximo ano a vazão será Qo=1000m3/s e teremos: 
Vtp= 1000m3/s x 6,3meses x 30diasx1440min/diax 60s/ 2,3= 7,1 x 109 m3 

A recarga será a diferença: 
Recarga=  7,1 x 109 m3 - 3,5 x 108 m3= 6,8 x 109 m3 
 

Evapotranspiração 
Uma outra aproximação que pode ser feita é obter a evapotranspiração usando os dados 

fluviométricos de uma bacia com a seguinte equação: 
 

Evapotranspiração= Precipitação – Volume da descarga do rio/ Área da bacia 
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Exemplo 2.3 
Seja uma área da bacia com 120km2 e temos as vazões medias mensais em 21 anos.  
Calculamos o Volume da descarga do rio/ área da bacia= 960mm 

Supondo precipitação de 1771mm/ano teremos: 
 

Evapotranspiração= 1771mm- 960mm= 811mm/ano 
Lembrando que o volume da descarga do rio deverá ser dividido pelo número de anos de dados que temos. 

Não levamos em conta a retirada de água do rio e nem os lançamentos. 
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Exemplo 2.4 
Seja uma bacia com 120km2 que apresenta o hidrograma de vazões médias mensais num determinado ponto 
conforme Figura (2.1) 
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Figura 2.16- Hidrograma de vazões medias mensais de dois anos consecutivos de um rio com bacia de 

120km2 em uma gráfico semi-logaritmo 
 

Tabela 2.1- Vazões medias mensais 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                          

1981 8,06 5,02 5,11 3,76 3,08 3,01 2,68 2,03 1,73 2,41 4,14 4,6 

1982 6,76 5,69 7,21 5,23 4,24 3,86 3,1 2,67 2,14 2,62 2,39 4,43 

 
Olhando-se no gráfico achamos Q0=8,06m3/s   
t1=11meses  
t=7,6meses 

Vtp= Qo x t1 / 2,3 
Vtp= 8,06 x 11meses x 30dias x 1440min/dia x60s/ 2,3=99.915.965m3 

Vt= Vtp/ 10 (t/t1) 
Vt= 99.915.965/ 10 (7,6/11)= 20.357.563m3 

 
Para o próximo ano Q0= 6,5m3/s e teremos 
Vtp= 6,5 x 11 x 30 x 1440 x60/ 2,3= 80.577.391m3 
 
Portanto, a recarga em dois anos consecutivos será: 

Recarga (m3)= 80.577.391 –20.357.563= 60.219.828m3 

Como a área da bacia tem 120km2 teremos: 
Recarga (mm)= 60.219.828m3 x 1000 / (120km2 x 100ha x 10000m2)= 502mm 
Assim se a recarga=502mm e se a precipitação média anual for de 1771mm teremos: 
Precipitação= evapotranspiração + recarga + escoamento superficial 
                     1771mm= 684mm (calculado) + 502mm +585mm (por diferença) 
O escoamento superficial é obtido por diferenças, pois temos a precipitação média anual e a 

evapotranspiração. 
Supondo que o aqüífero profundo seja rochas cristalinas com fissuras então a recarga nos aqüíferos 

fissurais profundos será aproximadamente 3% da precipitação, ou seja, 53mm/ano.(Notar a não influência da 
recarga no aqüífero profundo) 
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 Salientamos que deverá ser utilizado no mínimo serie de dados fluviométricos com 10anos de 
duração para se conseguir uma media. 
  
 
  
2.16 Ganho e perda dos rios  

O rio pode ganhar água subterrânea ou pode perder a sua água por infiltração. Em épocas de chuvas 
o rio fornece água para o aqüífero subterrâneo e em época de seca a água subterrânea alimenta o rio, 
conforme Figura (2.15). 

 
 

Figura 2.15 - Ganho e perda nos rios. A) rio ganhando B) rio perdendo 
                                  Fonte: Delleur, 1999.  

 
2.17 Subsidência 

Um fenômeno que pode acontecer em aqüíferos onde há rebaixamento devido a explotação das 
águas subterrâneas, é a subsidência, isto é, o abaixamento do solo. 

Conforme Cabral et al, 2006 os valores de subsidência em vários paises estão na Tabela (2.5) 
 
Tabela 2.5- Valores de subsidência registrados em vários paises e regiões do mundo 

Localidade Tempo Subsidência 

Vale San Joaquim, Califórnia 52anos 8,8m 

Vala Las Vegas, Nevada 57anos 2m 

Eloy, Arizona  4,57m 

Phoenix, Arizona  5,49m 

Vale Santa Clara, Califórnia  3,66m 

Cidade do México 100anos 15m 

Hanói, Vietnam 6anos 0,30m 

Jacarta; Indonésia  0,20m 

Suzhou, China 14anos 1m 

Condado de Yunlin, Taiwan  0,10m/ano 

Ojiya, Japão 3anos 0,07m 

Kerman, Irã  0,06m/ano 
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Fonte: Cabral et al, 2006 

 
Ainda não foram encontrados casos de subsidência por bombeamento em aqüíferos sedimentares no 

Brasil. Entretanto em aqüíferos cársticos o Brasil teve vários casos grandes.  
Entre eles citamos o de Sete Lagoas em Minas Gerais em 1988, o de Cajamar no Estado de São 

Paulo em 1986 e o de Mairinque em São Paulo no ano de 1981. 
Em Sete Lagoas foi aberta cratera de 20m de diâmetro por 5m de profundidade em plena área 

urbana. Em Cajamar formou-se uma cratera com 31m de diâmetro e 13m de profundidade. Todos estes casos 
foram em regiões cársticas. 

 
Consideremos uma unidade de área na horizontal na profundidade Z abaixo da superfície.  
A pressão total Pt é dado pelo peso que está acima daquele plano e que é resistido pela pressão 

hidrostática Ph e parcialmente pela pressão intergranular Pi, exercida  entre os grãos do material: 
Pt= Ph + Pi. 

Tirando-se o valor de Pi temos: 
Pi= Pt - Ph   

O decréscimo do nível do lençol freático resulta no decréscimo da pressão hidrostática e o 
correspondente aumento da pressão intergranular. Se Pi1 e Pi2 são as pressões intergranular antes e depois 
da queda do nível do lençol freático ou da superfície piezométrica, a subsidência vertical pode ser calculada 
pela equação (Delleur, 1999). 

                Su= Z x ( Pi2 – Pi1)/ E                                                   (Equação 2.7) 
Sendo:  
Z= espessura do solo (m) 
E= módulo de elasticidade do solo (N/cm2) 
Pi1= pressão intergranular antes do abaixamento do nível de água do poço (kPa) 
Pi2= pressão intergranular depois do abaixamento do nível de água do poço (kPa) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Su= abaixamento, isto é, subsidência (m); 

Peso específico da água: a= 9,81 KN/m3 
 
 
Um problema da subsidência é que mesmo que se queira injetar água para voltar a posição original 

do solo, há o fenômeno da histerese, isto é, sempre haverá um rebaixamento. 
Na Região Metropolitana de São Paulo até o presente não foi constatado nenhum caso de 

subsidência devido a poços tubulares profundos, com excessão da cidade de Cajamar, que está localizada 
em área cárstica, onde houve ruptura do solo causando grandes danos para a região. 
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Figura 2.16 - Exemplo de subsidência. A casa sumiu com o rebaixamento do solo devido a retirada de 

água de um poço tubular profundo junto a mesma. 

 
 
Exemplo 2.1 

Calcular a subsidência para camada de areia de 60m de espessura. O lençol freático está localizado a 
10m de profundidade abaixo da superfície do solo, conforme Figura (2.17).  

Calcular a pressão total e a pressão intergranular a 10m de profundidade e no fim da camada de 

areia, sendo dados a porosidade n= 0,35; umidade volumétrica = 0,08 e o peso específico do solo             

s= 25,5kN/m3 e o peso específico da água a = 9,81kN/m3. 
 

 
Figura 2.17 - Problemas devido a subsidência 

                                                     Fonte: Delleur, 1999.  
 

No lençol freático temos: Pt= Ph + Pi , mas como Ph= 0 então Pt= Pi. 
Teremos: Pt= Pi= 10 [(1- 0,35) 25,5 + 0,08 x 9,81]= 173,6 kPa 
Pressão no fim da camada de areia: 
A pressão total Pt no fim da camada de areia será: 

Pt= 173,6 + 50 [( 1-0,35) 25,5 + 0,35 x 9,81]= 1.174 kPa. 
A pressão hidrostática Ph será: 
Ph= 9,81 x 50 = 490,5kPa 
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Como: Pi= Pt – Ph= 1.174kPa – 490,5kPa= 683,5kPa. 
Portanto, a pressão intergranular no fim da camada de areia é de 683,5kPa quando o nível do lençol 

freático está 10m abaixo da superfície. 
Como supomos que haverá um abaixamento do lençol freático de 40m, queremos saber como vai 

ficar a pressão intergranular no fim da camada de areia. 
 
A pressão no fim da camada de areia será: 
Pt= 50 [(1-0,35) 25,5 + 0,08 x 9,81] + 10 [(1– 0,35) 25,5 + 0,35 x 9,81]= 1.068,1 kPa. 
A pressão hidrostática Ph será: 
Ph= 9,81 x 10= 98,1 kPa 
A pressão intergranular será: 1.068,1kPa – 98,1 kPa= 970,0kPa 
O aumento da pressão intergranular devida a queda de 40m no lençol freático será: 
970,0kPa – 683,5kPa= 286,5kPa 
 

Cálculo da subsidência em dois trechos: 
 

Primeiro trecho: 
Vamos calcular a pressão média. Como a pressão intergranular devido a variação do lençol estar a 10m 
abaixo da superfície e passar para 50m abaixo da superfície, tomamos a média: 
Média= (286,5kPa + 0)/ 2= 143,25kPa 

Usando a Equação (2.10) teremos: 
Su= Z x (Pi2 – Pi1)/ E    
Sendo: 
E= 10.000N/cm2= 100000kN/m2= módulo de elasticidade da areia 
Z=40m que é o abaixamento que houve. 
Pi2 – Pi1= 1143,25kPa 
Su1= 40x ( 143,25)/ 100000= 0,0573m    
 
Segundo trecho: 
A subsidência no trecho dos 50m abaixo da superfície até 60m onde termina a areia será: 
Su2= 10 x 286,5 / 10000=0,0287m. 
A subsidencia total será: 
Su= Su1+Su2= 0,0573m + 0,0287m= 0,086m. 
 
Exemplo 2.2 
Usando ainda dados do Exemplo (2.1) supor a existência de uma camada de 25m de argila abaixo do fundo 
da camada de areia, conforme Figura (2.18). O módulo de elasticidade da argila é menor que o da areia:     
E= 10000kN/m2. Qual será a subsidência total? 

Su3= 25x286,5/10000= 0,716m. 
A subsidencia total será: 

Sutotal=  Su + Su3= 0,086m + 0,716m= 0,802m 
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2.18 Infiltração em um canal 
Usando as hipóteses de Dupuit- Forchheimer, conforme Delleur, 1999, podemos estimar para 

aqüíferos não confinados, a vazão infiltrada em um canal, conforme Figura (2.18) .  
As hipóteses originais de Dupuit foram feitas em 1863 e as de Forchheimer em 1930. 

 
Figura 2.18 - Infiltração em um canal 

                                                Fonte: Delleur, 1999.  
 

Q= 2K Dw [( Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]                                              (Equação 2.8) 
 
Sendo: 
Q= vazão infiltrada (m3/dia) 
Dw= profundidade do lençol freático (m) 
Di= altura do fundo do canal até a superfície impermeável (m)  
L= distância do eixo do canal até Dw (m) 
Ws= largura superficial do canal (m) 
Wb= largura da base do canal trapezoidal (m) 
K= coeficiente de permeabilidade (m/dia) 
Restrição: Di < 3Ws 
 
Exemplo 2.3 - Citado no livro por  Delleur, 1999 
Estimar a infiltração de um canal com altura Hw= 1,00m, escavado em um solo com condutividade hidráulica 
K=2m/dia de maneira que a distância do fundo do canal até a superfície impermeável é Di= 10m. É fornecida 
a queda Dw= 0,5m que é observado na distância L- 0,5 x Ws= 400m. Calcular a importância da infiltração. 
 

Q= 2 K Dw [(Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]               
Q= 2 x 2 x 0,5[(10 +1,0 – 0,5x 0,5) /400]= 0,05375m3/dia= 53m3/dia/km       

 
Vamos aplicar a equação de Manning para achar a vazão máxima considerando n= 0,022, declividade         
S= 0,0004m/m e Wb= 4m e inclinação dos taludes de 45º. 

Q= (1/n) x A x Rh (2/3) x S 0,5 

A=5m2         Rh=5/6,828= 0,732m 
Q= 3,692m3/s= 318.988m3/dia 

 
Em 40km de canal teremos: 

Infiltração: 40km x 53m3/dia/km= 2120m3/dia 
Máxima vazão: 318.988m3/dia 

 
(2120m3/dia/318.988m3/dia) x 100= 0,7% 

 
A infiltração em 40km é somente 0,7% e, portanto, muito baixa. 
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2.19 Reservas permanentes e reservas reguladoras 
Conforme Duarte Costa, 1994 um dos problemas mais controvertidos em hidrogeologia é a conceituação 

e avaliação das reservas e dos recursos explotáveis. 
As reservas de água acumulada na sub-superfície compreendem duas parcelas:  

 reservas permanentes e  

 reservas reguladoras. 
As reservas permanentes correspondem aos volumes de água acumulados que independem de 

variações periódicas ou sazonais, enquanto que as reservas reguladores dizem respeito ao volume de água 
renovável a cada período anual ou inter-anual, correspondendo, portanto, à recarga do aqüífero (Projeto de 
avaliação hidrogeológica da bacia sedimentar do Araripe, Recife, 1996, DNPM). 

 
As reservas permanentes correspondem as águas subterrâneas, localizadas na zona saturada, 

abaixo da posição mínima do nível de oscilação sazonal da superfície potenciométrica do aqüífero livre. As 
reservas permanentes são constituídas de dois componentes: volume armazenado sob pressão (aqüífero 
confinado) e volume de saturação (aqüífero livre). 

 

 
 

Figura 2.19 - Relação entre as reservas e disponibilidades para aqüíferos espessos e rasos 
             Fonte: Waldir Duarte Costa, Hidrogeologia, 1997. 

 
As reservas totais ou naturais são representadas pelo conjunto das reservas permanentes com as 

reservas reguladores, constituindo, assim, a totalidade de água existe num aqüífero ou sistema aqüífero. 
As reservas de explotação ou recursos constituem a quantidade máxima de água que poderia ser 

explotada de um aqüífero sem riscos de prejuízos ao manancial. As maiores discussões são em relação as 
reservas de explotação, cujos conceitos muitas vezes são controvertidos e discutíveis. 
 Num sistema aqüífero podemos ter duas situações básicas: 
 

 Aqüífero confinado e 

 Aqüífero livre 
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Os aqüíferos livres são alimentados pelas infiltrações diretas das chuvas que caem sobre as suas 
áreas de afloramento e/ou pelas infiltrações induzidas por atividades antropogênicas, tais como: irrigação, 
vazamento de redes de distribuição de água, galerias pluviais e/ou coleta de esgotos, enchentes, lagoas de 
estabilização de efluentes, etc (Rebouças, 1994).  
 
 
2.20 Reservas permanentes  

  As reservas permanentes, também chamadas seculares ou profundas, constituem as águas 
acumuladas que não variam em função das precipitações anuais e permitem uma explotação mais 
importante, regularizada em períodos de vários anos (Duarte Costa, 1994). 

  As reservas permanentes podem ter duas situações: aqüífero confinado e aqüífero livre, cujas 
equações são as seguintes: 

 
Situação de aqüífero confinado: 

                    Rp1= A . H . S                                              (Equação 2.9)        
Situação de aqüífero livre:   

                        Rp2=  A . H . n                                              (Equação 2.10) 
 
Sendo: 
Rp1= reserva permanente (m3)= volume armazenado sob pressão. 
Rp2= reserva permanente (m3)= volume de saturação. 
 
A= área de abrangência do aqüífero (m2) 
H= espessura do aqüífero (m) 
n= porosidade efetiva do aqüífero livre 
S= coeficiente de armazenamento (aqüífero confinado) 

 
A reserva permanente Rp será a soma de Rp1 + Rp2. 

 
                                 Rp= Rp1 + Rp2                                                                           (Equação 2.11) 

 
Exemplo 2.4 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero confinado que tem o coeficiente de armazenamento S= 0,0001 
e espessura H= 10m e Área de 8.000km2. 
 Aplica-se então a Equação (2.9): 
 

Rp1= A . H . S                       (situação de aqüífero confinado) 
 
Para o cálculo da área A, de modo geral, aplica-se a favor da segurança um redutor, como por exemplo, 0,7 
onde se supõe que em cerca de 30% da área haja descontinuidade que comprometam a acumulação das 
reservas. 
Então: A= 8.000km2 x 0,7= 5.600km2 
H= 10m 
S= 0,0001= 1 x 10 –4  
Rp1= A . H . S= 5.600km2 x 100ha x 10.000m2 x 10m x 0,0001= 5,6 x 10 6 m3      
 
Exemplo 2.5 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n= 8%, espessura H= 20m e 
área de 8.000km2. 
 Aplica-se então a Equação (2.10): 
 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
 
Para o cálculo da área A, de modo geral, aplica-se a favor da segurança um redutor, como por exemplo, 0,7 
onde se supõe que em cerca de 30% da área haja descontinuidade que comprometam a acumulação das 
reservas. 
Então: A= 8.000km2 x 0,7= 5.600km2 
H= 20m 
n= 0,08  
Rp2= A . H . n= 5.600km2 x 100ha x 10.000m2 x 20m x 0,08= 4,48 x 10 9 m3                   
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Exemplo 2.6 
Calcular a reserva permanente Rp para os dois tipos de aqüíferos: confinado e livre dos Exemplos (2.4) e 
(2.5). 
Rp1= 5,6 x 10 6 m3    
Rp2= 4,48 x 10 9 m3                   
Rp= 5,6 x 10 6 m3  + 4,48 x 10 9 m3= 
Rp= 5,6 x 10 6 m3  + 4480 x 10 6 m3= 4485,6 x 106=  4,4856 x 10 9 m3 
 
 
Exemplo 2.7 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n= 15%, espessura H= 57m e 
área de 140km2. Como existe argila supõe-se que temos somente 50% de sedimentos. 
 Aplica-se então a Equação (2.10): 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
Então: A= 140km2  
H= 57m 
n= 0,15= 15%  
Sedimentos existentes = 50%= 0,50 
Rp2=  A . H . n= 140km2 x 100ha x 10.000m2 x 57m x 0,15 x 0,50= 6 x 108 m3           
Portanto, a reserva permanente existente é de 600milhões de m3.          
 

 
Exemplo 2.8 
Calcular a reserva permanente de um aqüífero livre que tem porosidade efetiva n=15%, espessura H=57m e 
área de 16km2. Como existe argila supõe-se que temos somente 50% de sedimentos. 
Aplica-se então a Equação (2.10): 

   Rp2= A . H . n                    (situação de aqüífero livre) 
Então: A= 16km2  
H= 57m 
n= 0,15= 15%  
Sedimentos existentes= 50%= 0,50 
Rp2= A . H . n= 16km2 x 100ha x 10.000m2 x 57m x 0,15 x 0,50= 6,84 x 107 m3           
Portanto, a reserva permanente existente na região de 16km2 é de 68milhões de m3.          
 
 
2.21 Reservas reguladoras 

A alimentação ou recarga do aqüífero é procedida unicamente por infiltração direta das águas de chuvas 
e pelos cursos de água existentes. 

Há necessidade de se verificar para a quantificação da recarga de infiltrômetros, entretanto raramente 
estes dados estão disponíveis. Entretanto existem vários poços tubulares profundos que podem fornecer 
elementos importantes para os cálculos da reserva reguladora. 

Existem várias maneiras de se calcular as reservas reguladoras (Duarte Costa, 1997). 
 
1a Vazão de Escoamento Natural (VEN) 
 

     VEN= T x i x L                                                                                   (Equação 2.12) 
Sendo: 
T= transmissividade hidráulica do aqüífero 
I= gradiente hidráulico do escoamento 
L=comprimento da frente do escoamento considerado. 
 
2a VEN com porosidade efetiva 
 

                 VEN= A x h x n                                                                               (Equação 2.13) 
Sendo: 
A= área de ocorrência do aqüífero 

h= variação do nível de água 
n= porosidade efetiva. 
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3a Cálculo de h 

O valor h quando não se tem dados pode ser obtido através de R= h x S. O valor de R pode ser 
obtido pelo balanço hídrico. 
 
 
2.22 Reservas explotáveis 

Os recursos explotáveis ou disponibilidade do sistema aqüífero podem ser considerados sob vários 
aspectos:  

 Disponibilidade potencial do aqüífero; 

 Disponibilidade virtual do aqüífero; 

 Disponibilidade instalada dos poços e 

 Disponibilidade efetiva dos mesmos poços 
 

Disponibilidade potencial do aqüífero 
 É aquela que considera explotável toda a reserva reguladora, isto é, não acarreta depleção nas 
reservas permanentes. 

 
Disponibilidade virtual do aqüífero  
 É aquela que leva em conta a necessidade de manutenção das descargas de base de rede fluvial da 
região, ou seja, a chamada vazão base. 

 
Disponibilidade instalada dos poços profundos 
 Corresponde ao volume que pode ser captado de água subterrânea a partir das obras já instaladas, 
adotando-se a vazão máxima permissível de cada poço e em regime de bombeamento contínuo (24/24h). 

 
Disponibilidade efetiva dos poços profundos  
 Representa o volume atualmente captado nos poços profundos já instalados, a partir da vazão que 
vem sendo usada nos poços e no regime de bombeamento utilizado.  

Esta avaliação é bem mais difícil de executar, pois depende de uma avaliação local, ponto a ponto 
para determinado momento, pois o regime de explotação constantemente é modificado. 

 
 

2.23 Recarga de aqüíferos 
       A recarga artificial de aqüíferos está documentada nos Estados Unidos desde o século 19 quando 

começou o stress do suprimento das águas subterrâneas. Duas forças básicas induziram a recarga artificial, o 
crescimento da população e foram aplicadas técnicas de inundação para se fazer a infiltração. 

Nos ano de 1950 começou a prática na Califórnia de recarga devido à intrusão salina na área 
costeira. 

A recarga dos aqüíferos numa bacia hidrográfica deve-se a: 

 Infiltração direta das chuvas; 

 Contribuição do rio e seus afluentes. 
 
 
Exemplo 2.9 
Calcular as reservas permanentes e as reservas reguladoras da Região Metropolitana de São Paulo, usando 
dados de Rebouças et al, 1994. 
Dados: 
Área de rochas cristalinas: 2.599km2 
Área de rochas sedimentares: 1452km2 
Área total: 8.051km2 
 
Espessura média das rochas cristalinas: 50m 
Espessura média das rochas sedimentares: 100m 
Porosidade efetiva das rochas cristalinas= 3% 
Porosidade efetiva das rochas sedimentares= 6% 
 
Precipitação média anual (1964 a 1974): 1520mm 
Evaporação real média: 940mm 
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Escoamento superficial: 220mm/ano 
Escoamento básico: 355mm/ano 
Infiltração nas áreas permeáveis (783km2)= 661mm/ano (adotado 618mm/ano) 
Condutividade hidráulica (varia de 0,001cm/s a 0,000001cm/s) 

 
As vazões reguladoras foram calculadas com base na área e na taxa de recarga dia em (mm/ano). 
A disponibilidade hídrica foi calculada numa fração entre 25% e 50% sendo escolhida a fração de 

25%. 
 

                      Tabela 2.6 - Disponibilidade de água subterrânea na RMSP 
Domínios  

hidrogeológico. 
Áreas espessura  

média 
porosidade efetiva 

 média 
Armaz. 

 S 
Taxa de recarga  

média 
aqüífero  

livre 

 (km2) (m) (%)  (mm/ano) (milhões de m3) 

1 2 3 4 5 6 7 

      (1) 

Rochas cristalinas 6599 50 3 0,001 355 9.898 

Rochas sedimentares 1452 100 6 0,001 618 8.712 

 8051      

Fonte: adaptado de Rebouças, 1994. 

 
 

                     Tabela 2.7 - Continuação-Disponibilidade de água subterrânea na RMSP 

 Fonte: adaptado de Rebouças, 1994. 
 
 

Rebouças salienta que temos aproximadamente 25m3/s de água subterrânea disponível na RMSP e 
salienta a vulnerabilidade dos aqüíferos e os riscos de poluição dos mesmos. A vazão de água subterrânea 
extraída na RMSP conforme ABAS, 2005 é de 8m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aqüífero  
confinado 

Reserva  
Permanente 

Reserva  
Reguladora 

Disponibilidade 
 

Disponibilidade  
especifica 

(m3) Milhões de  
(m3/ano) 

(m3/anos) (milhões m3/ano) (m3/s) (L/s x km2) 

8 9 10 11 12 13 

(2) (1) + (2) (3) 25% de (3)   

0 9898 2.343 586 18 2,8 

145 8857 897 224 7 4,9 

Reserva Permanente 
total= 

18.755 3.240 810 25 7,7 
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2.24 Hyporheic zone 
 A hyporheic zone é o volume de sedimentos saturados que estão abaixo ou ao lado do canal de água 
onde as águas subterrâneas e as águas superficiais se misturam, conforme Figura (2.17). 
 A interface entre a água superficial e a subterrânea exerce influência na dinâmica do fluxo de 
nutrientes e materiais, no sentido lateral e longitudinal. Os processos ocorridos na hyporheic zone podem 
influenciar a qualidade da água superficial, conforme Anderson et al, 2002 da ESALQ. 
 A hyporheic zone tem sido estudado ultimamente devido a importância para os organismos aquáticos, 
incluído peixes, conforme Dingman, 2002. 
 A hyporheic zone é a dimensão vertical de um rio, sendo as outras duas, uma longitudinal e outra 
lateral. 
 

 
Figura 2.20 - Croquis mostrando a hyporheic zone 

 
 
 

2.25 Barragens subterrâneas 
Tive oportunidade, sendo Diretor de Exploração Mineral no Ministério de Minas e Energia, de ver os 

projetos de barragens subterrâneas elaborados pelo geólogo Waldir Costa da Universidade Federal de 
Pernambuco, onde me dei conta da importância das mesmas para o Brasil. 

Pesquisei na biblioteca do DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral e constatei que as 
primeiras pesquisas feitas no Brasil são do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT desde 
1978, sendo importante os trabalhos de vários geólogos da entidade entre eles: Antônio Manoel dos Santos 
Oliveira e seu colega Carlos Alberto Gonçalves Leite.  

No Brasil, onde se usa mais barragens subterrâneas, é no semi-árido (parte do nordeste do Brasil) em 
locais onde há os chamados rios intermitentes, isto é, durante uma fase do ano ficam sem água. 

Geralmente estes rios estão em áreas rochosas onde existe faixa do aqüífero aluvial de uns 100m 
com profundidade maior que 2m. Com um comprimento a montante da barragem de 1 km aproximadamente, 
pode-se fazer uma barragem no aluvião, podendo a mesma ser feita de argila impermeável ou de lona 
plástica com custo muito baixo. 

Furam-se poços rasos e retira-se a água para alimentação de casas e aos animais, como também 
para plantações. A exportação de melão no nordeste está, na maioria dos casos, em locais onde há barragem 
subterrânea. 

Os aluviões do rio que possibilitam a barragem subterrânea é a hyporheic zone. 
Os usos básicos das barragens subterrâneas, conforme Abreu et al: 
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Figura 2.21 - Barragens subterrâneas em paredes de alvenaria ou concreto (A), com lona plástica (B) ou septo 
impermeável (argila). 
Fonte:Brito et al, 1999 
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          Figura 2.22 - Assentamento de lona plástica no aluvião para formar a barragem subterrânea 
           Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
 
 
 
 

 
 

  Figura 2.23 - Poço amazonas para captar as águas da barragem subterrânea 
  Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
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Figura 2.24 - Uso da água em barragens subterrâneas 
Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
 
 

 
 

Figura 2.25 - Esquema de uma barragem subterrânea 
Fonte: Abreu et al - Aspectos da Qualidade em execução de barragens subterrâneas. 
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2.26 Poço tubular profundo 
Tivemos a oportunidade de executar aproximadamente uns 50 poços tubulares profundos em 

Guarulhos na profundidade entre 150m a 300m, tanto em região sedimentar como no cristalino, sempre com o 
apoio dos geólogos. 

A Figura (2.6) mostra o teste de vazão de um poço tubular profundo com 150m de profundidade, 
vazão de 50.000litros/hora, diâmetro de 200mm e instalados com filtros Johnson importados no ano de 1968. 
O projeto hidrogeológico foi feito pela Planidro e os 4 (quatro) poços foram executados pela firma paulista 
Corner SA em 1968 sendo o proprietário na época o Dr. Inal de Carvalho. 

A novidade na época era o uso dos filtros Johnson, que tinha sido instalado pela primeira vez em 
Guarulhos na Indústria Pfizer, a aplicação da técnica do “desenvolvimento do poço” e o uso de bombas 
submersas. 

No livro “Água subterrânea e poços tubulares” patrocinado pela Organização Pan-Americana da 
Saúde e da Faculdade de Engenharia Federal do Paraná em 1969 já aconselhava a técnica do 
desenvolvimento de um poço tubular profundo.  

O livro “Poços Profundos” da Faculdade de Higiene e Saúde Pública elaborado pelos professores 
Eduardo R. Yassuda, Paulo S. Nogami e Robert de Montrigaud em 1965 já falavam dos filtros Johnson 
existentes em Minnesota, Estados Unidos. 

Conheci um geólogo, dono da firma Geologhical nos Estados Unidos, estava monitorando os poços 
tubulares profundos da indústria Pfizer em Guarulhos. Tinha feito, ano a ano, estudos dos níveis dinâmicos e 
estáticos e de vazões dos poços da várzea do Tietê. Alertava-me que, como não havia recarga suficiente, o 
que era retirado do subsolo de água era maior do que entrava, e que a região estava caminhando para um 
colapso, onde poços que forneciam 50.000 litros/ hora, como os do SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Guarulhos), iriam produzir no máximo 6.000 litros/ hora, o que realmente aconteceu mais tarde. 

Na verdade estávamos fazendo a mineração da água subterrânea sem nenhum cuidado. 
 
 
 

 
 
Figura 2.26 - Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando o teste de vazão com 
compressor de um dos poços tubulares profundos do Jardim Santa Francisca, 1968- Guarulhos. Vazão 
achada de 50.000litros/hora. 
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Figura 2.27-Foto  de 1968 dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe notando-se o nome da 
firma Corner S.A.,  e o uso dos filtros Johnson de aço inox. 

 
 

2.27- Área de proteção de poços tubulares profundos 
  O estudo da área de proteção de poços tubulares profundos ou surgências é muito importante. O 
primeiro estudo que tenho conhecimento data de fevereiro de 1998 e foi feito pelos geólogos Albert Mente e 
Waldemir Barbosa da Cruz para o DNPM- Departamento Nacional de Produção Mineral e se intitula “Áreas de 
proteção das fontes de águas mineral da região de Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra” localizadas no 
Estado de São Paulo.  
             Para a datação da água foi usado a determinação de trítio em 23 amostras e elaboradas pela 
Universidade de São Paulo, Campus “Luiz de Queiroz”, Centro de Energia Nuclear na Agricultura em 
Piracicaba. 

A importância da delimitação das áreas de proteção em torno das captações visa preservar e manter 
a qualidade da água subterrânea. Foram definidas as seguintes zonas: 

 Zona de influência: preferencialmente para a proteção microbiológica  cujo trânsito fixado 
entre 50dias a 100dias. 

 Zona de captação e transporte: que chega até os divisores de água, havendo duas partes, a 
zona de captação e a zona de transporte. 

 

Após a aprovação dos estudos dos hidrogeólogos Mente e Barbosa o DNPM viabilizou a Portaria nº 
231 de 31 de julho de 1998 que trata das áreas de proteção de fontes de águas minerais. 

 



Balanço Hídrico 
Capitulo 2- Noções de Hidrogeologia. 

Engenheiro Plínio Tomaz  15 de novembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 2-37 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL  
PORTARIA Nº 231,de 31 DE JULHO DE 1998 

DOU de 07/08/98 
     O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, no 

uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 340, de 15 de julho de 1992 e o Decreto de 07 de março de 
1996, publicado no D.O.U. de 08 de março de 1996, e atendendo ao que estabelece o Art. nº 12, do Decreto-
Lei nº 7.841/45, de 08 de agosto de 1945, Código de Águas Minerais e considerando que:  

     Considerando que a grande maioria das Fontes, Balneários e Estâncias de  Águas Minerais e 
Potáveis de Mesa, naturais, em exploração no país, localiza-se próximo aos centros urbanos, distritos 
industriais, atividades agropecuárias, lixões e outros agentes poluentes;  

     Considerando que a água mineral uma vez poluída, descaracteriza a sua qualificação e que na 
maioria das vezes o processo é irreversível;  

     Considerando, finalmente, que o conhecimento do potencial hídrico subterrâneo da área e o seu 
dimensionamento, a sua preservação, a sua conservação e a racionalização do seu uso  necessitam de 
estudos geológicos e hidrogeológicos de detalhe, estudos esses indispensáveis para a definição da área de 
proteção de uma fonte; resolve:  

     1. Os titulares de Alvarás de Pesquisa de água classificada como mineral e ou potável de mesa, 
naturais, e se o seu uso se destine a envase, balneário e estância hidromineral, devem apresentar a área de 
proteção de sua fonte, quando da apresentação do Relatório Final dos Trabalhos de Pesquisa;  

     2. Os concessionários que ainda não dispõem de áreas de proteção, deverão apresentar ao DNPM 
a área de proteção de sua fonte no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da publicação 
da presente portaria;  

     3. Aprovar a Metodologia de Estudos necessários à definição de Áreas de Proteção de Fontes, 
Balneários e Estâncias de Águas Minerais e Potáveis de Mesa, naturais, a seguir discriminada:  

          3.1. OBJETIVO  
      Regulamentar de acordo com o que estabelece o capítulo III, artigos 12 a 18 do Código de Águas 

Minerais, as ações e procedimentos necessários à definição de áreas de proteção das fontes, balneários e 
estâncias de águas minerais e potáveis de mesa em todo o território nacional, objetivando sua preservação, 
conservação e racionalização de uso.  

          3.2. FINALIDADES  
      Conhecer e definir as condições de ocorrência das fontes de águas minerais e potáveis de mesa; 

identificar a situação atual e potencial quanto aos riscos de contaminação e grau de vulnerabilidade frente aos 
diversos fatores ambientais e fontes de poluição, e estabelecer, em função destes condicionantes, as medidas 
corretivas ou preventivas necessárias á sua proteção e conservação. 

          3.3. CONCEITUAÇÃO DE ÁREAS OU PERÍMETRO DE PROTEÇÃO  
    Para efeito desta regulamentação, as áreas ou perímetros de proteção das águas minerais ou 

potáveis de mesa, captadas através de poços ou fontes e nascentes naturais, destinam-se à proteção da 
qualidade das águas e tem como objetivo estabelecer os limites dentro dos quais deverá haver restrições de 
ocupação e de determinados usos que possam vir a comprometer o seu aproveitamento.  

    Os diversos modos de ocorrência e tipos de sistemas aqüíferos dão origem a condições bastante 
diferenciadas no que se refere ao grau de vulnerabilidade ou de riscos de contaminação das águas. Em 
conseqüência, torna-se necessário um adequado conhecimento do modelo hidrogeológico local e regional 
para a avaliação e delineamento de um plano de controle e proteção.  

    Na definição de áreas ou perímetros de proteção deverão ser conceituadas três diferentes zonas 
segundo suas características hidráulicas: a ZI ou zona de influência; a ZC ou zona de contribuição e a ZT, 
zona de transporte.  

    A zona de influência (ZI) é aquela associada ao cone de depressão (rebaixamento da superfície 
potenciométrica) de um poço em bombeamento ou de uma fonte ou nascente natural, considerado aqui como 
um afloramento da superfície piezométrica ou freática, equivalente a um dreno.  

    A zona de contribuição (ZC) é a área de recarga associada ao ponto de captação (fonte ou poço), 
delimitada pelas linhas de fluxo que convergem a este ponto.  

    A zona de transporte (ZT) ou de captura é aquela entre a área de recarga e o ponto de captação. É 
esta zona que determina o tempo de trânsito que um contaminante leva para atingir um ponto de captação, 
desde a área de recarga. Em geral, este tempo depende da distância do percurso ou fluxo subterrâneo, das 
características hidráulicas do meio aqüífero e dos gradientes hidráulicos.  

    A zona de influência ZI, associada ao perímetro imediato do poço ou fonte, define uma área onde 
serão permitidas apenas atividades inerentes ao poço ou fontes e delimita também um entorno de proteção 
microbiológica. Suas dimensões serão estabelecidas em função das características hidrogeológicas e grau de 
vulnerabilidade ou risco de contaminação de curto prazo. Nesta zona, não serão permitidas quaisquer 
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edificações e deverá haver severas restrições à atividade agrícola ou outros usos considerados 
potencialmente poluidores.  

    As zonas de contribuição e de transporte (ZC e ZT) serão estabelecidas objetivando uma segura 
proteção para contaminantes mais persistentes, como produtos químicos industriais ou outras substâncias 
tóxicas, por exemplo. Sua definição e dimensões serão baseadas em função principalmente das atividades, 
níveis e intensidade de ocupação e utilização da terra, levando-se em conta também as estimativas sobre o 
tempo de trânsito.  

          3.4. ESTUDOS E LEVANTAMENTOS  
      A definição das áreas de proteção deverá ser baseada em estudos e levantamentos prévios, 

envolvendo:  
            a- Caracterização hidrológica e climática.  
            b- Características hidrogeológicas locais e sua inserção no contexto regional.  
            c- Características físico-químicas e sanitárias das águas.  
            d- Caracterização do uso do solo e das águas, com identificação das principais fontes de poluição.  
            e- Análise das possibilidades de contaminação das fontes e seu grau de vulnerabilidade aos agentes 
poluentes.  
            f- Identificação  de  medidas  corretivas  ou  preventivas  com estabelecimento de um plano de 
controle.  
            g- Definição das áreas de proteção.  

                3.4.1. Caracterização Hidrológica e Climática  
                    a- Características  da  drenagem  e  principais  aspectos  físicos  das  bacias hidrográficas.  
                    b- Regime fluviométrico e dados de vazões máximas e mínimas.  
                    c- Principais características climáticas - tipo de clima, regime e totais pluviométricos, 
temperaturas e umidade relativa.  

                3.4.2 - Características Hidrogeológicas  
                    a- Geologia - aspectos litológicos e estruturais da área  e  sua  inserção  regional. 

Apresentação de base geológica local e situação regional.  
                    b- Identificação e caracterização do(s) sistema(s) aqüífero(s):  
                        b-l = Tipos de aqüífero: local ou regional, granular, fissurado, cárstico,  livre, confinado ou 
semi-confinado.  
                        b-2 = Sua distribuição e áreas de ocorrência (mapa dos sistemas aqüíferos), condições de 
contorno ou limites (impermeáveis ou de recarga).  
                        b-3 = Características hidráulicas (permeabilidade, transmissividade,  porosidade efetiva ou 
coeficiente de armazenamento).  
                        b-4 = Dados de pontos d’água existentes (fontes, nascentes, poços rasos, poços tubulares).  
                        b-5 = Capacidade específica dos poços e vazões das fontes.  
                    c- Definição do modelo hidrogeológico  
                        c-1  =  Superfície piezométrica ou freática.  
                        c-2  =  Direções de fluxo ou escoamento.  
                        c-3  =  Identificação das áreas de recarga e descarga.  
                        c-4  =  Estimativas de infiltração e do tempo de residência das águas.  

                3.4.3.- Características Hidroquímicas  
                    a- Qualidade química e físico-química - tipos de águas, maiores elementos e traços, 

metais pesados, fenóis e outras substâncias orgânicas e tóxicas - Classificação quanto ao Código de Águas 
Minerais.  
                    b- Qualidade sanitária - análises microbiológicas.  
                    c- Relações água-rocha e evolução química da água - variações temporais.  

                3.4.4 - Caracterização do Uso do Solo e das Águas - fontes atuais e potenciais de poluição:  
                    a- Identificação e mapeamento dos principais usos do solo e das águas na área de influência 
direta - usos urbanos, industriais, agrícolas e pecuário.  
                    b- Identificação das fontes de poluição ou agentes poluentes - origem, tipos e caracterização de 
resíduos e efluentes líquidos.  
                    c- Principais usos das águas superficiais e subterrâneas - doméstico, industrial, agrícola, diluição 
de despejos.  

                3.4.5 - Análise das Possibilidades de Contaminação das Fontes e Grau de Vulnerabilidade:  
                    a- Análise de eventuais interferências e impactos ambientais sobre a quantidade e qualidade das 
águas minerais decorrentes do uso e ocupação do solo ou da utilização das águas subterrâneas e 
superficiais.  
    Na análise das possibilidades de interferências ou de impactos ambientais adversos deverão ser definidas 
sua importância e magnitude, localização e extensão (pontual, local, regional), duração (temporária ou 
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permanente), previsão de incidência dos efeitos (curto, médio e longo prazos) e seu grau de reversibilidade.  
                    b- Análise conjunta de todos esses fatores aliados às condições de ocorrência das águas das 
fontes no sentido de definir seu grau de vulnerabilidade aos agentes contaminantes.  

                3.4.6 - Definição das Áreas de Proteção  
    Para a definição das Áreas de Proteção, deverão ser utilizados métodos apropriados e adequados 

às disponibilidade de informações, das características hidrogeológicas e do nível de intensidade de ocupação 
das áreas em estudo, devendo ser apresentado, o memorial descritivo e a planta de situação da área 
acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.  
                  O DNPM, com base em critérios técnicos, aprovará a delimitação de áreas de proteção, ou 
formulará exigências que se fizerem necessárias.  

     4. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 

2.28 Contaminação das águas subterrâneas 
Mestrinho, 1997 salienta a importância que se evite a contaminação ou poluição da água subterrânea. 

Quando o contaminante atinge o lençol freático, há a formação da pluma ou nuvem de contaminação que 
caminha na direção do fluxo subterrâneo. 

As formas de contaminação antrópicas são: 

 Intencional 

 Acidental 

 Clandestina 

 Incidental 
 
Deverá ser estudado a vulnerabilidade do aqüífero, já existindo diversos estudos no Estado de São 

Paulo. Sugerimos ainda que seja consultado o livro Determinação de riscos de contaminação das águas 
subterrâneas do Instituto Geológico de São Paulo Boletim nº 30 de 1993, que teve a participação do geólogo 
Ricardo Hirata. 

O engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Dr. Nilson Guiger, 
especialista em geológica, nasceu em Pirassununga, São Paulo, proprietário da firma canadense Waterloo 
Hydrogeologic e autor dos programas de computador denominado Modflow, Flowpath e outros usados em 
todo o mundo. 

  
2.29 Estudos hidrogeológicos 

   A importância dos estudos hidrogeológicos de uma determinada bacia hidrográfica, definirá os 
procedimentos e cuidados na abertura de novos poços evitando super-explotação, contaminação do aqüífero, 
interferência de um poço com outro, estudo de recarga, etc. 

   Em 1996 o DNPM elaborou um estudo hidrogeológico da bacia sedimentar do Araripe que cobre uma 
área de 11.000km2 englobando os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. 
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2.30 Aqüífero Guarani 

Um dos maiores aqüíferos do mundo é o Guarani, sendo que a sua denominação é devida aos índios 
que habitaram a região, segundo sugestão do geólogo uruguaio Danilo Anton. 

O Aqüífero Guarani abrange o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina com 1.195.200km2 sendo que 
71% do mesmo estão dentro do Brasil.  

 
Tabela 2.8 - Áreas ocupadas no Brasil pelo aqüífero Guarani 

Áreas ocupadas Área ocupada pelo aqüífero Guarani 
(km2) 

Mato Grosso do Sul 213.200 

Rio Grande do Sul 157.600 

São Paulo 155.800 

Paraná 131.300 

Goiás 55.000 

Minas Gerais 51.300 

Santa Catarina 49.200 

Mato Grosso 26.400 

Total Brasil 840.000 

  

Paraguai 71.700 

Argentina 225.300 

Uruguai 58.400 

 
Nele há cerca de 2 mil poços tubulares profundos com profundidades entre 50m e 800m podendo 

atingir até 1.800m de profundidade.  No Estado de São Paulo temos 1000 poços artesianos no aqüífero que 
atingem vazões de até 700m3/hora (194 L/s). 

Considerando-se espessura média de 250m e porosidade efetiva de 15% as reservas permanentes 
são de 45 x 10 15m3, ou seja, 45 milhões de km3. A recarga anual natural é de 16 x 1010m3, ou seja, 
160km3/ano sendo que pode ser explorado 4 x 1010 m3, ou seja, 40km3/ano sem riscos para o aqüífero 
podendo abastecer 548 milhões de habitantes a quota per capita de 200litros/dia. As águas são de boa 
qualidade.  

Nas últimas pesquisas que foram feitas constatou-se: 
 O aqüífero Guarani não é continuo como se suponha, havendo vários aqüíferos um próximo 

do outro e separados. 
 A reserva renovável é menor, tem 35 milhões de km3 e não 45 milhões de km3. 
 A qualidade da água não é a mesma em todo o aqüífero, pois no Paraná a maioria da água é 

salobra. 
Tudo isto mostra que são necessárias mais pesquisas para o conhecimento perfeito do aqüífero 

Guarani. 
A área de recarga de 150.000km2 é constituída de sedimentos arenosos na Argentina e Uruguai e 

arenito Botucatu no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. 
Na parte brasileira do aqüífero Guarani as reservas de água estão estimadas em 48.000km3 sendo 

que as recargas naturais são de 118.000km3 de afloramento da ordem de 26km3/ano. O tempo de renovação 
do aqüífero Guarani é de 300anos contra 20mil anos da Grande Bacia Artesiana da Austrália, por exemplo, 
conforme Rebouças. 

No Brasil o Aqüífero Guarani está nos Estados de: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

O aqüífero Guarani é maior que o aqüífero dos Grandes Planícies onde se encontra a famosa 
Formação Ogalalla nos Estados Unidos que toma vários estados americanos. 

Atualmente cerca de 15milhões de habitantes usam a água do Aqüífero Guarani nos quatro países. 
Pode ser abastecido pelo mesmo cerca de 500 milhões de habitantes. 

A água de poços artesianos pode ser usada para agricultura e os aqüíferos profundos podem produzir 
água quente para combater as geadas ou para consumo em chuveiros e aquecedores evitando a energia 
elétrica. A temperatura nos poços em grande profundidade varia de 46ºC a 52ºC.  

Na Região Metropolitana de São Paulo usa 63m3/s de água potável com água que vem desde o sul 
de Minas Gerais a mais de 100km de distância da capital com perda de água  distribuída em torno de 45%. 

Engenheiros e geólogos da Sabesp fizeram um cálculo para fazer 100poços artesianos com vazão de 
50 litros/segundo cada em São Paulo perto das cidades de Itatinga e Itirapina que fica aproximadamente 
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190km da capital e 50km antes da cidade de São Carlos, podendo ser enviado para a capital de São Paulo 
5m3/s para abastecer 1.800.000habitantes no consumo médio diário de 200 litros/habitante x dia a um custo 
de  1,2 bilhões de reais. Bastante caro. 

Na cidade de Ribeirão Preto os agrotóxicos estão começando a contaminar o Aqüífero Guarani motivo 
que levou os quatro paises ao Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Aqüífero Guarani contanto com apoio do Banco do Mundial. 

No Estado de São Paulo existem 200 empresas registradas que fazem poços artesianos e 300 
clandestinas. 

Na RMSP existe em operação 3.000 poços tubulares profundos, sendo 300 na bacia do rio Baquirivu-
Guaçu que possui o graben Cumbica, que é o último aqüífero de grande produtividade na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

A vazão da água subterrânea extraída na RMSP é de 8m3/s. 
Somente no Estado de São Paulo as reservas disponíveis de água subterrânea são de 

aproximadamente 152m3/s. 
 

 
Figura 2.28 - Localização do aqüífero Guarani 

 

 
 

Figura 2.29 - Perfil do aqüífero Guarani em São Paulo 
 

 
 

Figura 2.30 - Área de recarga do Aqüífero Guarani em São Paulo 
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Figura 2.31- Área de recarga do Aqüífero Guarani na América do Sul 

 
 

2. 31 - Aqüífero do High Plains (Grandes Planícies) nos Estados Unidos  
Nos Estados Unidos existem 10 grandes aqüíferos, sendo o principal o aqüífero High Plains, muito 

conhecido pela formação Ogallala. 
 O aqüífero Ogallala tem cerca de 1200km de comprimento por uns 600km de largura indo do norte ao 

sul dos Estados Unidos na parte Oeste, abrangendo oito estados do Colorado, Kansas, Nebraska, New 
México, Oklahoma, South Dakota, Texas e Wyoming conforme Fetter, 1994 com área estimada de 
720.000km2, menor portanto que o aqüífero Guarani. 

A formação Ogallala que é a principal unidade hidrogeológica consiste basicamente em aluvião. 
A recarga é feita pelas precipitações que variam de 410mm/ano a 710mm/ano. A evapo-transpiração 

varia de 1520mm/ano a 2670mm/ano. 
A recarga anual varia de 0,61mm/ano até 150mm/ano. 
A porosidade específica varia de 5% a 30% sendo a média de 15%. 
A condutividade hidráulica varia de 7,6m/dia a 18m/dia. 
A água subterrânea se desloca do oeste para leste na velocidade de 0,3m/dia sendo a descarga em 

surgências e córregos. 
A profundidade do aqüífero varia de 60m a 305m. 
Antes do desenvolvimento havia disponível 4,22 x 1012 m3 de água armazenada em todo o aqüífero. 

 Em 1978 existiam 170.000 poços tubulares profundos bombeando 2,84 x 1010 m3/ano. Em algumas 
áreas o bombeamento anual é 2 a 100 vezes maior que a recarga anual. 

O volume armazenado no aqüífero Ogallala já decresceu de 2,05 x 1011 m3/ano, principalmente na 
região do estado do Kansas e Texas. Ainda restam no aqüífero Ogallala 4 x 1012 m3 que podem ser retirados, 
mas a profundidade cada vez maior, aumentando os custos.  

A maioria da água é retirada para irrigação e para o consumo doméstico. 
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Figura 2.32 - Localização do aqüífero do High Plans  que ocupa 8 estados (USA) onde está a famosa 
formação Ogallala 

 
2.32 Mini-poços 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) surgiu a partir de 1995 um novo tipo de captação de 
água, denominado de mini-poço.  

Trata-se de um poço tubular com comprimento raramente superiores a 50m, escavado em zona 
sedimentar e com diâmetros de 4” a 8”. Produzem vazões de 500litros/hora até 2.000litros/hora, conforme 
Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê de abril de 2001. 

Estudos da Bacia do Alto Tietê de 2001 apresentam em operação na época 13.000 poços na RMSP 
sendo 12.000 poços tubulares profundos normais e 1.000 mini-poços com vazão média de 700litros/hora. 
Complementando ainda as informações, das 39 empresas cadastradas, 55% trabalham exclusivamente com 
poços denominados mini-poços. 

O mesmo é feito por leigos e a instalação completa, incluso perfuração bombeamento sistema air-lift, 
isto é, com compressor é de aproximadamente R$ 3.500,00. 

São executados sem autorização ou outorga como se fosse um poço raso comum. 
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2.33 Efeito da urbanização nas águas subterrâneas 
Nas áreas urbanas o efeito da urbanização mais freqüente é o abaixamento do lençol freático, sendo 

freqüente a citação de varias cidades do México.  
A cidade de Querétaro cujo abaixamento devida ao excesso de retirada de água subterrânea (super-

explotação) causou um abaixamento de 3,5m /ano.  
Devido aos solos aluviais houve uma subsidência diferencial de 0,4m a 0,8m, causando sérios danos 

a estruturas, conforme http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no 
artigo “Groundwater and susceptibilty to degradation” publicado em 2002 e acessado em 21 de janeiro de 
2006. 

 Entretanto atualmente tem surgido  alguns problemas novos, sendo um deles o alteamento do lençol 
freático, como aconteceu em Trafalgar Square em Londres. 

Desde 1900 o lençol freático em Londres estava 60m abaixo e atingiu 100metros abaixo do solo, mas 
a partir de 1967 o nível do mesmo começou a subir 1,5m /ano estando hoje a uns 50m abaixo somente, 
portanto o nível do lençol freático subiu mais ou menos uns 10m acima do nível de 1900. Isto tem causado 
enormes problemas como de engenharia nas fundações dos prédios e a elevação de poluentes. 

 
 
 

 
 
Figura 2.33- Subida do lençol freático em Trafalgar Square em Londres 
Fonte: http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no  acessado em 21 de janeiro de 

2006. 

 
 
Isto também aconteceu na cidade de Riyadh, capital da Arábia Saudita, onde devido a vazamentos de 

redes de água potável, irrigação mal feita, vazamentos de redes de esgotos e infiltração da chuva, aumentou 
o lençol freático a nível sem precedente causando o que se chama o paradoxo hidrológico do semi-árido. 

Em Moscou a recarga praticamente triplicou. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no
http://www.unep.org/DEWA/water/groundwater/pdfs/Groundwater_INC_cover.pdf,no
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 Capítulo 203 
                  Obras de drenagem subterrânea 
 
 
 
 
O FWHA adota desde 1973 para rodovias e outras obras, período de 
retorno de 1 ano e chuva de duração de 1 hora. Fonte: Cedergren, 1989. 
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Capítulo 202- Obras de drenagem Subterrânea 
 
203.1  Introdução 

O objetivo são as obras de drenagem subterrânea como tubos, 
caixas, etc. 

Há dois tipos de drenagem: superficial e subterrânea.  
A drenagem superfícial é muito conhecida pelo Método Racional, onde 

uma parte da água tem escoamento superficial e outra se infiltra. A drenagem 
subterrânea é de domínio dos engenheiros agrônomos. 

Conforme Waller, 2016 a drenagem subterrânea remove o excesso de 
água abaixo da superfície do solo. São instalados tubos drenos de plásticos 
perfurados e colocados 1m a 2m de profundidade da superfície. O 
espaçamento entre os tubos drenos depende da condutividade hidráulica do 
solo e profundidade do dreno. 

Tudo isto fornecerá a vazão por metro que deverá ser conduzido pelo 
tubo dreno. 
 
203.2 Formas básicas da drenagem subterrânea 

Basicamente a drenagem subterrânea tem três formas básicas, sendo a 
primeira um sistema randômico, depois um sistema paralelo e o sistema 
espinha de peixe conforme NJ650.1403,2015 Figura (203.1). 

Tudo vai depender da topografia local para a escolha do sistema a ser 
escolhido. 

Deve ser feito um projeto detalhando o objetivo das obras. 
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Figura 203.1- Sistemas básicos de drenagem subterrânea conforme 
NJ650.1403/ 2015. 
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203.3 Considerações a serem tomadas 
Devem ser tomadas no projeto de drenagem subterrânea algumas 

considerações importantes: 
A drenagem subterrânea é aplicada em solos saturados e deve ser feitos 

estudos de condutibilidade hidráulica e decisão de se fazer drenos com tubos 
ou com valas abertas. 

Um cuidado com o solo são as ferro bactérias que podem provocar 
entupimentos e outros problemas. 

Muitas vezes para evitar a proliferação de ferro bactérias tem-se que 
pensar em uma maneira de que o lançamento do dreno não seja ao ar livre e 
sim submerso em pelo menos 0,30m. Usar furos nos drenos o maior possível. 

Deve ser estudados os impactos ambientais em wetlands e na qualidade 
das águas. Lembrando que de modo geral os drenos carregam grande 
quantidade de nutrientes que causarão impactos em lagos, wetlands e 
córregos. 

 
203.4 Tubulações 
Geralmente o espaçamento entre tubulações varia de 6m a 90 m. Em 

agricultura as linhas chegam no mínimo a 12m 
A velocidade deve ser maior que 0,42m/s.  
Quando se usar uma declividade muita baixa a velocidade da água no 

dreno deve ser menor que 0,15 m/s para se evitar sedimentação. 
A altura de terra sobre o tubo dreno deve ser maior ou igual a 0,60mn. 
Devemos ter cuidado com alguns determinados tipos de árvores cujas 

raízes podem querer procurar a agua com os nutrientes. Devendo a distância 
ser no mínimo 15m. 

A velocidade máxima a ser adotada no dreno dependerá da textura do 
solo existente conforme Tabela (203.1). 

 
Tabela 203.1-Velocidades máximas em dreno dependem da textura 

do solo envolvente. 

Textura do solo Velocidade máxima 
(m/s) 

Areia e loam areia 1,05 

Silte e loam silte 1,5 

Silte loam argila 1,8 

Argila e loam argila 2,1 

Areia grossa ou cascalho 1,8 

 
Em lugares com altas velocidades podemos usar tubos fechados e sem 

furos e com juntas especiais. 
Para a entrada ou saída de ar podemos fazer caixas especiais. 
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Quando se fizer valas abertas deve-se ter o cuidado com o 
desbarrancamento das valas. 

 
Qualidade da água 

De modo geral a água a ser conduzida aos drenos possuem grande 
quantidade de nutrientes e produtos químicos. E existem exemplos em uma 
quantidade alta de nutrientes levadas por drenos ao rio Mississipi causou 
eutrofização e largas áreas de zonas mortas no Golfo do México. 

Conforme Waller, 2016 a NRCS recomenda várias técnicas para 
redução dos impactos da agua drenada das fazendas.  Podem ser usados 
reservatórios de detenção para reduzir a concentração de nutrientes antes de 
deixar a fazenda. Uma outra maneira é reduzir as perdas de nitrato. 

Se houver muito problema com ferro bactérias, pode-se dar descargas 
para intervalo de 150 m. Pode-se colocar um tubo alto para proceder as 
descargas. 
 
Ferro bactérias 

Em solos com muito oxido de ferro e magnésio podem quimicamente 
reagir e selar os poros dos tubos drenos. E criado um tipo de uma lama 
vermelha produzida pela oxidação da bactéria. Isto acontece quando a 
concentração na agua subterrânea é maior que 0,2ppm de concentração de 
ferro. 
 O problema acontece nos primeiros meses e é importante o pH e a 
temperatura ambiente. 
 
Manutenção dos drenos e valas abertas 

Para os drenos funcionarem bem é necessário a manutenção 
preventiva, fazendo-se inspeções  regularmente olhando-se todas as caixas 
para ver se não há interrupção do fluxo de água e nem depressões na linha. 
Quando se tratar de valas abertas, devem ser limpas constantemente e 
quando houver perigo de incêndio no mato, as saídas dos drenos devem ser 
metálicas. 

O tempo de vida útil de um sistema de drenagem subterrânea é de 20 
anos. 

Waller, 2016 cita a grande dificuldade de se achar os tubos enterrados 
de drenagem subterrânea. Aponta como solução o uso de sistema remoto de 
infravermelho, pois, por onde passa a agua dentro dos tubos, a temperatura é 
maior. 
 
Declividade dos tubos drenos 
 O USBR remenda a declividade mínima de 0,1m/100m ou seja 0,001 
m/m, que muito difícil de se instalar sem cometer erros. 
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Tubos drenos sem pressão 

O NRCS recomenda que os tubos drebnos nunca sejam pressurizados, 
para não causar problema no envelope envolvente do tubo. O tubo dreno deve 
carregar a vazão máxima sem pressurização. O USBR recomenda que o tubo 
seja dimensionada a meia seção. Em tubos de plásticos corrugados o 
diâmetro máximo a ser usado recomendado é de 0,30m. 
 
Condutibilidade hidráulica saturada do solo 

O USBR recomenda que em trincheiras e drenos seja feito uma análise 
do solo cada 180m. 

 
Fórmula de Manning 

A fórmula usada para dimensionamento dos drenos na drenagem 
subterrânea, é a de Manning. 

Os coeficientes de rugosidade n de Manning podem ser escolhidos na 
Tabela (203.2). 

 
Tabela 203.2- Valores de n para drenos e tubos de drenagem 

subterrânea. 

Descrição do tubo Valores de 
n 

Valores máximos de n 

Tubo de plástico corrugado   

75mm a 200mm      

250mm a 300mm 0,017  

>300mm 0,020  

Tubos plásticos lisos sem furos 0,010 0,012 
 

Tubos plásticos perfurados 0,010 0,012 

Tubos de metais corrugado 0,015 0,025 

Tubos corrugado helicoidal 0,015 0,020 

Concreto 0,012 0,017 

Tubo de esgoto vitrificado 0,013 0,015 

Tijolos de argila para drenagem 0,012 0,014 
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Caixa de inspeção 
São colocadas na junção dos tubos drenos para facilitar a limpeza dos 

drenos e devem estar no mínimo a 0,45m do solo conforme Figura (203.2). 
Observar que a base é de concreto. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 203.2- Caixa de junção de rede em curvas e mudanças de 
declividade. 
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Caixa de sedimentação 
Na Figura (203.3) está um modelo de caixa de sedimentação. 

 
 

C  

Figura 203.3- Caixa de detenção de sedimentos. 
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Caixa de entrada e saída de ar 
No perfil dos drenos existem locais que necessitam de uma caixa para 

entrada de ar e outras para saída de ar conforme Figura (203.4). 
 
 

 
 

Figura 203.4- Caixa de entrada ou saída de ar   
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Caixa para impedir entrada de animais 
Os tubos drenos devem ter cuidado para não entrar animais como 

os rodentes (ratos). Existe uma grade de ferro conforme Figura (203.5). 

 

Figura 203.5-  Como impedir entrada de animais no dreno 
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Tubo reforçado quando a cobertura for menor que 0,60m 
Quando a cobertura dos tubos foi muito pequena deve ser 

colocado um tubo reforçado conforme se pode ver na Figura (203.6). 
 

 
 

Figura 203.6-  Travessia com tubo reforçado 
 
203.4 Bombeamento 

Muitas vezes  é praticamente impossível que todo o sistema fique por 
gravidade, havendo necessidade de um bombeamento conforme Figura 
(203.7). 

 

 
 
 

Figura 203.7- Esquema de bombeamento em drenagem conforme 
Waller, 2016 



Balanço Hídrico 
Capítulo  203- Obras de drenagem subterrânea 

Engenheiro Plínio Tomaz 9 março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

203-12 

 O dimensionamento de uma casa de bombas está ligado a vazão de 
entrada bem como o número de vezes que uma bomba pode ser ligada. 

O número máximo de vezes por hora que uma bomba pode ser ligada é 
10, mas recomendamos 5. 

Temos que dimensionar o volume de armazenamento tendo em vista a 
vazão de entrada e o número de ciclos adotado. 
 

S= 60P/N 
 
Sendo: 
S= volume do reservatório em Litros 
P= vazão máxima de entrada no reservatório em litros por minuto 
N= número de ciclos adotado 
 

 
Exemplo 203.1 

Dimensionar o volume do reservatório de bombeamento de 200 Litros 
por minuto adotando que o número máximo de ciclos de liga e desliga da 
bomba é de 5. 

 
 

S= 60P/N 
 

S= 60 x 200/5 = 2400 L= 2,4 m3 
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203.4 Materiais das redes 
Os tubos de drenagem subterrânea podem ser de concreto, plásticos 

perfurados existindo grande quantidade de materiais disponíveis no mercado 
conforme Figura (203.8). 

 

 
Figura 203.8- Tubo de plástico corrugado 
 

203.5 Envoltorio 
Os tubos drenos são revestidos de diversas maneiras e isto se chama 

envoltorio. Pode ser pedra britada zero, ou geotêxtil não tecido GTX-E que 
atualmente é muito usado, pois, há lugares onde não há pedra britada para 
comprar. 

Conforme RITZEMA,2015 o envoltorio ao redor do tubo tem as seguintes 
funções: 

-função de filtro para não entrar deterrminadas partículas de solo no 
tub, pois, pode sedimentar nos tubos e causar entupimentos. 

-função hidráulica, pois deve ter boa permeabilidade para reduzir a 
resistência de entrada da água. 

-função de dar apoio ao tubo e de prevenir danos devido a carga do 
solo. 

Em envelopes com pedra britada, o manual de drenagem do USBR 
recomenda que a espessura minima do envelope seja de 0,10m ao redor do 
tubo, enquanto que o NRCS recomenda o mínimo de 0,075m. 

A condutibilidade do envoltorio deve ser no mínimo 10 vezes maior que 
a do solo, conforme recomendação do Manual de Drenagem do USBR. 
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      Figura 203.9- Parâmetros do envelope conforme Wilers, 2015 

 

Conforme Waller, 2016  podemos dimensionar o envelope da seguinte maneira. 

 

                       H*=H [ 1 – (de/160H) (22+29 + de/a)] 

Sendo: 

H*=energia média da diferença entre a parte externa do envelope e a parte 

interna do tubo (mm) 

H= b+e= raio externo + largura do envelope,  (mm) 

b= raio externo do tubo (mm) 

e= largura do envelope (mm) 

de= profundidade da agua no tubo dreno (mm) 

 

Para calcular a vazão que entra dentro do dreno temos: 

 

Qd= b H* K Φ 

 

Sendo: 

Qd= vazão que entra dentro do dreno (m3/ dia /m) 

b=raio externo do dreno (m) 

K= condutibilidade hidráulica do material do envelope (m/dia) 

Φ= fator de ajuste, que é tirado da Figura (203.10) 

 

 

Valor de n 

                  n= e/b 

Sendo: 

n= valor a ser entrada na Figura (203.10) 
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Figura 203.10.- Valores de “n” em função Φ= fator de ajuste 

 

Coeficiente de drenagem “De” 

O NRCS define alguns coeficietnte de drenagem De basiado no tipo de solo e de 

vegetação conforme Tabela (203.3) Willer, 2015. 

 

Tabela 203.3- Coeficientes de drenagem  “De” conforme NRCS 

Solo Cultura de graos e frutas Cultura de vegetais 

Mineral 8mm a 12mm 12mm a 18 mm 

Organico 12mm a 18mm 18mm a 36mm 

 

 

 

Exemplo 203.2 de Wiler, 2015 

Calcular a largura mínima do envelope para um dreno. A condutibilidade 

hidráulica do envelope é 9,6 m/dia je o dreno está ¾ cheio. 

O coeficiente de drenagem é 13,5mm/dia necessário para o local. O diâmetro 

externo do tubo é 114,4mm e o diâmetro interno é 102mm ( tubo de 4 polegada). 

A vazão necessária para entrar dentro do dreno é o coeficiente de drenagem 

“De”multiplicado pelo espaçamento L igual a 40m. 

Nos Estados Unidos é comum se definir um coeficiente de drenagem subterrânea 

ou de recarga para o tipo de agricultura e seria um mínimo de irrigação. No caso foi 

tomado como mínimo de 13,5mm/dia. 
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Qd= Dc L=(13,5/1000) x 40 = 0,54 m3/dia/m 

 

 

Cálculo de a e b 

a= 102,2/2= 51mm 

          b= 114m4/2= 57,2 mm 

 

Cálculo de “de” supondo ¾ da seção. 

de=0,75x 102=76,5mm 

 

Vamos supor que o envoltorio tem espessura e igual a 100mm e vamos conferir. 

 

Valor de n 

n=e/b=100/ 57,2= 1,75 

 

Da Figura (203.1) para o diâmetro do nosso dreno temos: 

 

Φ = -0,6323 x LN (n) + 9,9501 

 

Φ = -0,6323 x LN (1,75) + 9,9501 =9,60 

 

Cálculo de H* 

 

H*=Qp/ (b.K. Φ ) 

 

H*=0,54/ (0,0572x9,6x9,60)= 102mm 

 

Cálculo de H 

H= H*/[1-(de/160H) (22+29de/a)] 

H= 102/[1-(76,5/160H) (22+29x76,5/51)] 

 

Por interação achamos H=133 mm 

 

A dimensão “e” do envoltório será: 

 

e=H-b= 133 – 57,2= 76mm ( 3 polegadas) 
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Geossintético 

O geossintético  não tecido GTX-E é o melhor para ser aplicado. 

 

Conforme Vertematti,2004 temos: 

Espessura do GTX-E =1,6 mm 

Permeabilidade normal=46800 mm/h=46,8 m/h= 1,95 m/dia 

Resistência a tração =14 kN/m 

Resistência ao puncionamento 3,1 kN 

Diâmetro de filtração = 0,09 mm 

 

Alguns envoltórioss: 

 

Brita zero 

Espessura 10 cm 

100 m3/dia/m 

 

Espuma de poliuretano 

60 m3/d/m 

Espessura= 5cm 

 

Bidim OP-20   

35 m3/d/m 

2,9mm de espessura 

K=0,22 cm/s= 7920mm/h 

 

 

 

 

203.6 Tubos drenos 
São dimensionados para funcionar a meia-seção e possuem 

declividades de 0,5% a 1% com velocidades entre 0,80m/s a 3 m/s. São 
calculados pela fórmula de Manning.  

Os diâmetros variam de 0,05m a 0,20m e a profundidade das valas fica 
em torno de 1,10 a 1,50m. 

Para campo de futebol, o padrão é Tr=100 anos e chuva duração de 
1hora. 

Os tubos drenos são envelopados conforme Bernardo, et al, 2009 com : 
areia, pedra britada, cascalho, manta poliéster, fibra vegetal (casca de coco). 
 
203.7 Desvantagem do dreno aberto 

Há sempre uma dúvida qual o tipo de dreno a ser usado, aberto ou com 
tubos. 
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Conforme professor Raimundo Nonato Távora Costa da Universidade 
Federal do Ceará, os drenos abertos possuem a desvantagem de perda de 
aproximadamente 12% da área, dificulta o tráfego de maquinas e alto custo de 
manutenção com a limpeza. 

 
203.8 Dimensionamento de tubos em regime permanente 

Conforme Bernardo et al, 2009  o diâmetro do dreno e a vazão do dreno 
é igual à recarga do aquífero para tubos plásticos que são os mais usados: 

         Dd= 0,255 Qd 0,3749 Id -0,1875 

Sendo: 
Dd= diâmetro interno do tubo de drenagem (m) 
Qd= vazão do dreno (m3/s) 
Id= declividade do dreno (m/m) 
 
      Qd= (R.E.Cd)/ 86400 
 
Sendo: 
Qd= vazão no dreno (m3/s) 
R= lâmina de água a ser drenada em 24 horas (m/d) 
E=espaçamento entre drenos laterais (m) 
Cd= comprimento do dreno lateral (m) 
 
 

203.9 Drenagem em pequenas construções 
 Conforme NDS,2005 os benefícios da drenagem subterrânea 

são: 
- prevenir a compactação do solo e melhorar a capacidade de 

tráfego. 
-providenciar o aumento de aeração na zona das raízes. O ar é 

necessário na zona de raízes para o desenvolvimento e saúde da planta. 
-aumentar o suprimento de alimentos aumentando a prença de ar 

na zona de raízes. 
A drenagem da subsuperficie deverá ter linhas espaçadas  de tubos 

perfurados e instaladas a determinadas profundidades. 
Em região de gramados os tubos de plásticos perfurados podem 

ser de 75mm ou 100mm instalados a 0,50m a 0,90m de profundidade 
sendo separados por 4,5m a 6,00m. Para uma rápida drenagem os tubos 
devem estar a 0,50m de profundidade e espaçados de 1,20m a 3,00m. 
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Figura 203.11- Espaçamentos dos drenos dependendo do tipo de 

solo. A esquerda trata-se de solo arenoso e a direita de solo argiloso. 
Os tipos de drenos subterrâneos estão na Figura (203.12). 
 
 
 

 
                           Figura 203.12- Tipo de drenos 
 
Na Figura (203.13) está um dreno na fundação de uma casa. 
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                  Figura 203.13- Dreno na fundação de uma casa 
Na Figura (203.14) está uma trincheira de infiltração que capita não 
somente a agua do solo, mas o escoamento superifical. 
 

 
 
                       Figura 203.14- Trincheira de infiltração 
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Na Figura (203.15) está um tubo dreno que intercepta a água que 
vem lateralmente no solo. 
 
 
 

 
 
Figura 203.15- Dreno para interceptar escoamento lateral no solo 
 
203.10 Drenagem subterrânea em campo de golfe 

 Nos Estados Unidos existem 27.000 campos de golfe, enquanto que no Brasil 

temos somente 100 e na Argentina 400. 

Os campos de golfe podem ser de 3 buracos, 6,9,18,27 e 36 buracos. No Brasil não 

existe nenhum campo de 36 buracos e só existe 2 de 27 buracos. Nos Estados 

Unidos 90% do campos de golfe são de 18 buracos. 

Os campos de golfes devem possuir um sistema de drenagem. 

O próprio gramado já é um biofiltro, que melhora as águas pluviais.  

É muito importante uma boa drenagem num campo de golfe, pois,  a presença de 

lama, tênis molhados, lama na bola e o deslocamentos dos veículos elétricos trarão 

enormes restrições no campo. 

Quando o buraco do campo de golfe está em terreno elevado, devemos ter em 

torno dele linhas de drenagem espaçadas de 7,5m. Pode haver bacias sifonadas com 

4,5m de espaçamento de drenagem quando o buraco está em terreno plano. 

Nos pontos baixos que devem ser identificados deve ser feita trincheiras com 

profundidade mínima de 46cm. Geralmente é de 0,60m. 

O espaçamento entre as linhas de trincheiras depende do solo e geralmente está 

entre 3,00m a 7,5m. 

As linhas de drenagem são feitas perpendicularmente a linha do fluxo da água. 
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As linhas de drenagem usam solo nativo, areia e não pedregulho e são 

envolvidos com geotêxtil. 

A largura das trincheiras são de 13cm a 18cm para acomodar estes materiais.  

A taxa de infiltração da areia varia de 76cm/hora a 203cm/hora 

A condutividade hidráulica do solo é importante para a determinação da 

tubulação principal que conduzem as águas de drenagem a um determinado ponto. As 

profundidades podem variar de 0,60m a 1,80m. 

Muitas vezes em drenagem de campo de golfe necessitamos de fazer sifonagem 

e bombeamento. 

 
Figura 203.16- Obras de drenagem de um campo de golfe. 

Fonte:  Green Section Record; Planning a golf course drainage projetc 

Patrick M; O´Obrien 
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Figura 203.17- Obras de drenagem de um campo de golfe. Observar os drenos são 

perpendiculares ao fluxo. 

 

 

 
Figura 203.19- Matérias de drenagem estocados. 
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Figura 203.20-Reservatório de retenção no campo de golfe para reter águas 

pluviais 

 
 

 
Figura 203.21-Observar que a grama está assentada sobre camada de 

material para a zona de raízes e a drenagem. 

 

Na Figura (203.21) a grama está sobre uma camada de solo de 300mm a qual por 

sua vez está sobre uma camada de areia de 100mm. Abaixo temos 200mm de solo 

nativo e as tubulações de drenagem. 
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Capitulo 202- Drenagem Subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 
 
202.1  Introdução 

O objetivo nosso é a drenagem subterrânea  para obras civis e não 
para irrigação. 

Em hidrologia há dois tipos de drenagem: superficial e subterrânea.  
A drenagem superfícial é muito conhecida pelo Método Racional, onde 

uma parte da água tem escoamento superficial e outra se infiltra. A drenagem 
subterrânea é de domínio dos engenheiros agrônomos. 

Na agricultura é necessário a drenagem subterrânea. Conforme Mello, 
2009 a profundidade ótima do lençol freático deve ser para cada cultura 
usando estudos de benefícios/custos conforme pode ser visto em Waller e 
YITAYEW, 2016. Para irrigação é estabelecido em geral N= 3 dias para época 
de irrigação sendo mantido o lençol freático na profundidade “p” que depende 
da cultura. Para postos de textura fina, p= 0,70m. 

Em campos de Golfe, nos percursos contam-se como eixos ideiais das 
pistas de jogo (fairway) como linhas retas ou quebradas desde o ponto de 
lançamento até o buraco correspondente, é necessário a drenagem 
subterrânea para não molhar os pés dos jogadores. 

 Nas estradas de rodagem também temos a drenagem subterrânea das 
rodovias sendo que o DNIT usa para período de retorno Tr= 1 ano e chuva de 
duração de 1 hora. 

Existem casos em que precisamos abaixar o lençol freático e para isto 
temos que ter conhecimento da drenagem subterrânea. Em campos de futebol 
pelo padrão Fifa após uma chuva intensa, o campo deve ser drenado 
imediatamente para que o jogo continue. É usado Tr= 100 anos e duração da 
chuva de 1h. 

 
 
 

202.2 Teoria de Dupuit-Forchheimer 
Na hipótese de Dupuit-Forchheimer  ou simplesmente hipótese de 

Dupuit ,é suposto movimento permanente e horizontal do fluido através de um 
aquífero não confinado, existindo na parte inferior uma área impermeável. É 
suposto um fluxo horizontal e a equação básica usada é aquela mostrada pelo 
DNIT. Na hipótese de Dupuit é importante salientar que o fundo do dreno é o 
plano impermeável. 

Na realidade isto não ocorre sempre. Devido a isto que temos os 
estudos de Hooghoudt feitos na Holanda em 1940. 
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Espaçamento das linhas dos drenos 

Existem ocasiões em que é necessário rebaixar o lençol freático de 1,5m 
a 2,0m e para isto os drenos têm que ser construídos em paralelo a certa 
distância conforme Figura (202.1).  

Conforme estudos do DNIT,2006 o espaçamento entre as linhas de 
tubulações de dreno é dado pela Equação: 
 

E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

Sendo: 
E= espaçamento entre as linhas de dreno (m). 
h= altura do lençol freático acima da linha dos drenos (m) 
K= condutividade hidráulica do solo (m/d) 
q= contribuição da infiltração por m2 de área sujeita à precipitação (m/d) 
 
 

 
Figura 202.1- Espaçamento entre os drenos em base impermeável 

                 Fonte: DNIT, 20060 

Exemplo 202.1 
Calcular o espaçamento entre as tubulações de linha de dreno para rebaixar 
um lençol freático com altura h=0,50m, e condutividade hidráulica do solo 
K=33mm/h=68m/dia em um campo de futebol padrão Fifa. 

Adoto Tr=100anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos 
I=88mm/h.=(88/1000)*24=2,1m/dia 
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E= 2 x h ( K /q ) 0,5 

E= 2 x 0,50 ( 68 /2,1 ) 0,5
 = 5,7m 

Portanto, as linhas de dreno deverão ficar espaçadas de 5,7m. 
Notar que não fica claro qual a profundidade do dreno. 

 
 

202.3  Equação de Hooghoudt 
O holandês Symon Barend Hooghoudt (1901-1953)  através de Dupuit 

Forchheimer desenvolveu em 1940 estudos de movimento permanente 
durante um ano, o que é comum na Holanda, mas não em outros países.  

Depois foram feitos outros estudos para movimento variável por Bower 
e Van Schilfegaarde, 1963 que faz parte do modelo DRAINMOD, conforme 
Waller e YITAYEW, 2016. Existe também a equação de Glover-Dumm para 
regime variável muito usada no Brasil. 

Existem vários modelos de cálculos derivados de Hooghoudt para 
movimento variável que é muito importante para os engenheiros agrônomos.  
 Conforme Raats et al, 2005 a  grande  ideia de Hooghoudt foi que 
primeiramente pelo esquema de Dupuit onde há uma área impermeável 
conforme Figura (202.2), foi pensar em uma trincheira fictícia onde pudesse 
usar Dupuit com uma altura equivalente he ou de conforme Figura (202.3). 
 

 
Figura 202.2- Esquema básico de Dupuit 
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Figura 202.3- Esquema básico de Hanghoudt criando uma trincheira 

fictícia onde achamos uma altura equivalente heq ou ‘de’ onde se aplica 
facilmente Dupuit. 

 
 

Vamos reproduzir a drenagem subterrânea para movimento permanente 
que é mais usual para as aplicações de engenharia civil que precisamos. 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos a equação de Hooghoudt. 
 
 q= 8K2.de.h/L2 +4K1.h2/L2           
 
Tirando-se o valor do espaçamento L temos: 
 
 L= [(4K1 .h2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 

Sendo: 
L= espaçamento entre drenos (m) 
q=descarga da drenagem subterrânea com movimento permanente (m/dia).  
K1= condutibilidade hidráulica do solo acima do nível do dreno (m/dia). 
Geralmente supomos que o dreno tubular funcione com seção de y/D=0,50 e 
o nível é contado a partir deste plano. 
K2= condutibilidade hidráulica do solo abaixo do nível do dreno (m/dia) 
h=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno. 
re= raio do diâmetro do dreno (m) 
de= profundidade equivalente (m). 

Esta profundidade equivalente foi a grande descoberta de Hooghoudt, 
pois, existe infiltração radial no dreno que não é computada na hipótese de 
Dupuit. 
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Já vi várias maneiras de se achar a declividade equivalente de, sendo 
que o próprio Hooghdout fez várias tabelas, mas vamos apresentar  conforme 
SMEDEMA, 2005. 

 
202.5 Cálculo da altura de equivalente 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
 
Para d/L> 0,25 
 

de= PIxL/(8x LN (L/u) 
 
Sendo: 
d= distância entre o dreno até parte impermeável (m) 
de= distancia equivalente abaixo do dreno (m) 
L= espaçamento entre drenos (m) 
u= perímetro molhado da meia seção do dreno em tubo ou base da valeta 
com 0,30m + 0,05+0,05. 

O problema é resolvido por tentativas, assumindo um valor do espaço 
entre os drenos L e depois calculando.   
 

 

Exemplo 202.2   Aplicação de Hooghoudt conforme SMEDEMA,2005 

 Q= 0,007 m/dia4 
Profundidade dos drenos= W=1,00m 
d=D= 3,0m distância do dreno até camada impermeável abaixo. 
h= 0,4m distância do solo até nível mais alto do lençol freático no meio do 
espaçamento entre os drenos. 
K1= 2,0m/d condutibilidade hidráulica acima do dreno 
K2= 1,0 m/d  condutibilidade hidráulica abaixo do dreno 
de= profundidade equivalente (m) 

Achamos L=33,00m 
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Figura 202.4- Esquema do  Exemplo 202.2  conforme SMEDEMA,2005 

 

 

  
O cálculo é feito por tentativas, sendo admitido um determinado valor 

para o espaçamento entre drenos L e depois verificado se o valor coincide. 
 
Primeira tentativa L 
d/L= 3.00/ 30,00= 0,1 que é menor que 0,25 então usamos a equação: 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
 
u= PI x raio= PI x 0,1= 0,31m 
de= 3/(8x3/PIx30)xLN(3/0,31) +1)= 1,91m 
 
Cálculo de L. 
 

L= [(4K1 .h2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 
 
L= [(4x2,0x0,42/0,.007 + 8x1.0 x1,91x0,40/0,007] 0,5 

L= 32,46m 
 
Entrando novamente com o valor calculado de L=32.46m 

acharemos: L= 32.84m e asso, por diante, onde achamos o valor de 
L= 32,91m ou seja, L= 33m usando as Tabelas(202.1) e (202.2). 

 
 
 

 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 24 de fevereiro de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-8 

            Tabela 202.1- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

            
Hooghoudt bom do livro Modern drainage Calcula dreno em tubos ou valeta para  

Tipo de dreno ou valeta dreno 

Distancia do dreno até área impermeável d (m)= 3,00 

Diametro do dreno (m) 0,2 

re=raio do dreno (m) 0,1 

Condutividade hidráulica K1 (m/dia)= 2,00 

Condutividade hidráulica K2 (m/dia)= 1,00 

   

Profundidade do dreno (m)= 1,00 

Chuva crítica ou chuva de projeto 
adotada(m/d)=R= 

0,007 

  

Ho (m)= altura do lençol freático 0,40 

 
        
 

Tabela 202.2- Cálculos conforme SMEDEMA,2005 

 
Calculo de "de" e de "L" d/L= 0,1  

L perimetro 
molhado 

u (m) 

de new L 

30 0,31 1,91 32,46 

32,46 0,31 1,96 32,84 

32,84 0,31 1,97 32,90 

32,90 0,31 1,97 32,91 

32,91 0,31 1,97 32,91 
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Exemplo 202.3- Dreno para campo de Futebol 

Seja um campo de futebol com precipitação de 1h com Tr= 100 anos na 
RMSP sendo q=2,1m/dia. Queremos que o dreno fique a 1,1m abaixo da 
superfície do solo e que o ponto máximo do lençol freático fique no mínimo a 
0,50m do nível do solo. A condutividade hidráulica é de 68 m/dia. 

 
L= [(4K1 .h2/q + 8K2 .de.h/q] 0,5 
 
K= 68m/dia 
h=1,1-0,50=0,6m 
de=0 
L= [(4x68x0,62/2,1 ] 0,5 

         L= 6,83m 
 
 
202.4 Tubos drenos 

São dimensionados para funcionar a meia-seção e possuem 
declividades de 0,5% a 1% com velocidades entre 0,80m/s a 3 m/s. São 
calculados pela fórmula de Manning.  

Os diâmetros variam de 0,05m a 0,20m e a profundidade das valas fica 
em torno de 1,10 a 1,50m. 

Para campo de futebol, o padrão é Tr=100 anos e chuva duração de 
1hora. 

Os tubos drenos são envelopados conforme Bernardo, et al, 2009 com : 
areia, pedra britada, cascalho, manta poliéster, fibra vegetal (casca de coco). 
 
202.5 Desvantagem do dreno aberto 

Há sempre uma dúvida qual o tipo de dreno a ser usado, aberto ou com 
tubos. 

Conforme professor Raimundo Nonato Távora Costa da Universidade 
Federal do Ceará, os drenos abertos possuem a desvantagem de perda de 
aproximadamente 12% da área, dificulta o tráfego de maquinas e alto custo de 
manutenção com a limpeza. 
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202.5 Dimensionamento de tubos em regime permanente 

Conforme Bernardo et al, 2009  o diâmetro do dreno e a vazão do dreno 
é igual à recarga do aquífero para tubos plásticos que são os mais usados: 

         Dd= 0,255 Qd 0,3749 Id -0,1875 

Sendo: 
Dd= diâmetro interno do tubo de drenagem (m) 
Qd= vazão do dreno (m3/s) 
Id= declividade do dreno (m/m) 
 
      Qd= (R.E.Cd)/ 86400 
Sendo: 
Qd= vazão no dreno (m3/s) 
R= lâmina de água a ser drenada em 24 horas (m/d) 
E=espaçamento entre drenos laterais (m) 
Cd= comprimento do dreno lateral (m) 
 
 

202.7 Modelo escolhido da equação de Hooghoudt: apresentado por 
Waller e YITAYEW, 2016 para movimento variável (Transient). 

Waller e Muluneh, 2016 apresentaram dois modelos, mas iremos 
mostrar somente um deles. 

O modelo variável foi baseado na equação de Hooghoudt com 
modificações feitas por Bower e Van Schilfegaarde, 1963. Este modelo 
também é adotado pelo Modelo DRAINMOD. 

O modelo é usado em regime variável e responde por uma determinada 
precipitação e períodos secos entre as chuvas. 
 

qd=4 K1.m2/L   + 8K2.m.de/L 
 
         qd= vazão drenada no primeiro dia em (m3/m/dia) 

K1= condutibilidade hidráulica do solo acima do nível do dreno (m/dia).  
K2= condutibilidade hidráulica do solo abaixo do nível do dreno (m/dia) 
d=profundidade do plano impermeável abaixo do nível do dreno (m) 
m=altura do lençol freático máximo desde o  plano do nível do dreno(m). 
de= profundidade equivalente (m). 

 
Dica: no problema é fixado o valor da profundidade equivalente de, bem 
como do espaçamento entre os drenos L. 
 
Exemplo 202.5 
Resolver o problema do Exemplo (202.2) mostrando o abaixamento do lençol 
freático no tempo em dias, sendo que foi fixado o espaçamento entre drenos 
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L=74,2m e a profundidade equivalente de=1,76m. Supõe-se também, no ponto 
médio o lençol freático dista 0,2m do terreno. A profundidade do dreno é a 
mesma, isto é, 1,1m. 

Vamos seguir os ensinamentos de Waller e YITAYEW, 2016. 
 
de=  1,76m 
m=1,1 – 0,2 =0,9 =mo 

Vamos achar o volume drenado por unidade de comprimento do dreno 
no primeiro dia. 
 

qd=4 K1.m2/L   + 8K2.m.de/L 
 
 
          qd=4x1,5.0,92/74,2   + 8x3,0x0,9x1,76/74,2 =0,58 m3/m/dia 
 

No primeiro dia a profundidade drenada Ddrenada, diminui a altura mo do 
início. 

No caso t= 1dia 
Ddrenada= qd x t /L= 0,58 x 1 dia/74,1=0,0078m 
t= tempo (dia) 
Δm = - Ddrenada/ SY=- 0,0078/0,1= -0,078m=- 7,8 cm 
Sendo: 
Δm = variação do nível (m) 
SY= porosidade do solo em fração 
Valor final de m 
mo=0,90m 
mfinal= mo + Δm= 0,9 -0,078m= 0,822m 

                 
E  assim vamos fazendo para t=2 dias e t=3 dias. 
Para o segundo dia: 
  qd=4x1,5x0,8222/74,2   + 8x3,0x0,822x1,76/74,2 =0,52 m3/m/dia 
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Tabela 202.2- Profundidade do lençol freático em 9 dias conforme Waller 

e Muluneh, 2016 
Tempo 
(dias) 

de 
(m) 

 L  
m) 

K1  
(m/dia) 

K2 
(m/dia) 

Porosidade 
(fração) 

Valores de 
m (m) 

qd 
(m3/m/dia) 

Ddrenage 
(m) 

Δm 
(m) 

0 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,90 0,58 0,007788 -0,078 
1 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,82 0,52 0,014088 -0,141 
2 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,68 0,43 0,017197 -0,172 
3 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,51 0,31 0,016759 -0,168 
4 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,34 0,20 0,013743 -0,137 
5 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,20 0,12 0,009675 -0,097 
6 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,11 0,06 0,005861 -0,059 
7 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,05 0,03 0,003021 -0,030 
8 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,02 0,01 0,001293 -0,013 
9 1,76 74,2 1,5 3,0 0,1 0,01 0,00 0,000441 0 

10          

 
 
 
 

Tempo 
(dias) 

Valores 
de m 

0 0,900 

1 0,822 

2 0,681 

3 0,509 

4 0,342 

5 0,204 

6 0,107 

7 0,049 

8 0,019 

9 0,006 

10 0,000 

 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  202- Drenagem subterrânea com espaçamento de Hooghoudt 

Engenheiro Plínio Tomaz 24 de fevereiro de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

202-13 

 
 
 
Figura 202.5- Movimento variável mostrando o abaixo do lençol freático 

em m sendo o tempo em dias. 
 

. 
 

202.8 Esquema de drenagem subterrânea 
 Ritzema, 2015 apresenta a Figura (202.1) salientando que um 

sistema de drenagem subterrânea está dividido basicamente em três partes: 
- Campo de drenagem é a rede de drenagem subterrânea que leva o 

excesso de agua através dos drenos e conduz para o tubo principal 
-Tubo principal do sistema de drenagem é o tubo ou canal que recebe as 

águas subterrâneas transportadas. Pode ser das águas subterrâneas ou das 
aguas de superfície 

- Saída (outlet) onde vão se lançadas as aguas transportadas. 
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Figura 202.6- Esquema do lay-out do sistema de drenagem. Fonte: 

Ritzma, 2015 
 
 

202.9- Hangdoudt com declividade 
Usamos as fórmulas de Hangdoudt quando a declividade do terreno 

for menor que 0,5%. 
O cálculo é semelhante ao Hangdoudt, mas com ajustamentos e 

não explicaremos neste texto 
 

 
 
Figura 202.7-Terreno inclinado 
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202.10 Hangdoudt com condutibilidade anisotrópica 
Existem solos onde temos uma condutibilidade hidráulica vertical  

Kv diferente da horizontal Kh.  
Achamos a condutibilidade hidráulica equivalente K. 
 
K= (Kv. Kh) 0,5 

 
Exemplo 202.6 
Seja q= 2,5mm/d, m=1,00m, Kh=0,75m/d   e Kv=0,03 m/d. Achar o 

espaçamento L usando Hangdoudt. 

  
Primeiro calculamos a razão R0,5= (Kh/Kv)0,5 = (0,75/0,03) 0,5= 5 
 
Entao o valor vertical é multiplicado por 5 na escala para o solo se 

transformar em isotrópico, mas isto não se aplica ao valor m. 
 
Calculo do K equivalente 
 
K= (Kv. Kh) 0,5 

 
K= (0,75x0,03) 0,5 

K=0,15 m/d 
 
 
Depois calculamos com Hangdoudt obtendo L= 50m, 
 
202.11- Exemplo de uma tabela de Hangdout 
Hangdout fez varias tabelas para o cálculo da profundidade equivalente. 

Depois vários autores fizeram estimativas para o cálculo da profundidade 
equivalente, usando fórmulas matemáticas. 

Apresento uma Tabela para diâmetro do dreno de 0,10m conforme 
Ritzema, 2014. 

O programa Drainmode adota: 
Para  d/L <0,3 

Sendo: 
d = profundidade abaixo do dreno (m) 
L= espaçamento entre drenos (m) 

c=3,55 -1,6 d/L + 2 (d/L) 2 

de= d/ [1+d/L (2,55 ln(d/re) – c)] 
 

Para  d/L >0,3 
de= L/  [2,55 ln(L/re)- 2,93)] 
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Exemplo 202.7- Baseado em Ritzema 
São dados: calcular o espaçamento em regime permanente. Os dados 

são da Figura (202.1). 
 
 
 

 
Figura 202.8 Perfil do terreno mostrando o espaçamento, conforme Ritzman, 2015 
 
                               Tabela 202.3- Cálculos conforme Waller, 2015 

 

     

d 4,8 m   

re 0,051 m raio do dreno em metros 

K1 0,14 m/d   

K2 0,14 m/d   

m 1 m   

Chuva 0,001 m/d   

 Livro Irrigation and drainage 
engeneering  Kindle  Peter 

Waller 

 d/L<0,3 ESTE 
caso 

 L c de new L 

 40 3,39 2,42 57,18 

 57,18 3,43 2,85 61,24 

 61,24 3,44 2,93 61,97 

     

Effective 
conductivity 

approach 

    

     

Ke 0,14  condutibilidade 
hidraulica 

equivalente 

 

   d/L>0,3 Caso 
acima 

 L c de new L 

 40,00 3,39 2,84 61,20 

 61,20 3,44 4,04 71,30 

 71,30 3,45 4,59 75,49 
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202.12 Importância do nível do lençol freático 
‘ Ritzman, 2015 mostra na Tabela 3 a importância de se manter o nível do 
lençol freático em determinada profundidade tendo em vista o que vai ser 
plantado. Assim plantando batata que é a primeira linha, vemos que se a 
profundidade do lençol freático for 0,4 a produção de batata será somente de 
46%, ao passo que se for 1,00m a produção será 100%. 
 

 
 
 

202.13   Diversos figuras de Waler, 2016. 
 

 
 

Figura 202.10- Eficiência de irrigação de vários tipos 
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Figura 202.11- Gotejamento subsuperficial 

 

 
 

Figura 202.12- A planta extrai 40% da água no começo e depois vai decrescendo 
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Figura 202.13- Linhas de fluxos entre os drenos. A salinidade vai acontecer entre os drenos 

onde a velocidade é menor. 

 

 

 

 
Figura 202.14- Balanço da água na agricultura 

 

 

 

 
 

 

Figura 202.15- Método de ensaio de condutibilidade hidraulica em terreno saturado 

 

202.14 Chuva critica 

Quanto temos movimento permanente (Steady state) é usado como chuva crítica 

ou chuva de projeto, aquela que acontece 5 vezes. São usadas chuvas diaria no minimo 

de 15 anos e foi obtido chuva critica enter 35 e 40mm/dia. Adotamos 40mm/d como 

chuva de projeto. 
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 Capítulo 204   
Drenagem subterrânea de rodovias 

 
 

Uma boa drenagem em pavimentação aumenta a vida útil do pavimento 
no mínimo três a quatro vezes. Fonte: Cedergren, 1989 
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Capitulo 204-Drenagem subterrânea de rodovias 
 
204.1 Introdução 

O objetivo é a drenagem subterrânea de rodovias, baseado no DNIT. 
 
204. 2 Dreno cego 
 O dreno cego ou dreno francês é aquele que não tem tubos, isto é, o escoamento se dá somente 
através do material drenante conforme Figura (204.1). Na Figura (204.2) no dreno francês existe um dreno 
para remover a água, como medida de segurança. 

O objetivo é rebaixar o lençol freático ou remover as águas pluviais infiltradas. É construído de pedras 
britadas envoltas em bidim, de maneira que o transporte se faz através dos agregados. 
 Existe ainda o dreno com tubo perfurado que garante a drenagem em caso de entupimento do fluxo 
nas pedras britadas e é aconselhável que a declividade seja maior ou igual a 1%. 

A permeabilidade do bidim deve ser no mínimo 10 vezes maior que a do solo vizinho para permitir a 
drenagem. 

Para o cálculo é usada a Lei de Darcy: Q= K x G x A na seguinte forma: 
 

(Q/L)= K x G x A 
Sendo: 
Q/L= vazão de percolação no solo por metro de trincheira (m

3
/dia/m) 

G= gradiente hidráulico ∆H/L= S=declividade do dreno (m/m). Nota: aproximadamente 
A= área da seção transversal (seção normal ao fluxo) (m

2
/m) 

K= condutividade hidráulica (m/dia) 
 
 

 
  Figura 204.1- Camada drenante (dreno Francês). Observar que não tem tubos. 
                         Fonte: DNER, 1990 
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 As Figuras (204.3) a (204.6) mostram dreno francês com tubulação. 
 
 

 
 

Figura 204.2 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
                        Fonte: Wanielista , 1997 
 
 
 

 
 

Figura 204.3 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
 

 
 

Figura 204.4 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:French_drain_diagram.jpg
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Figura 204.5 - Dreno Francês. O tubo é colocado como fator de segurança. 
 

 
Figura 204.6 - A água do solo entra pelos furos do tubo que a conduz para outro local 

 
Exemplo 204.1 
Calcular o dreno francês com 1,20m de largura por 0,90 de altura da seção transversal, sendo a descarga 
necessária de 600m

3
/dia de 30m de dreno. A declividade S= 0,01m/m. Qual deve ser a permeabilidade dos 

agregados para uma drenagem apropriada? 
L= 30m comprimento do dreno. 
Q/L= 600m

3
/ 30m= 20m

3
/dia/m 

G= S= 0,01m/m (declividade) 
A= 1,20m x 0,90m= 1,08m

2
 (seção transversal) 

Q/L= K x G x A 
20m

3
/dia/m= K x 0,01m/m x 1,08m

2
 

K= 1852m/dia= 2,14 cm/s=0,0214m/s 
. Conforme Tabela (204.1) podemos usar brita 0. 
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204.3 Granulometria 
 
 

 
Figura 204.7- Permeabilidade segundo US Standard.  

As 5 granulometrias recomendados pelo DNIT, 2006 situam entre: 1 ½” e 1”, entre 1 ½” e e nº 204. 
entre ¾” e 3/8”, 3/8”, entre 3/8” e nº4 e nº 8. 

                                             Fonte: Manual de Drenagem do DNER, 1990 
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Tabela 204.1 – Coeficientes de condutividade hidráulica K 
As 5 granulometrias recomendados pelo DNIT, 2006 situam entre: 1 ½” e 1”, entre 1 ½” e e nº 4. entre 

¾” e 3/8”, 3/8”, entre 3/8” e nº4 e nº 8. 

Material Granulométrica 
 

Condutividade Hidráulica  
K 

 (cm) (cm/s) (mm/h) (m/s) 

Brita 5 7,5cm a 10cm 100 3600000 1 

Brita 4 5 a 7,5 60 2160000 0,6 

Brita 3 2,5 a 5 45 1620000 0,45 

Brita 2 2 a 2,5 25 900000 0,25 

Brita 1 1 a 2 15 540000 0,15 

Brita 0 0,5 a 1 5 180000 0,05 

Areia grossa 0,2 a 0,5 1 x 10
-1 

3600 0,001 

Areia fina 0,005 a 0,04 1 x 10
-3 

36 0,00001 

Silte 0,0005 a 0,005 1 x 10
-5 

0,36 1E-07 

Argila Menor que 0,0005 1 x 10
-8 

0,00036 1E-10 
Fonte: Manual de Drenagem do DNER, 1990 

 
 
204.4 Tubos perfurados 

Os perfurados podem ser dos seguintes materiais: concreto, cerâmicos, plásticos ou metal conforme 
Figura (204.8) a (204.11). 

Os tubos perfurados de concreto ou cerâmica deverão satisfazer as exigências da ABNT e os tubos 
de plásticos deverão atender as normas da ABNT NBR-7367/88  NB-281 e NBR-7362/99 e no caso de tubos 
metálicos ABNT NBR-8161/83 PB-77. 

Os diâmetros dos tubos variam de 10cm a 25cm, sendo que no caso de materiais plásticos flexíveis 
corrugados os mesmos são da ordem de 5cm a 20cm conforme DNER, 1990.  

Os furos dos tubos de concreto podem variar de 6mm a 10mm, enquanto que os furos dos materiais 
plásticos flexíveis corrugados possuem ranhuras que vão de 0,6mm a 10mm. 

No caso em que haja posição dos furos, os mesmos deverão ser colocados para cima, e isto exige 
que na base da vala do dreno, seja instalado material impermeável até a altura dos furos iniciais. Nas outras 
condições deve-se colocar um colchão filtrante no fundo da vala. 

No caso de tubos plásticos corrugados flexíveis, por serem totalmente ranhurados, não há 
necessidade de direcionar as aberturas de entrada de água, conforme DNER, 1990. 
 
 
 

 
 

 
Figura 204.8 - Tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros de 100mm e 
150mm 
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Figura 204.9 - Vista lateral do tubo perfurado para drenagem da marca Tigre com comprimento de 6m e diâmetros 
de 100mm e 150mm. Notar as ranhuras. 

 

 
Figura 204.10 - Vista lateral do tubo Tigre tubos para drenagem drenoflex 65mm e 110mm 

 
 

 
 

 
Figura 204.11 - Tubo de metal corrugado com furos em todas as direções 
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A perfuração dos tubos perfurados de polietileno (PE) obedece a algumas diretivas gerais conforme 
podemos ver na Tabela (204.2).. 

 
Tabela 204.2 - Perfuração dos tubos de polietileno PE 

Diâmetro do tubo Área dos furos 
por cm

2
/m 

Diâmetro da 
perfuração 

circular 

Largura da 
ranhura 

retangular 

Comprimento 
máximo da 

ranhura 

100mm a 250mm 31 cm
2
/m 4,76mm 3,18mm 64mm 

300mm a 450mm 42 cm
2
/m 9,53mm 3,18mm 77mm 

> 450mm 42 cm
2
/m 9,53mm 3,18mm 77mm 

Fonte: CPPA- Corrugated polyethylene pipe association, 1998 

 
 
204.5 Cálculo do número mínimo de furos do dreno longitudinal 
  A descarga a ser drenada por metro linear de dreno longitudinal será a correspondente a descarga de 
1,0m da base drenante, conforme DNER, 2000. 

 
Q= Cd x A x N x (2 x g x h) 

0,5
 

Sendo: 
Q= descarga (m

3
/s) 

Cd= coeficiente de vazão = 0,61 
A= área de cada orifício (m

2
) 

N= número de furos 
g= aceleração da gravidade = 9,81m/s

2
 

h= a carga sobre cada orifício suposta em média de 0,10m 
Q= Cd x A x N x (2 x g x h) 

0,5
 

Q= 0,61 x A x N x (2 x 9,81 x 0,10) 
0,5

 
 
N=Q/ (0,85 x A) 

 O DNER, 1990 recomenda que os diâmetros dos furos sejam de 0,60mm a 10mm, dependendo do 
diâmetro da brita que envolver o tubo. 
 
Exemplo 204.2  
Calcular o número de furos por metro linear de um dreno com diâmetro de furo de 10mm e vazão por metro 
linear de 50m

3
/dia. 

Q= 50m
3
/dia= 50/ 86400s= 0,000579m

3
/s 

A= π x D
2
 / 4 = 3,1416 x (0,01 

2
) / 4= 0,0000785m

2
 

N= Q/ (0,85 x A) 
N= 0,000579/ (0,85 x 0,0000785)= 9 furos de 10mm de diâmetro cada. 
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204.6 Materiais usado na drenagem 

Os materiais usados nas bases drenantes são os agregados de rocha sadia, britados ou não. 
Sendo DNIT, 2006, as faixas usadas exigem um afastamento relativamente pequeno entre os 

tamanhos máximos e mínimos, por exemplo: 1 ¼” à ¾”, 3/8” à 1/8”, etc de modo a manter a permeabilidade 
elevada. 
 Ainda segundo o DNIT, 2006 a experiência tem recomendado algumas curvas para agregados de 
graduação que estão na Figura (204.7).  

Neste desenho, verifica-se que as cincos granulometrias recomendadas se situam entre os diâmetros 
de 1 ½” e 1”, 1 ½” e peneira nº 4, ¾” e 3/8”, 3/8” e peneira nº 4 e peneira nº 4 e peneira nº 8.  

O Federal Highway Administration recomenda que o tamanho mínimo do material a ser usado nas 
bases drenantes seja o da peneira n٥ 4. 

 
 

Tabela 204.3- Sugestão de valores da condutividade hidráulica K (mm/h) 

Descrição do solo Normas alemãs Dados da CIRIA 

 Mínimo (mm/h) Máximo  (mm/h) Mínimo  (mm/h) Máximo  (mm/h) 
Pedregulhos 

grosso 
36.000 100.000   

Media e fino 
pedregulhos 

3.600 18.000 10 1.000 

Pedregulho 
arenoso 

1.000 10.000   

Areia grossa 1.000 6.000   
Areia media 200 1.000 0,1 100 
Areia fina 36 360   

Solo franco 
arenoso 

  0,01 1 

Solo silto arenoso 1 100   
Solo franco 

arenoso 
  0,005 0,05 

Silte 0,03 20 0,0005 0,05 
Solo siltoso 0,001 3,6   

Solo argiloso 0,0001 0,01 0,00005 0,005 
Fonte: Alan A. Smith and Tai D. Bui 

 
 
 
 
Tabela  204.4- Condutividade hidráulica usada no programa HydroCAD 7.1 

Tipo de solo Condutividade hidráulica 
(mm/h) 

Solo arenoso 21 

Solo franco arenoso 6 
Solo franco 1,3 

Solo franco argiloso 0,3 
Fonte: adaptado de  http://www.hydrocad.net/exfilt.htm. 

 
 

Cedergren e seus colegas in Chin 2000, sugerem que os agregados em volta de um tubo tenham no 
minimo K=4000m/dia=4,6cm/s que é adequado para qualquer trincheira de infiltração. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hydrocad.net/exfilt.htm
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O DNIT, 2006 utiliza a Tabela (204.1) para se achar os agregados, sendo o mais usado a 
condutividade hidráulica de K=2,1cm/s (agregados menores) a K=42cm/s (agregados maiores). 
 
 
204.7 Drenagem de pavimentos 

O DNIT, 2006 apresenta modelo de cálculo de drenagem de pavimento em áreas onde a precipitação 
média anual é maior que 1500mm ou em estradas que passem por dia mais de 500 veículos comerciais. 
 Os valores empregados em infiltração em pavimentos asfálticos estão na Tabela (204.5): 
 

Tabela 204.5- Taxas de infiltração para a camada de revestimento 

Tipo da camada de revestimento Valores da taxa de infiltração 
(adimensional) 

Revestimento de concreto betuminoso 0,33 a 0,50 

Revestimento de concreto de cimento 0,50 a 0,67 

 

Período de retorno: Tr= 1ano  
Duração da chuva =1 hora. 
Tempo máximo de permanência das águas nas camadas do pavimento= 
1 hora 
Quantidade de chuva a escoar 
Considera-se uma faixa de 1m de largura de asfalto e C= taxa de infiltração.  
I= intensidade da chuva (mm/h) 
D= comprimento da faixa com largura de 1,00m (m) 
C= taxa de infiltração (adimensional) 
Q= vazão que escoa vindo da superfície por ocasião de chuva (m

3
/dia) 

 
Q=C x I x D x 24 /1000   
 
 

Segundo o DNIT, 2006 os problemas nos projetos das bases drenantes são dois>: 

 Fixar o tipo de material drenante pela sua granulometria e respectivo coeficiente de 
condutividade hidráulica, calcular a espessura da base drenante para a descarga considerada. 

 Fixar a espessura da camada drenante, determinar um material com granulometria que garanta 
um coeficiente de condutividade capaz de permitir a vazão considerada. 

 
Segundo o DNIT, 2006 a camada deve ter uma espessura real com 2cm a mais e deve ter uma valor 
mínimo para permitir sua perfeita execução. 
 
Exemplo 204.5 
Calcular a vazão em m

3
/dia de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração C=0,33 com 

comprimento D=10m.  
Adoto Tr=1anos e chuva de duração de 1h temos I=39,3mm/h 

 
Q=CxIx Dx 24 /1000   
Q= 0,33 x 39,3mm x 10m x 24h / 1000=  3,1m

3
/dia 

 
  
204.8 Determinação da espessura “e” da camada drenante conhecida a sua permeabilidade hidráulica. 

Dando como conhecida a permeabilidade hidráulica K a espessura “e” é fornecida pela Equação. 
 

e= (C x I x D x 24 ) / (1000 x K x S) 
Sendo: 
e= espessura da camada drenante (m) 
C= coeficiente de infiltração (adimensional) 
I= intensidade da chuva (mm/h) 
D= comprimento da faixa de 1m de largura (m) 
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K= condutividade hidráulica  da camada de pedra britada adotada (mm/h) 
S= declividade (m/m) do dreno cego ou dreno francês, sendo no mínimo de 1%. 
  
Exemplo 204.6 
Calcular a espessura e da camada drenante de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração 
C=0,33 com comprimento D=10m, espessura e= 0,20m e declividade S=0,01m/m com K= 2500mm/h. 
Adoto Para RMSP Tr=1anos e chuva de duração de 1h e I=37,5mm/h 

e= (C x I x D x 24 ) / (1000 x K x S) 
e= (0,33 x 37,5 x 10 x 24 ) / (1000 x 2500 x0,01)= 0,12m 

 Segundo o DNIT, 2006 devemos acrescer mais 2cm e teremos e=0,12m+0,02= 0,14m, porém 
podemos adotar e=0,20m para facilidade de execução. 
 
204.8 Determinação da permeabilidade hidráulica necessária de camada drenante de espessura pré-
fixada. 

K= (C x I x D x 24 ) / (1000 x e x S) 
Exemplo 204.7 
Calcular a condutividade hidráulica K de um dreno cego de um pavimento com taxa de infiltração C=0,33 com 
comprimento D=10m, espessura e= 0,20m e declividade S=0,01m/m. 
Adoto: RMSP  Tr=1anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos I=37.5mm/h 

K= (C x I x D x 24 ) / (1000 x e x S) 
K= (0,33 x 37,5 x 10 x 24 ) / (1000 x 0,20 x 0,01)= 1485mm/h 

 
 
204.9 Tempo máximo de permanência das águas  infiltradas na camada drenante 
 

V= ( K x S) / (ne x 1000)  
 

Tempo de permanência = Comprimento do dreno/ V  
Sendo: 
V= velocidade de percolação (m/h) 
K= condutividade hidráulica (mm/h) 
S= declividade do dreno (m/m) 
ne= porosidade efetiva do material usado (adimensional) 
Tempo de permanência em horas. 
 
Exemplo 204.8  
Calcular a velocidade de percolação de um dreno cego com K=75600mm/h =2,1cm/s, declividade S= 
0,01m/m e ne=0,40 com dreno de 15m de comprimento. 

V= ( K x S) / (ne x 1000 )  
V= ( 75600x0,01) / (0,40 x 1000 ) = 1,89m/h 
Tempo de permanência = Comprimento do dreno/( V  

Tempo de permanência = 15/ 1,89=8h  1h e conforme DNIT o tempo de 
permanencia máximo é 1h. O projeto deverá ser mudado. 
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204.9 Espaçamento das linhas dos drenos 

Existem ocasiões em que é necessário rebaixar o lençol freático de 1,5m a 2,0m e para isto os drenos 
têm que ser construídos em paralelo a certa distância conforme Figura (204.14). Conforme estudos do 
DNIT,2006 o espaçamento entre as linhas de tubulações de dreno é dado pela Equação: 
 

E= 2 x h ( K /q ) 
0,5 

 
Sendo: 
E= espaçamento entre as linhas de dreno (m). 
H= altura do lençol freático acima da linha dos drenos (m) 
K= condutividade hidráulica do solo (m/s) 
q= contribuição da infiltração por m

2
 de área sujeita à precipitação (m

3
/s/m

2
) 

 

 
Figura 204.14- Espaçamento entre os drenos 

                 Fonte: DNIT, 20060 

 
Exemplo 204.9 
Calcular o espaçamento entre as tubulações de linha de dreno para rebaixar um lençol freático com altura 
h=0,50m, e condutividade hidráulica do solo K=2833mm/h=68m/dia em um campo de futebol padrão Fifa. 

 
Adoto Tr=100anos e chuva de duração de 1h para RMSP temos I=88mm/h.=(88/1000)*24=2,1m/dia 
 

E= 2 x h ( K /q ) 
0,5 

E= 2 x 0,50 ( 68 /2,1 ) 
0,5

 = 5,7m 
Portanto, as linhas de dreno deverão ficar espaçadas de 5,7m. 
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204.10 Comprimento crítico da tubulação 

Os drenos são construídos espaçados um do outro do espaçamento “E” e a água infiltrada no solo vai 
para o tubo dreno que tem declividade mínima de 1%.  

Calcula-se a contribuição que o dreno recebe por metro linear Qm que será: 
 
Qm= q x E x k 

Sendo: 
k= coeficiente de segurança = 2 
O comprimento crítico Lc será: 

Lc= Q / Qm 
 
Sendo: 
Q= vazão máxima (m

3
/s) admitida  

Usa-se a Equação de Manning para  qualquer seção o valor da vazão Q. 
V= (1/n) x R 

(2/3) 
x S 

0,5
 

Q= V x A 
Sendo: 
V= velocidade média (m/s) 
R= raio hidráulico (m) 
S= declividade do dreno (m/m) 
Q= vazão (m

3
/s) 

A= área molhada (m
2
) 

                  Área molhada (m
2
) 

        R = --------------------------------         
                Perímetro molhado (m) 
 
 

Para tubo de seção circular a vazão plena Q será: 
Q= 0,312 x D 

8/3
 x S 

0,5
 / n 

Sendo: 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. n=0,015 para concreto 
S= declividade da tubulação (m/m) 
D= diâmetro do tubo (m) 
Q= vazão na tubulação (m

3
/s) 

 
Tabela 204.6- Vazões a seção plena de tubos de concreto de 5cm a 45cm e para declividades de 

0,005m/m a 0,05m/m conforme Equação de Manning. 

Diâmetro da tubulação Vazão a seção plena (m
3
/s) 

m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m 

cm m 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 

5 0,05 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

10 0,10 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,010 

15 0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 

20 0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,060 0,064 

25 0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,109 0,115 

30 0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,178 0,188 

35 0,35 0,089 0,127 0,155 0,179 0,200 0,219 0,237 0,253 0,268 0,283 

40 0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,383 0,404 

45 0,45 0,175 0,247 0,303 0,350 0,391 0,428 0,463 0,495 0,525 0,553 
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Dimensionamento do diâmetro da tubulação para qualquer altura y/D 

Usaremos a Tabela (204.7) de Metcalf &Eddy, 1981, não esquecendo que em instalações 

prediais a altura da lâmina da água máxima é 2/3 (0,67) de D. Em redes pluviais publicas usa-se 

y/D=0,80 ou  y/D=1,0. 

 

Tabela 204.7-Valores de K´ para secção circulas em termos do diâmetro do tubo 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

 
                           Fonte: Metcalf&Eddy, 1981 

 

 

 

 

 

 
Figura 204.15- Elementos hidráulicos de tubo circular 

Fonte: Hammer 1979 
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Exemplo 204.10- Determinar a altura da lâmina líquida 

Determinar a altura da lâmina líquida e a velocidade de um escoando com secção parcialmente cheia. 

Dados: 

D=0,40m (adoto) 

S= 0,005m/m (mínima declividade) 

n=0,015  (coeficiente de rugosidade de Manning para concreto) 

Q=0,088m
3
/s 

 

Solução 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

Vamos tirar o valor de K´ 

K´= (Q.n) /  (D 
8/3

 . S
1/2

 ) 

K´= (0,088 x 0,015) /  (0,4 
8/3

 x 0,005
1/2

 )=0,22 

Entrando na Tabela (204.14) com K´= 0,22 achamos d/D=0,62 

Portanto,  d= 0,62 x D=0,62 x0,40= 0,25m 

Vamos achar a velocidade. 

Usemos a equação da continuidade Q= A x V   portanto V=Q/A 

Temos que achar a área molhada. 

Entrando na Figura (204.15) com  d/D=0,62  na ordenada e no gráfico da área molhada A 

achamos na abscissa o valor 0,62. 

Então:  Amolhada/Atotal = 0,62 

Como:    Atotal = PI x 0,40
2
/ 4=0,126m

2
 

A/Atotal = 0,62 

A= 0,62 x 0,126m
2
=0,07812m

2
 

V= Q/ A = 0,088m
3
/s/ 0,07812m

2
=1,13m/s 

 

 

Exemplo 204.11- Determinar o diâmetro. 

Dados: 

Q=0,088m
3
/s 

d/D=0,67    (ABNT NBR 10.844/89 exige lâmina máxima de 2/3 do diâmetro) 

S=0,005 m/m (declividade mínima) 

n=0,015 (concreto) 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

 

Como d/D= 0,67 entrando na Tabela (204.7) achamos K´= 0,246 

Vamos então tirar o valor de D. 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

D= [(Q.n)/ (K´ . S
1/2

) ] 
(3/8)

 

                                   D= [(0,088x0,015)/ (0,246x 0,005
1/2

) ] 
(3/8)

 =0,38m 

Portanto, adotamos D=0,40m 
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Exemplo 204.12- Determinar o diâmetro. 

Dados: 

Q=0,176m
3
/s 

d/D=0,67    (ABNT NBR 10.844/89 exige lâmina máxima de 2/3 do diâmetro) 

S=0,005 m/m (declividade mínima) 

n=0,015 (concreto) 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

 

Como d/D= 0,67 entrando na Tabela (204.7) achamos K´= 0,246 

Vamos então tirar o valor de D. 

Q= (K´/n) D 
8/3

 . S
1/2

 

D= [(Q.n)/ (K´ . S
1/2

) ] 
(3/8)

 

                                   D= [(0,176x0,015)/ (0,246x 0,005
1/2

) ] 
(3/8)

 =0,49m 

Portanto, adotamos D=0,50m 

 

 
 
 
 
 
 
Exemplo 204.13 
Calcular o comprimento crítico Lc sendo q= 0,00001m

3
/s/m

2
  a vazão de entrada das águas de chuva, sendo 

o espaçamento entre as tubulações de drenagem E=7,00m e k=2. 
A vazão média Qm será: 

Qm= q x E x k 
Qm= 0,00001 x 7 x 2=0,00014m

3
/s/m 

O comprimento crítico Lc será: 
Lc= Q / Qm 

 
Escolhendo conforme Tabela (204.7) a declividade mínima de 1% e diâmetro de 0,10m a vazão a 

seção plena é 0,004m
3
/s. 

Lc= 0,004 / 0,00014= 28,6m 
Portanto, o comprimento crítico é 28,6m. Caso o comprimento seja maior que o crítico, pode-se 

aumentar o diâmetro da tubulação ou diminuir o espaçamento entre os drenos. 
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Capitulo 205- Drenagem subterrânea com método de Glover-Dumm 

 
 
205.1  Introdução 
 Para movimento variável é muito usado no Brasil o método de 
Glover-Dumm. 
 O método de Glover-Dumm descreve a altura do lençol freático no 
meio entre os drenos. 
 
202.2 Cálculo da altura de equivalente 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos 
 
Para d/L<0,25 
 

de= d/(8d/πxL)xLN(d/u) +1) 
 
Para d/L> 0,25 
 

de= πxL/(8x LN (L/u) 
 
Sendo: 
d= distância entre o dreno até parte impermeável (m) 
de= distancia equivalente abaixo do dreno (m) 
L= espaçamento entre drenos (m) 
u= perímetro molhado da meia seção do dreno em tubo ou base da valeta 
com 0,30m + 0,05+0,05. 
 

 
 

205.3 Teoria de GloverDumm 
Conforme SMEDEMA,2005 as equações principais são: 

 
ht= 1,16 ho . exp(-α.t) 

 
Sendo: 
 

α = (10 K.de)/(µ.L2)   ou 
 
L2=  (10K.de.t / µ)x[ln(1,16 ho/ht)] 
 

 
Onde: 
ht= altura do lençol freático no meio, entre os drenos no tempo t>0 
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ho= altura inicial do lençol freático no tempo t=0 
α = fator de reação 
K= condutividade hidráulica saturada (m/d) 
de= profundidade equivalente do solo abaixo do nível do dreno  
µ= porosidade drenável 
L= espaçamento entre os drenos 
 
 
 
Exemplo 205.1- do livro Modern drainage, Achal L pelo método de 
Glover-Dumm 
São dados: 
K= 2,0 m/d 
µ=0,05 
Ho=0    nível da lençol freático na superfície 
H4= 0,8 
t= 4 dias 
d=4m 
w=1,2 m profundidade do dreno 
u= 0,2m 
 
ho= w- Ho =1,2 - = 1,20m 
h4= w – H4= 1,2- 0,8 = 0,4 
 
h4/ho= 0,4/1,2= 0,33 
 
α.t = - ln(0,33/1,16)= 1,24 
 
como t=4 dias 
 
α= 1,24/4=0,31 
 
α = (10 K.de)/(µ.L2)   =0,31 
 
Tirando-se o valor de L temos: 
 
L2= (10Kde)/(0,31µ) 
 
L2= (10x2d)/(0,31x0,05)=1290de 
 
Primeira tentativa 
L=30m 
d/L= 4/30=0,13 < 0,25 
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de= d/(8d/PIxL)xLN(d/u) +1) 
de= 4/(8x4/PIx30)xLN(4/0,2) +1)= 1,99m 
 
L= (1290 x 1,99)^0,5= 50,53m 
 
 
Quarta tentativa 
 
Achamos L=58 m   OK 
 

L (M) PERIMETRO MOLHADO 
U (M) 

DE NOVO 

L 

30 0,20 1,99 50,53 

50,53 0,20 2,50 56,64 

56,64 0,20 2,61 57,82 

57,82 0,20 2,62 58,03 

58,03 0,20 2,63 58,07 
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Capitulo 206- Chuva crítica ou de projeto em Drenagem subterrânea  

 
 
206.1  Introdução 

Existem vários critérios para determinar a chuva critica. Iremos apresentar 
alguns deles. 
 
206.2 Período de retorno de 5 anos e chuva de duração de 6horas 
 Toma-se a equação da chuva da cidade usando o programa Pluvio 2,1 da 
Universidade de Viçosa e usa-se período de retorno Tr= 5 anos e chuva de 
duração de 6h. Dai acha-se a altura da precipitação H e divide-se por 2. 

No caso da cidade de Viçosa achamos 49,46mm. 
 
Tabela 206.1- Cálculos para achar a chuva de projeto ou chuva crítica 

CIDADE VIÇOSA 

K 1082,798 

a 0,265 

b 23,781 

c 0,775 

Tr(anos) 5 

Duração chuva (h)= 6 

Intensidade 
(mm/h)= 

16,49 

Altura (mm)=H= 98,91 

Altura adotada 
(mm)=H/2= 

49,46 

 
 
 
  
206.3 Altura de 5 chuvas em 15 anos de chuvas diárias 

Em Viçosa foi obtido H= 40mm. 
Abaixo chuva critica de Jaguariuna no CE.; 
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206.3 Bibliografia e livros consultados 
-MELLO, JORGE LUIZ PIMENTA. Drenagem Agricola. Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia, fevereiro de 2009.. 

-RAATS, PAC E PLOEG, RR VAN. Hooghoudt Symer Barend. Ano 2005. 

-RITZEMA, H,P,. Subsurface drainage. Wageningen, junho de 2014, 67 páginas. 

-SMEDEMA, LAMBERT. Modern land drainage. Ano 2005 Amazon/Kindle. 

-WALLER, PETER e MULUNEH, YITAYEW Irrigation and drainage engeering. 

Switerzerland, 2016, Amazon/Kindle, ISBN 978-3-319-05698-2. 



Balanço Hídrico 
Capítulo  206-Chuva critica ou de projeto em Drenagem subterrânea  

 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

206-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Capítulo 206   
Chuva crítica ou de projeto em Drenagem subterrânea  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Balanço Hídrico 
Capítulo  206-Chuva critica ou de projeto em Drenagem subterrânea  

 
Engenheiro Plínio Tomaz 8 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

206-2 

Capitulo 206- Chuva crítica ou de projeto em Drenagem subterrânea  

 
 
206.1  Introdução 

Existem vários critérios para determinar a chuva critica. Iremos 
apresentar alguns deles. 
 
206.2 Período de retorno de 5 anos e chuva de duração de 6 horas 
 Toma-se a equação da chuva da cidade usando o programa Pluvio 2,1 
da Universidade de Viçosa e usa-se período de retorno Tr= 5 anos e chuva de 
duração de 6h. Dai acha-se a altura da precipitação H e divide-se por 2. 

No caso da cidade de Viçosa achamos 49,46mm. 
 
Tabela 206.1- Cálculos para achar a chuva de projeto ou chuva crítica 

CIDADE VIÇOSA 

K 1082,798 

a 0,265 

b 23,781 

c 0,775 

Tr(anos) 5 

Duração chuva (h)= 6 

Intensidade 
(mm/h)= 

16,49 

Altura (mm)=H= 98,91 

Altura adotada 
(mm)=H/2= 

49,46 

 
 
 
  
206.3 Altura de 5 chuvas em 15 anos de chuvas diárias 

Em Viçosa foi obtido H= 40mm. 
Abaixo chuva critica de Jaguariuna no CE.; 
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Capitulo 207- Seepage em um dique 

 
 
207.1  Introdução 
 Apresentaremos os estudos de  SMEDEMA,2005 

 Chamaremos de polder ou dique. 

Existem dois casos distintos que é o escoamento em aquífero semi-confinado 

e aquífero freático. 

 

207.2 Escoamento em aquifero freático 

Conforme Figura (207.1) podemos ver claramente o escoamento em 

aquífero  freático. Notar o nível de água no lado direito do dique e a valeta na 

parte interna sendo que a distância  ΔH é a diferença de nível entre o externo e o 

interno da valeta. Notar também a espessura do aquífero D e as linhas de fluxos. 

 

 

 

 
 

 
Figura 207.1- Seepage em um dique. Fonte: SMEDEMA, 2005 

 

 

Na Figura (207.1) podemos notar que: 

B= largura da base do dique (m) 

D= espessura da camada permeável (m/d) 

ΔH= diferença entre nível de água na parte externa e o nível de água na 

valeta interna (m) 

 
 
 Conforme SMEDEMA, 2005 temos: 
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                          Q= K . ΔH .β 
 
Sendo:  
Q= vazão obtido em m3/dia por metro de dique 
K=condutibilidade hidráulica  saturada do solo (m/dia) 
β = obtido na Figura (207.2) entrando com B/D. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 207.2- Obtenção do valor β  entrando com a razão B/D no Seepage 

into polder. Fonte: SMEDEMA, 2005 
 
 
Exemplo 207.1  conforme SMEDEMA, 2005 

Dados: 
K= 10 m/d  B=50m  D=200m  ΔH= 2,00m 
B/D= 50/200=0,25 entrando na Figura (207.2) achamos β= 0,87. 

Q= K . ΔH .β 
Q= 10x2x0,87= 17,4 m3/dia x metro de dique 
O comprimento de influência do seepage dentro do dique é 

estimado ser 2D ou 3D e como D=200m então o seepage dentro do dique 
variará de 400m a 600m. 

 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  207-Seepage emum diquer 

 Engenheiro Plínio Tomaz 9 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

207-4 

Exemplo 207.2- Caso de Atibaia 
Dados: 
K= 10m/d  areia 
B= 3,50m 
ΔH= 1,30m 
D=5,50m 
B/D= 3,5/5,5=0,64 achamos β=0,60 
 

Q= K . ΔH .β 
Q= 10x1,3x0,60= 7,8 m3/dia x metro de dique 

 
Exemplo 207.3 
Chuva crítica de Atibaia para Tr= 5 anos e chuva de 6h. 

Conforme Tabela (207.1) achamos 38,59mm e adotados 
40mm=0,04m. 

 
Tabela 207.1- Dados obtidos no programa Pluvio 2.1 da Universidade de 

Viçosa e cálculos. 
CIDADE           ATIBAIA 

K 1588,246 

a 0,147 

b 11,088 

c 0,854 

Tr(anos) 5 

Duração chuva (h)= 6 

Intensidade (mm/h)= 12,86 

Altura (mm)=H= 77,18 

Altura adotada (mm)=H/2= 38,59 

 
 
 
Exemplo 207.3 
Para chuva crítica de 40mm achar o espaçamento entre valetas conforme 
Hooghoudt para movimento permanente. 

Para chuva crítica de 40mm achamos espaçamento entre valas de 
52,41m ou seja, 52m conforme Tabela (207.2). 
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Tabela 207.2- Cálculo do espaçamento conforme Hooghoudt 

HOOGHOUDT BOM DO LIVRO MODERN 
DRAINAGE 

CALCULA DRENO EM TUBOS OU VALETA PARA  

Tipo de dreno ou valeta valeta    

Distancia do dreno até area 
impermeavel d (m)= 

5,50    

Diametro do dreno (m) 0,3    

re=raio do dreno (m) 0,15    

Condutividade hidraulica K1 (m/dia)= 10,00    

Condutividade hidraulica K2 (m/dia)= 10,00    

      

Profundidade do dreno (m)= 1,50    

Chuva critica ou chuva de projeto 
adotada(mm)=R= 

0,04    

     

Ho (m)= altura do lençol freático 0,40    

      

 Calculo de "de" e 
de "L" 

d/L= 0,183333  

 L perimetro 
molhado u (m) 

de new 
L 

 30 0,40 2,47 46,25 

 46,25 0,40 3,07 51,12 

 51,12 0,40 3,20 52,16 

 52,16 0,40 3,23 52,37 

 52,37 0,40 3,23 52,41 

 
207.3  Seepage para dentro de um dique em aquífero semi-confinado. 
 

 
 
 
 

Figura 207.3-Seepage para dentro de um polder em aquífero semi-
confinado. 
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Teremos dois casos, sendo o primeiro quando o aquífero se extende 
para dentro e para fora de maneira infinita. Outro caso é quando o aquífero 
está somente na parte de dentro e iremos explicar adiante. 
 
207.4 Seepage em aquífero semi-confinado quando está na parte de 
dentro e fora do dique. 

Teremos duas equações básicas, sendo uma da vazão Qo e outra 
da distância xeff: 
 

Qo= (ΔH/2)  (K.D/C) 0,5 
 
Sendo: 
Qo= vazão 
K= condutibilidade hidráulica saturada  m/d 
ΔH= diferença de nível (m) 
C= D´/ K´ 
D´= largura do aquífero semi-permeavel (m) 
K´= condutividade hidráulica do aquífero semi-permeavel (m/d) 
Xeff= distância (m) 
 

A extensão a partir do polder para dentro em metros será xeff 
calculado da seguinte maneira: 
 

Xeff= 2,3 (C.K.D) 0,5 
 
207.5 Seepage em aquífero semi-confinado quando está somente na 
parte de dentro do polder. 

Teremos duas equações básicas e tomamos somente ΔH, sem 
dividir por 2. 
 

Qo= (ΔH)  (K.D/C) 0,5 
 
Sendo: 
Qo= vazão 
K= condutibilidade hidráulica m/d 
ΔH= diferença de nível (m) 
C= D´/ K´ 
D´= largura do aquífero semipermeável (m) 
K´= condutividade hidráulica do aquífero semipermeável (m/d) 
Xeff= distância (m) 
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A extensão a partir do polder para dentro em metros será xeff 

calculado da seguinte maneira: 
 

Xeff= 2,3 (C.K.D) 0,5 
 
 
 
Exemplo 207.5  
Calcular o escoamento em aquífero semi-confinado em que somente o 
mesmo está dentro do polder (não precisa dividir ΔH por 2). Cuidado não 
errar ! 
São dados: 
D´= 5m 
K´= 0,01 m/d 
C= D´/K´= 5/0,01= 500 dias 
 
D-200m 
K= 25 m/d 
ΔH= 2m 

Qo= (ΔH)  (K.D/C) 0,5 
 

Qo= (2)  (25x200/500) 0,5 
 
Qo= 6,3 m3/d por metro de dique. 

O comprimento interno xeff será: 
 

Xeff= 2,3 (C.K.D) 0,5 
Xeff= 2,3 (500x25x200) 0,5 
Xeff= 3636m. 
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Capitulo 208-Interceptação do Seepage  
 
208.1 Introdução 

A interceptação se refere a captação da água do escoamento da 
drenagem em um determinado ponto que pode ser uma valeta ou um 
tubo dreno.  É o dreno interceptor. 

Todos os estudos que iremos apresentar estão baseado em 
SMEDEMA, 2005. 

 
208.2 Interceptação com valeta 

Na Figura (208.1) está o escoamento numa região inclinada onde 
temos a vazão Q em m3/d por metro de ladeira. A agua se move 
naturalmente paralelamente ao fundo inclinado de declividade tgα até 
encontrar a valeta que vai interceptar uma parte da água.  

Outra  parte da agua segue ladeira abaixo paralelo  com a mesma 
declividade tgα. 
 

7 

 

 
 
Figura 208.1- Interceptaçao com valeta 
 
Teremos a vazão Q1 de altura H1 vazao Q de altura menor H2 

Q1=KH1tgα 
Q2=KH2tgα 

 
A interceptação será Q1- Q2 
 
Q1-Q2= K.tgα (H1=-H2)= Q1 (H1-H2)/H1 
 

208.3 Interceptação com tubo dreno 
Para a interceptação com tubo dreno se calcula como a anterior, 

mas temos menos precisão da fórmula. 
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Figura 208.2- Interceptação com tubo dreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208.4 Interceptação do seepage de um canal 
Na Figura (208.3) mostra a interceptação do seepage de um 

canal podendo notar as linhas pontilhadas obtidas com a 
interceptação.  

Deve ser feita por tentativa e erro e o dreno deve ser instalado 
abaixo do nível do canal conforme Figura (208.3). 

 
 
 

 
 
Figura 208.3- Interceptação do seepage em um canal 
 
 
 



Balanço Hídrico 
Capítulo  208- Interceptação do Seepage  

 Engenheiro Plínio Tomaz 8 de março de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

208-4 

208.5 Bibliografia e livros consultados 
-MELLO, JORGE LUIZ PIMENTA. Drenagem Agricola. Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia, fevereiro de 2009.. 

-RAATS, PAC E PLOEG, RR VAN. Hooghoudt Symer Barend. Ano 2005. 

-RITZEMA, H,P,. Subsurface drainage. Wageningen, junho de 2014, 67 páginas. 

-SMEDEMA, LAMBERT. Modern land drainage. Ano 2005 Amazon/Kindle. 

-WALLER, PETER e MULUNEH, YITAYEW Irrigation and drainage engeering. 

Switerzerland, 2016, Amazon/Kindle, ISBN 978-3-319-05698-2. 



Balanço Hídrico 

Capitulo 211- Cálculo aproximado do remanso em canais  

Engenheiro Plínio Tomaz 24 de fevereiro de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

211-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Capitulo 211 
Calculo aproximado do remanso em canais 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Balanço Hídrico 

Capitulo 211- Cálculo aproximado do remanso em canais  

Engenheiro Plínio Tomaz 24 de fevereiro de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

211-2 

Capitulo 211- Cálculo aproximado do remanso em canais 

 
 
211.1  Introdução 
 Apresentaremos os estudos de  SMEDEMA,2005 

  
211.2 Remanso 

O remanso aproximado conforme Figura (211.1)pode ser calculado 
pela equação: 
 

 
 
                Figura 211.1 - remanso em um canal 
 

L= 2,h/i 
 
Sendo: 
L=comprimento do remanso (m) 
h= altura acima do nível de água (m) 
i= declividade do canal (m/m) 
 
Exemplo 211.1 
Calcular o comprimento do remanso de um canal com declividade 
i=0,02% e altura h=0,10m 

I= 0,02%= 0,0002 m/m 
 

L= 2xh/i= 2 x 0,10/0,0002= 1000m 
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Capitulo 209-Escoametno da agua subterrânea natural 

 
 
209.1  Introdução 
 Estes estudos estão baseado em SMEDEMA, 2005. 

 

209.2 Equação do escoamento da agua subtgerranea natural 
 Vamos supor a Figura (209.1) em que há escoamento das águas 
subterrâneas com vazão Q em m3/dia por m de largura da encosta. 

Pode existir a recarga q  em m/d que pode existir devido a irrigação 
ou uma chuva critica. 

As aguas subterrâneas drenam naturalmente para o vale onde está 
o rio na parte mais baixa da Figura (209.1). 

Assumimos escoamento horizontal onde todas as linhas são 
paralelas ao topo da área impermeável. 

Para a estimativa do escoamento subterrâneo natural conforme 
Figura (207.6) é adotada a equação: 

  

 
 
 

 

 
 
Figura 209.1- Escoamento natural da água subterrânea 
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A equação obtida tem uma parte linear e a parte quadrática, 
A parte quadrática é o termo devido a recarga e a parte linear é 

o movimento uniforme do escoamento subterrâneo. 
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Capitulo 210-Drenagem subterrânea em terrenos inclinados 

 
 
210.1  Introdução 
 Estes estudos estão baseados em SMEDEMA, 2005. 

 

210.2  Drenagem longitudinal e transversal 
Geralmente os terrenos para irrigação e que precisam de drenagem 

possuem declividade menores que <1%. 
Algumas vezes as declividades podem variar de 2% a 5% e nestes 

casos temos que escolher se fazemos drenagem longitudinal ou drenagem 
transversal conforme Figura (210.1). 

Não se precisa muitas considerações para se concluir que a drenagem 
transversal é a mais usada. 
  
 
 
 

 
 
         Figura 210.1- Drenagem longitudinal e drenagem transversal 
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210.3- Espaçamento na drenagem transversal subterrânea 
 Quando aplicamos a equação de Hooghoudt para determinar o 
espaçamento entre drenos ficamos com dúvida se tudo vale para terrenos 
inclinados conforme Figura (210.2) e a conclusão é que pode ser usado as 
mesmas formulas sem nenhum problema. 
 
 
 
 

 
  
Figura 210.2-Esquema de drenagem transversal com a distância entre os 
drenos 

Na Figura (201.2) se quisermos calcular o valor de “x”  máximo 
sendo que o mesmo é dado pela equação: 
 
                                 xmax= L/2 + (K.D/q ).tg α 
 
Tendo o valor de xmax se quisermos o valor de hx máximo, basta usar a 
equação: 
 
                         hx= [q/(2K.D)] (L –x)x + x .tgα 

As vazões que vem a montante (Qa) e a jusante Qd podem ser 
calculadas da seguinte maneira: 
Vazão Qa a montante 

Qa= qL/2 + KD tg𝜶 
Vazão Qd a jusante 

Qd= qL/2 - KD tg𝜶 
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Os resultados destas equações não são muito diferentes dos terrenos 
planos usados por Hooghoudt e também podem ser usadas até declividades 
de 20% sem muito erro. 

 
Dica: concluímos que em terrenos com declividades de até 2% pode ser 
usado drenagem longitudinal ou transversal indiferentemente, mas para 
terrenos com declividades maiores é necessário usar drenagem transversal 
somente.  
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Capitulo 211- Cálculo aproximado do remanso em canais 

 
 
211.1  Introdução 
 Apresentaremos os estudos de  SMEDEMA,2005 

  
211.2 Remanso 

O remanso aproximado conforme Figura (211.1) pode ser calculado 
pela equação: 
 

 
 
                Figura 211.1 - remanso em um canal 
 

L= 2,h/i 
 
Sendo: 
L=comprimento do remanso (m) 
h= altura acima do nível de água (m) 
i= declividade do canal (m/m) 
 
Exemplo 211.1 
Calcular o comprimento do remanso de um canal com declividade 
i=0,02% e altura h=0,10m 

I= 0,02%= 0,0002 m/m 
 

L= 2xh/i= 2 x 0,10/0,0002= 1000m 
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Capitulo 211- Cálculo aproximado do remanso em canais 

 
 
211.1  Introdução 
 Apresentaremos os estudos de  SMEDEMA,2005 

  
211.2 Remanso 

O remanso aproximado conforme Figura (211.1) pode ser calculado 
pela equação: 
 

 
 
                Figura 211.1 - remanso em um canal 
 

L= 2,h/i 
 
Sendo: 
L=comprimento do remanso (m) 
h= altura acima do nível de água (m) 
i= declividade do canal (m/m) 
 
Exemplo 211.1 
Calcular o comprimento do remanso de um canal com declividade 
i=0,02% e altura h=0,10m 

I= 0,02%= 0,0002 m/m 
 

L= 2xh/i= 2 x 0,10/0,0002= 1000m 
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Capitulo 212-Minas (surgências) de água 
 
212.1  Introdução 
 Estes estudos estão baseados em SMEDEMA, 2005. 

4 

212.2 Surgência  

As surgências surgem geralmente ao pé de uma montanha onde o gradiente 

hidráulico do lençol freático emerge na superfície. ] 

Isto ocorre onde as declividades mudam abruptamente de muita declividade 

para região plana, mas tudo depende do solo e das condições de estratificação 

geológicas conforme Figura (212.1). 

 
 
 
                                  Figura 212.1- Surgência freática  
 

 

Na Figura (212.2) temos as surgencias em decorrencia de rochas.Notar que as 

aguas subterraneas afloram formando uma surgencia difusa. Isto pode ser usado em 

algumas plantações de arroz. 

O calculo exato geralmente é muito dificil de ser feito, pois, são necessarias muitas 

investigações e nem sempre vale a pena. 
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                  Figura 212.2- Surgência devido a presença de rochas 
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Capitulo 209-Escoametno da agua subterrânea natural 
 

 
209.1  Introdução 
 Estes estudos estão baseado em SMEDEMA, 2005. 
 
209.2 Equação do escoamento da agua subtgerranea natural 
 Vamos supor a Figura (209.1) em que há escoamento das águas 
subterrâneas com vazão Q em m3/dia por m de largura da encosta. 

Pode existir a recarga q  em m/d que pode existir devido a irrigação 
ou uma chuva critica. 

As aguas subterrâneas drenam naturalmente para o vale onde está o 
rio na parte mais baixa da Figura (209.1). 

Assumimos escoamento horizontal onde todas as linhas são 
paralelas ao topo da área impermeável. 

Para a estimativa do escoamento subterrâneo natural conforme 
Figura (207.6) é adotada a equação: 

  

 
 
 
 

 
 
Figura 209.1- Escoamento natural da água subterrânea 
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A equação obtida tem uma parte linear e a parte quadrática, 
A parte quadrática é o termo devido a recarga e a parte linear é 

o movimento uniforme do escoamento subterrâneo. 
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Capitulo 213-Infiltração em canais 
 
213.1  Introdução 
  

213.2 Infiltração em um canal 
Usando as hipóteses de Dupuit- Forchheimer, conform 
e Delleur, 1999, podemos estimar para aqüíferos não confinados, a 

vazão infiltrada em um canal, conforme Figura (213.1) .  
As hipóteses originais de Dupuit foram feitas em 1863 e as de 

Forchheimer em 1930. 

 
Figura 213.1 - Infiltração em um canal 

                                                Fonte: Delleur, 1999.  
 

Q= 2K Dw [( Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]                                              
(Equação 2.8) 

 
Sendo: 
Q= vazão infiltrada (m3/dia) 
Dw= profundidade do lençol freático (m) 
Di= altura do fundo do canal até a superfície impermeável (m)  
L= distância do eixo do canal até Dw (m) 
Ws= largura superficial do canal (m) 
Wb= largura da base do canal trapezoidal (m) 
K= coeficiente de permeabilidade (m/dia) 
Restrição: Di < 3Ws 
 
Exemplo 213.1 - Citado no livro por  Delleur, 1999 
Estimar a infiltração de um canal com altura Hw= 1,00m, escavado em um 
solo com condutividade hidráulica K=2m/dia de maneira que a distância do 
fundo do canal até a superfície impermeável é Di= 10m. É fornecida a queda 
Dw= 0,5m que é observado na distância L- 0,5 x Ws= 400m. Calcular a 
importância da infiltração. 
 

Q= 2 K Dw [(Di +Hw – 0,5Dw)/(L –0,5Ws)]               
Q= 2 x 2 x 0,5[(10 +1,0 – 0,5x 0,5) /400]= 0,05375m3/dia= 

53m3/dia/km       
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Vamos aplicar a equação de Manning para achar a vazão máxima 
considerando n= 0,022, declividade         S= 0,0004m/m e Wb= 4m e 
inclinação dos taludes de 45º. 

Q= (1/n) x A x Rh (2/3) x S 0,5 

A=5m2         Rh=5/6,828= 0,732m 
Q= 3,692m3/s= 318.988m3/dia 

 
Em 40km de canal teremos: 

Infiltração: 40km x 53m3/dia/km= 2120m3/dia 
Máxima vazão: 318.988m3/dia 

 
(2120m3/dia/318.988m3/dia) x 100= 0,7% 

 
A infiltração em 40km é somente 0,7% e, portanto, muito baixa. 
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Capitulo 213-Piping 
213.1 Introdução 

 Piping é um fenômeno de escoamento de água sob a barragem que se torna um 

problema, pois, as partículas são erodidas e erosão aumenta e os vazios no solo começam 

a ficar cada vez maiores, formando um tubo (piping) de montante para jusante conforme 

Figura (213.1). Pode acontecer também em um bueiro. 

 

213.2 Estudos de 4 Lane 
 

 
 

    Figura 213.1- Esquema de piping 

 

 Em 1934 E. W. Lane publicou um estudo sobre o assunto recomendando o 

uso de weigthted-creep ratio Cw para vários tipos de materiais conforme Tabela 

(213.1). 
 

 

 
 

 Figura 213.2- Esquema para dimensionar a laje de um canal  em degrau, 

usando o método empírico de Lane, 1934. 
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Tabela 213.1- Valores de weighted creep ratio (Lw/Z) para diversos materiais 

conforme método empírico de Lane, 1934. 

 

 
 

 Uma maneira prática é através do uso da Figura (213.2). 

 

 Vamos fazer duas coisas. A primeira é verificar se pode ou não haver piping e a 

segunda é dimensionar as espessuras da laje para não haver levantamento devido às 

forças freáticas (uplift). 

 

Para verificar se haverá ou não piping 

 

Definimos Lw 

 

   Lw = h1 +h2+ h3+h4+h5 + (1/3) (W1 + L1 + L2 +W2)  

 

 Tendo-se o valor Lw fazemos o weighted ratio: 

 

Lw/ Z 

Sendo: 

Z = altura do degrau (m) 
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 Verificamos o tipo de solo do fundo do córrego ou rio e vamos à Tabela 

(213.1).  
 Se o valor Lw/Z > valor achado, está tudo bem, isto é, não teremos piping. Caso 

contrário teremos  piping e para isto devemos mudar algumas dimensões e uma delas é 

o cut-off no fim da laje e que aparece como h5. 

 

Para dimensionar a espessura da laje 

 

 A espessura da laje (t) é: 

 

 t = pressão freática x (peso específico da água / peso específico de concreto 

ciclópico submerso) 

 

 A pressão freática Pb em um ponto B  da Figura (213.2) é calculada assim: 

 

   Pb = Z – [ h1+h2+h3+ (1/3) (W1+ L1)]/ Lw 
 

 

Exemplo 213.1 

Verificar no exemplo da Tabela (213.1) se haverá piping e achar as espessuras das 

lajes. 

 Primeiramente observar que h1 = 2,00m, pois, há 1m de gabião que fica 

enterrado. 

 A largura do gabião caixa é W1 = 1,00m 

 A altura Z é o degrau e a altura h1, no caso de um canal com degrau, é a altura 

total do degrau com a parte enterrada que é 2,00m. 
 

 Tabela 213.2- Cálculos para ver se há piping e espessura das lajes 

 
Problema1) Verificar se, a estrutura é segura contra "piping" ? 

 

Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 

Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 

Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 

Espessura da laje junto no final (m) = h4 = 0,20 

Espessura do cut-off (m) = h5 = 
 

1,00 

Largura do degrau (m) = W1 = 
 

1,00 

Largura do cut-off (m) = W2 = 
 

1,00 

Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 

Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 

Altura do degrau (m) = Z = 
 

1,26 

Cálculos 
  

Lw (m) = 
 

7,67 
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Lw/Z = 
 

6,09 

Tabela do material  argila - weihted creep ratio 
 

2,00 

Verificação se haverá ou não piping LW/Z > weihted creep 
ratio 

Tubo bem 

Problema 2) Calcular a espessura da duas lajes do degrau 
 

Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 

Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 

Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 

Espessura da laje junto  no final (m)= h4 = 0,20 

Espessura do cut-off (m)= h5= 
 

1,00 

Largura do degrau (m)= W1= 
 

1,00 

Largura do cut-off (m) =W2= 
 

1,00 

Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 

Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 

Altura do degrau (m)= Z= 
 

1,26 

Cálculos 
  

Lw (m)= 
 

7,67 

Ponto B 
  

Pressão hidrostática (m) Pb= 
 

0,64 

Espessura no ponto B (m)= 
 

0,46    

Ponto D 
  

Lw ponto D= 
 

6,34 

Pressão hidrostática (m) Pb= 
 

0,43 

Espessura no ponto D (m)= 
 

0,31 

 

 No ponto B achamos espessura de 0,46m que poderá ser feito em colchão Reno 

com 0,50m e depois jogado concreto sob o mesmo como é de praxe em fundos de rios e 

córregos. Na parte da espessura no ponto D de 0,31m usamos colchão Reno com 0,30m. 

Não esquecer que h5 = 1,00m que é o gabião caixa que fica ancorado fazendo um cut-

off. 
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Capitulo 214-Drenagem natural em um vale 
 
214.1  Introdução 
 O objetivo é mostrar o perfil de um vale onde poderá ocorrer a 
necessidade de drenagem subterrânea. Isto acontecer[a a partir da metade 
de L e mais ou menos 1/3 de L a jusante em direção ao rio conforme Figura 
(214.1). Seguiremos os ensinamentos de SMEDEMA, 2005. 

Neste trecho as aguas subterrâneas chegarão próxima a superfície e 
se fará necessidade de drenagem subterrânea. 
 
 
 

 
 Figura 214.1- Perfil de drenagem natural de um vale. Nota-se o rio, a 
vazão Q que vem do outro lado da montanha e chuva ou irrigação q e a 
tgα do terreno. Fonte: SMEDEMA,2005. 

 
 

A vazão Q que vem das aguas subterrâneas do outro lado do ponto 
alto da bacia, é em m3/dia por metro de largura. 

A vazão de recarga q pode ser de chuva ou de irrigação  m/dia. 
 
214.2 Cálculos 

Supondo que todas as linhas são paralelas da Figura (214.1) temos: 
 
                                (L –x) q +Q=K. hx  dhx/dx 
 
Fazendo a integração temos que: 
 

Quando x=0 hx=D e quando x=x  hx=hx 
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hx2= (q/K) (2L –x) x + (2Q/K)x + D2 
 

Há dois escoamentos, sendo o primeiro da infiltração uniforme que 
vem da montanha e de q e o segundo não é uniforme e é quadrático que 
vem de Q. 
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 Figura 214.1- Perfil de drenagem natural de um vale. Nota-se o rio, a 
vazão Q que vem do outro lado da montanha e chuva ou irrigação q e a 
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A vazão Q que vem das aguas subterrâneas do outro lado do ponto 
alto da bacia, é em m3/dia por metro de largura. 

A vazão de recarga q pode ser de chuva ou de irrigação  m/dia. 
 
214.2 Cálculos 

Supondo que todas as linhas são paralelas da Figura (214.1) temos: 
 
                                (L –x) q +Q=K. hx  dhx/dx 
 
Fazendo a integração temos que: 
 

Quando x=0 hx=D e quando x=x  hx=hx 
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hx2= (q/K) (2L –x) x + (2Q/K)x + D2 
 

Há dois escoamentos, sendo o primeiro da infiltração uniforme que 
vem da montanha e de q e o segundo não é uniforme e é quadrático que 
vem de Q. 
 
 
 
 
  



Balanço Hídrico 
Capítulo  214-Drenagem natural em um vale 

 Engenheiro Plínio Tomaz 2 de maio de  2018  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

214-4 

 
214.3 Bibliografia e livros consultados 
-SMEDEMA, LAMBERT. Modern land drainage. Ano 2005 Amazon/Kindle. 


