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Nomes

•Jardins de Chuva

•Rain gardens

•Bioretentions

•Swales (valas gramadas)



Grupos das BMPs

• Grupo 1. Infiltração
• Reservatório de infiltração

• Trincheira de infiltração sem drenos e com drenos

• Concreto poroso

• Asfalto poroso

• Pavimento permeável

• Recarga de aquíferos



Grupos das BMPs

• Grupo 2. Filtração

• Filtro de areia de superfície (com drenos sempre)

• Pré tratamento com filter strip no mínimo 3m (espaço) ou unidade 
de pré-tratamento

• Canal gramado (Swale) com filtração e infiltração com drenos ou 
sem drenos



Grupos das BMPs

• Grupo 3. Detenção

• Detenção de enchente (esvaziamento em 24h) 



Esquema de filtro de areia 
Observar as medidas



Beneficios do rain garden

• 1. Reduz a vazão, volume e temperatura da água do  runoff

• 2. Aumenta a infiltração de água no solo melhorando a recarga

• 3. Possibilita  controle local dos picos de vazão ou de volume

• 4.Melhora a beleza do local

• 5. Melhora o habitat 

• 6. Reduz a erosão

• 7. É uma BMP de baixo custo para melhorar a qualidade das águas 
pluviais



Atenuação do volume e redução de vazão

•100% para pequenas chuvas

•90% para chuvas fortes e quando a 
situação antecedente é seca

•30 a 90% quando a situação antecedente é 
úmida



Tipos de estruturas de manejo de águas 
pluviais

• Estruturas cinzas (gray infrastructure stormwater): são as 
estruturas tradicionais usadas: bocas de lobo, tubulações de 
concreto ou PVC, reservatórios de detenção, bueiros, etc.

• Estruturas verdes (green infrastructure stormwater): as 
as estruturas chamadas verdes como: trincheira de infiltração, 
reservatório de infiltração, reservatório de detenção estendido, 
filtro de areia, rain gardens, bioretentions, wetland, etc.



Custos de manutenção

Tipo de BMP Manutenção e operação anual

Reservatório de detenção seco 3 a 6%

Trincheira de infiltração 3 a 20%

Pavimento poroso de concreto 5%

Vala gramada 5% a 7%

Reservatório de retenção 3 a 5%

Wetland construída 1 a 5%

Faixa de filtro gramada US$ 250/ha a US$ 3.500/ha



Loteamentos

• Velhos:

• Retrofit: estruturas cinzas+ estruturas verdes
• Caso de NY city

• Novos: usar as duas alternativas ao mesmo tempo
• Gray infrastructure stormwater

• Green infrastructure stormwater



Objetivos primários e secundários
dos Jardins de Chuva

• Quantidade de águas pluviais
• Diminuir volume de enchente (redução até 43%) Usado geralmente como 

objetivo primário
• Diminuir pico de enchente  (redução até 70%) Usado geralmente como objetivo 

primário
• Recarga do aquífero: geralmente usado como objetivo secundário

• Qualidade das águas pluviais
• Melhoria da qualidade das águas pluviais (usado como primário ou secundário)

• Melhora do aspecto estético (plantas coloridas): sempre como objetivo 
secundário.



Dimensionamento pelo WQv

• WQv= (P/1000) x Rv x A            

• P= 25mm  (90% das precipitações diárias que produzem runoff, i.e, 
>1,5mm) (Brasil, LEED)

• Rv= 0,05 + 0,009 xAI

• AI= área impermeável (%)

• Exemplo: A= 2500 m2  AI= 100% Rv=0,95   P=25mm

• WQv= (25/1000) x 0,95 x 2500=  59,4 m3

• Vazão para o pré-tratamento quando usar filtro de areia

• 0,1WQv/ (5min x 60)= 5,84/300=0,02 m3/s



Entrada ou saida em vertedor

• Vertedor 

• Dado vazão e estimado h≤ 0,30m achamos largura do vertedor

•Q= 1,55 x L x h 1,5

Tr= 25 anos Tr= 100 anos

q (m3/s)= 0,12 q (m3/s)= 0,15

L(m)= 1,65 L(m)= 1,65

H(m)= 0,13 H(m)= 0,15

Qcalc= 0,120 Qcalc= 0,149

Area= 0,197795 Area= 0,245153

V(m)= 0,61 V(m)= 0,61

Froude= 0,54 Froude= 0,50



Saida em orificio

• Orifício (oriundo da drenagem  subterrânea)

• Q= CdxA (2gh) 0,5

• Cd=0,62



Local de instalação

• Não para hotspot : postos de gasolina, oficinas mecânicas, etc
• Opção: fazer filtro de areia em hotspot

• Evitar compactação solo

• Infiltração ideal ≥ 7mm/h (Plinio)   (Maryland ≥ 13 mm/h)

• Sem infiltração: filtros de areia



Distâncias recomendadas

• Fundo deve estar ≥ 0,60m do lençol freático

• 15m longe de fossas

• 30m longe de poços de agua

• 3m longe de construções

• Declividade 2%  a 20% 

• Área: 2000 m2  4000m2   8000 m2  2ha



Poços de visita

• Poços de visita de 20 em 20m quando temos drenos  e possibilitar 
manutenção

• Ensaio de infiltração (duplo anel, por exemplo) 

• Evapotranspiração Guarulhos: 3mm/dia (estimativa)



Poço de visita: de 20m em 20m



Diversos sobre Jardim de Chuva

• Velocidade sobre o jardim de chuva

• Fórmula de Manning

• n=0,25 solo

• n= 0,40   pedras  

• Exemplo:

• Q-0,1 m3/s   largura =3m   S=0,03m/m   n=0,25

• v=Q/(w.d)

• V=0,20 m/s < 1m/s OK

• y=0,17m



Velocidades máxima de saída

• Velocidade máxima de saída em orifício= 1,5m/s

• Velocidade máxima de saída em vertedor = 3 m/s



Custos

• Custos de cada BMP escolhida: 

• Trincheira, filtro de areia

Custos de manutenção



Custos das BMPs em dezembro de 2010 
(US$). V em m3

Reservatório de detenção estendido C= 251,42. V 0,76

Reservatório de retenção C=415,65. V 0,71

Wetland construída C=519,14 .V 0,71

Trincheira de infiltração C=2206,71. V0,63

Reservatório de infiltração C=267,00 .V 0,69

Filtros de areia C= K x A em ha 

K varia de 6.678 a 13.358

Canal gramado US$ 3,74/m2 a US$ 7,49/m2

Pavimento poroso US$ 45,00/m2



Evapo-transpiração e Ilha de Calor

Evapotranspiração Guarulhos:1136mm/365 dias= 3mm/dia  em 
média

Ilha de calor (plantar árvores, telhados brancos ou pavimento 
permeável)

Problemas: local para execução e pouca infiltração no solo

Limite de área geralmente 2 ha (?)



Ilha de calor: caso de Phoenix, AZ

• Problema: a cidade é 15˚C  mais quente que o deserto

• Objetivo: fazer sombras de árvores de 25% em toda a cidade até o 
ano 2030.

• Pesquisas científicas: medição de energia dos raios solares 
incidentes e refletidos, evaporação, etc.



Consumo de água pelas plantas

• Solo franco

• AWHC= 0,17 mm/mm =capacidade de armazenamento de água no solo

• RZ= profundidade de raízes= 350mm (mínimo)

• Rz= 8mm/dia x número de dias sem chuva= 8x40=320mm Adoto 350mm

• PAW= água disponível para a planta na zona de raízes (mm)

• PAW= AWHC x RZ= 0,17 x 350= 60 mm

• AD= reservação de água que pode ser extraída pela planta

• AD= PAW x MAD/100= 60 x 50/100= 30mm



Método Racional para Tr= 25 anos                 
V= Qpos x tc x 60= 60 m3  (volume no rain Garden)

tmin) r (anos) I (mm/h) pos Area (m3) há Q(m3/s)

10 10 151,1297537 0,95 2500 0,25 0,0997

10 100 229,2714484 0,95 2500 0,25 0,1513

tr (min) r (anos) I (mm/h) pos Area (m3) há Q(m3/s)

10 25 178,39 0,95 2500 0,25 0,12

10 100 229,27 0,95 2500 0,25 0,15



Volume a ser capturado de água por dia



Volume a ser capturado de água por dia

• Exemplo: rain Garden 3m x 25m

• 1. Evaporação diária= 3 x 25 x 3mm/dia=0,225m3

• 2. Agua necessária para as plantas: 3 x 25 x 30mm/dia= 2,25m3

• 3. Infiltração= 3 x 25 x 7 mm/h x 24h= 12,6 m3  (no solo)

• 4.Filtro de areia=3 x 25 x0,45m x 0,35= 12 m3 

•

• Total=27 m3/dia



Continuação dos cálculos

•Área de contribuição =50m x 50m=2500 m2

•Volume= Qpos x tc x 60=0,1x10x60=60 m3

•Volume de agua sobre o rain Garden= 

•= 60 – 27=33m3

•H= 33 m3/ (3x25)= 0,44m (lâmina de água)



Esquema de um rain garden



Infiltração, filtração e recarga



Infiltração e recarga



Somente filtração (filtro de areia)



Esquema geral



Dissipador de energia+pré-tratamento+jardim de 
chuva
Lançamento superficial do excendente na rua e do dreno na rede de galeria de águas 
pluviais

Jardim de 

chuva

dissipador

Pre-

tratamento



Medidas do jardim de chuva

• Largura igual para todos = 3m

• Dissipador de energia em riprap comprimento = 0,45m

• Pré-tratamento  comprimento=1,20m

• Filtro de areia  comprimento = 25m

• Comprimento total=0,45+1,20+25=  26,65m



Nomes

• Vd= volume disponível (m3) Pode ou não ser igual a WQv

• Qe= vazão de entada (m3/s). Entrada na sarjeta

• Qs= vazão de saida superficial (m3/;s) Vertedor retangular. Saida
ba sarjeta

• Qd= vazão do dreno que vai para galeria de águas pluviais (m3/s)
• Qd= Vd/86400s   (m3/s)   24h



Areia nos filtros  de areia

• Especificação da areia

• Entre 0,3mm a 0,5mm   (areia grossa) 

• Coeficiente de uniformidade  (CU) ≤ 4         CU=D60/D10

• Nota: areia muito fina causará clogging



Pedra britada

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

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.



Especificação das pedras britadas em filtros 
de areia e trincheira de infiltração

• Pedra britada
• Em  filtro de areia

• 13mm  a 50mm (pedra 1,pedra 2 e pedra 3)

• Em trincheira de infiltração:
• 38mm a 75mm

• Mais usado pedra 3 com diâmetro de  25mm a 35mm



Remoção de poluentes de um rain garden



Swale



Esquema de plantas com cores diferentes
aspecto estético muito importante



Ciclo hidrológico natural



Modelos básicos de bioretenção



Esquema de rain Garden como filtro de areia



Algumas informaçoes básica do bioretention



Algumas informaçoes básicas do bioretencão



Rain gardens de Maryland: estudo de caso
gray + green infrastructures stormwater

• Em 1995 no condado Prince George do Estado de Maryland em uma 
região de 32ha onde havia  199 casas com terrenos de 1000m2 cada  
preço de US$ 160.000.

• Foram executados em cada lote rains gardens com área de 30m2 a 40m2

a um custo de US$ 500 cada, sendo US$ 150 devido à escavação e US$ 
350 devido às plantas escolhidas.

• A alternativa era a construção de guias, sarjetas, tubulações e lagoa a 
um custo de US$ 400.000. Comparando com o custo obtido de US$ 
100.000 foram construídos os 199 rains gardens com pleno sucesso.

• A manutenção é feita pelos proprietários e as plantas devem ser 
resistentes tanto a época das chuvas como a das secas.

• Nota: K= 13 mm/h (Maryland)



Rain Gardens em NY  city

• Problema: excesso de extravasamento de aguas  pluviais no 
sistema combinado (aguas pluviais+ esgoto sanitário)

• CSO= combined sewer outflow

• NY city: excesso de  CSO

• Objetivo: deter 25mm em 10% da área impermeável

• Área da cidade= 315 Km2



Swale (vala gramada)



Swale



Swale



Drenagem subterrânea
declividade  aconselhada 0,5% (0,3% mínimo)
Diâmetro mínimo 100mm e mínimo 1%; espaçamento máximo=3m



Drenagem subterrânea
(vários esquemas de drenagem subterrânea)



PV com Overflow



Remoção de TSS conforme LEED (Leadership  in Energy & 

Environmental Design)
(TSS= sólidos totais em suspensão)

• Bacia de infiltração: 75%

• Trincheira de infiltração: 75%

• Faixa de filtro gramada (filter strip): 65%

• Canal gramado:  60%

• Pavimento poroso:  90%

• Pavimento modular:   90%

• Filtro de areia: 80%



Remoção de poluentes no Rain garden

• Os poluentes básicos removidos em rain gardens são:

• Sedimentos

• Fósforo

• Nitrogênio

• Metais pesados

• Hidrocarbonetos por volatização microorganismos



• Pré-tratamento



Pré-tratamento
(10% de WQv)



Tipos de forebay conforme Guo



Forebay: dissipador+ câmara para depósito 
de sedimentos maior ou igual 1mm

• Forebay para os americanos:

• Dissipador de energia em riprap ou impacto para reduzir a vazão de entrada

• Mureta para a  agua passar por overtopping

• Camara para deposito de sedimentos

• Orificio ou vertedor vertical para passar as vazões baixas, geralmente 2% de Q100 

• Deixar declividade pequena no pre-tratamento  para facilitar deposição. Nunce deve 
ultrapassar o máximo de 0,30 m/m



Método Simples de Schueler

• L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

• Sendo:
• L= carga do poluente anual (kg/ano)

• P= precipitação média anual (mm)

• Pj= fração da chuva que produz runoff.  Pj =0,9 (normalmente adotado) 

• Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.  

• Rv= 0,05 + 0,009 x AI                           (R2=0,71  N=47)

• AI= área impermeável (%).

• A= área (ha) sendo A≤ 256ha



Valores médios de concentração adotados na 

MALÁSIA em mg/L            Fonte: MALÁSIA, (2000)

Poluente

Vegetação 

nativa/ 

floresta

Área rural Área 

industrial

Área urbana Área em 

construção

Sedimentos 85 500 50 - 200 50- 200 4000

Sólidos totais em 

suspensão (TSS)

6 30 60 85

Nitrogênio total 

(NT)

0,2 0,8 1,0 1,2

Fósforo total

(PT)

0,03 0,09 0,12 0,13

Amônia 0,01- 0,03 0,01-0,26 0,01-9,8

Coliformes fecais 260-4000 700 - 3000 4000-20000

Cobre 0,03 – 0,09

Chumbo 0,2 – 0,5



Valores médios do tSS conforme Epa



• Exemplo:  P=1440mm/ano   Pj=0,9   Rv=0.,95  A=1ha 

• C=117mg/L (EPA)

• L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

• L=0,01 x 1440 x 0,9 x 0,95 x 117 x 1 =1440 Kg/ano=

• L=0,6 m3/ha/ano

• Australia, Gold Coast, áreas em desenvolvimento= 1,6 
m3/há/ano e Queensland= 0,6 m3/ha/ano



Volume de armazenamento Vs (Queensland)

• Vs= Ac x R x Lo x Fc
• Sendo:

• Vs= volume de armazenamento do pré-tratamento (m3)

• Ac= area da bacia (ha)

• R= eficiência de remoção. Geralmente adotado R=0,80

• Lo= taxa de sedimentação estimada =0,6 m3/ha/ano

• Queensland adota 1,6m3/há/ha

• F= frequência de limpeza Adotado F= 3 ano. Pode ser F= 5 anos

• Exemplo: Ac= 2500m2=0,25ha   R=0,8  Lo=0,6   Fc=3

• Vs= 0,36m3



Área do pré-tratamento

• As= Vs/Ds

• Sendo:

• As= área da superfície do pre-tratametno

• Vs=volume de armazenamento do pré-tratamento

• Ds= maxima altura adotada = 0,1m

• Exemplo:

• As= 0,36/ 0,1= 3,6 m2



Lei de Stokes para partícula >0,1mm

• d= 1mm (adotado em Queensland,Au e Guo, USA em pré-tratamento)

• vs= velocidade de sedimentação da partícula (m/s)

• d= 1mm

• log Vs= -0,34246 (log d) 2+0,98912. log d + 1,14613

• log Vs= -0,34246 (log 1) 2+0,98912. log 1 + 1,14613

• log Vs = 1,14613

• Vs=10 1,14613 = 14 cm/s

• vs=Vs/100= 14/100 =0,14 m/s  (Guo vs= 0,165 m/s)



Fair e Geyer, 1954  remoção dinâmica
(notar que n=0,5 adotado em Queensland,Au)



Remoção no pré-tratamento

• Eficiência dinâmica de Fair e Geyer

• R= 1- [( 1 + Vs/ (n x Qo/As)] –n

• R=eficiência de remoção dos sólidos em suspensão (TSS)

• n= 0,5= fator de turbulência de Fair e Geyer adotado em 
Queensland, Au

• Nota: certo n= 1,0



Remoção no pré-tratamento

• R= 1- [( 1 + Vs/ (n x Qo/As)] –n

• Exemplo:

• Vs= 0,14 m/s   para partícula de  1mm

• n=1,0  Q100= 0,15m3/s   

• R= 1- [( 1 + 0,14/ (1,0 x 0,15/ As)] –1,0

• Supondo  eficiência R= 0,80  achamos

• As=4,2  m2



• Conclusão:

•Achamos As= 3,6m2   e As= 4,2m2 e adotamos 
o maior

•As= 4,2m2

• Largura =3m

•Comprimento= 4,2/ 3=  1,4m



Verificaçoes no pré-tratamento

• Calculado atrás:

• Vazao para Tr= 100 anos Q=0,150 m3/s

• Comprimento= 1,40m

• Largura= 3m

• Altura  0,10m

• Altura de água no vertedor com largura de 3,00m= 0,10m



Equema deposição de sedimentos no pré-
tratamento



Velocidade transversal no pre-tratamento

• Velocidade transversal Us

• Us= Q/ (HxW)

• Q= vazão centenária = 0,150 m3/s

• W= largura do pre-tratamento= 3m

• H= altura do pre-tratamento+ altura do 
vertedor=0,10m+0,10m=0,20m

• Us= Q/(hxW)= 0,15/(0,20 x 3)= 0,25m/s



Tempo de sedimentação no pre=tratamento

• Ts= H/Vs

• Sendo:

• Ts= tempo de sedimentação (s)

• H= altura do pre-tramento + altura da agua=0,20m

• Vs= velocidade de sedimentação da partícula de 1mm= 0,14 m/s

• Ts= H/Vs= 0,20/0,14= 1,42 s



Comprimento mínimo no pre-tratamento

• Ls >=  Ts x Us

Ls>= 1,42 x  0,25=  0,36m

Notar que adotamos Ls= 1,40m



Riprap e pré-tratamento juntos



Rain Gardens em NY  city

• Solução:

• Retrofit de gray infrastructure stormwater 8 bilhões de dólares

• Green infrastructure stormwater 2 bilhões de dólares (em 
execução em 20 anos)

• Execução de 3.830 jardins de chuvas nas ruas de NY em construção 
desde 2015



Projeto da vegetação

• Falta pesquisas brasileiras.

• Verificar:

• Espécies de  plantas que aguentam  períodos de seca e variações de nível de  água de mais ou 
menos 0,30m

• Diversidade de espécies

• Espécies nativas

• Arbustos

• Árvores



Top soil

• 150 mm   grama

• 300 mm cobertura ou pequenos arbustos

• 450mm  arbustos grandes

• 600mm árvoreres



Manutenção do rain garden

• Manutenção

• Inspeção frequente após precipitações

• Verificar a vegetação e as estruturas de drenagem

• Remover os sedimentos e resíduos

• Reparar e limpar na entrada e saida das águas pluviais

• Durante os dois primeiros anos fazer regas e manter a vegetação

• Substituir as plantas quando necessário

• Substituir a base orgânica das plantas quando necessario

• Fazer Manuais de operação e manutenção



Pavimento modular

•Há três tipos básicos;

•Tipo A - Quando toda a água é infiltrada

•Tipo B - Somente parte da água é 
infiltrada

•Tipo C - Nada é infiltrado



Pavimento modular
Tipo A-Quando toda a água é infiltrada
(pesquisa UK: remove hidrocarbonetos)



Dimensionar um pavimento modular
(Tipo A)

• Exemplo-

• Porosidade específica da pedra britada=0,32

• Área = 100m2

• K= 7mm/h (condutividade hidráulica)=0,007m/h

• H= (D/n) x (I- K)

• Duração da chuva=D=60min= 1h  Tr=25anos RMSP

• Intensidade da chuva =I=70,5mm/h=0,0705m/h

• H= (1,00h/0,32) x (0,0705 – 0,007m/h)=0,20m

• Adoto: espessura H= 0,25m

• Bidim

• Tempo de esvaziamento = (n x H)/K= (0,32 x 250)/7= 11,4 (12h)



Pavimento modular
Tipo B – quando parte da água se infiltra
Difícil de calcular



Pavimento modular 
Tipo C – nada se infiltra
A água toda é drenada



Pavimento modular
Tipo C

• Temos que achar o diâmetro do tubo de drenagem e o 
espaçamento.

• E= 2. h/(q/K)0,5

• Sendo:

• E= espaçamento dos tubos em paralelo (m)

• h= altura da camada de pedra (m)

• K= condutividade hidráulica da pedra (m/s)= 0,001m/s

• q= intensidade da chuva (m/s). Vários Tr



Pavimento modular
Tipo C- nada se infiltra

• Exemplo 15:

• Área  do pavimento modular= 1.756m2

• Área impermeável que cai no pavimento 
modular= 2.461m2

• Área total= 4.271m2

• Solo impermeável

• Pavimento modular Tipo C com drenos



Pavimento modular
Tipo C

•Exemplo 16- continuação

•Superfície plana adotada

•Altura de pedra adotada= h=0,40m

• Intensidade da chuva q (m/s)

•Q= 53mm/h para RMSP Tr=5anos 1hora

•Q= 53mm/h=0,00001444m/s



Pavimento modular

• Exemplo 16-continuação

• E= 2. h/(q/K)0,5

• E= 2x 0,40/(0,00001444/ 0,001)0,5

• E= 6,7m= espaçamento

• Nota: os tubos perfurados de PVC devem ter ENVELOPES de bidim
para não entupir



Diâmetro do dreno subterrâneo 
a meia seção com PVC com n=0,017

• D=[(Q.n)/(K´.S 0,5)] 3/8

• Q =0,013 m3/s

• n=0,017

• K´= 0,156  (para yD= 0,50 drenagem subterrânea)

• S=0,01m/m

• D=[(0,013x0,017)/(0,156x0,010,5)] 3/8

• D=0,20m



Dimensionamento  
Valores de K´ para seção circular  Metcalf&Eddy, 1981

K´=0,156  para meia seção (drenagem subterrânea)

9

5



Elementos da seção circular
seção parcial e plena (p/velocidade)

9

6



Velocidade no dreno subterrâneo

• Area da seção transversal do dreno

• A= PI. D2/4= 3,1416 x 0,20 2/4=0,031416 m2

• Area molhada=

• Am= 0,5 x 0,031416=0,0157 m2

• Velocidade no dreno

• V = Q/Am= 0,013/0,0157=0,83 m/s >0,42 m/s  OK



•Reservatório de infiltração

• recarga



Reservatório de infiltração
(recarga do aquífero)
lençol freático ideal: remoção de bactérias patogênicas: 
California minimo de 3,00m ; 1,20m Maryland
Muitas falhas em projetos: 50% falham
manutenção: 5% ao ano



Reservatório de infiltração
Custo C(US$)= 162,6x V 0,69

Profundidade:  0,30m a 1,80m
Tempo de infiltração: 48h  e máximo de 72h 
Importante: pré-tratamento



Reservatório de infiltração

• Exemplo 19-

• Dados: AI=60%  A=6ha  Rv=0,59

• WQv=(P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,59x6x10.000=885m3

• As= SF x WQv / (T x K)

• As= área do fundo do reservatório (m2)

• SF= fator de segurança=2

• WQv= volume do volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3)

• T=tempo de infiltração da água no solo entre 24h a 72h

• K=condutividade hidráulica do solo (m/h)

• d=WQv/ As

• d= profundidade do reservatório (m) entre 0,30 a 1,80m



Reservatório de infiltração 
(exemplo)

• As= SF x WQv/ (K x T)

• T=48h (adoto)   K=13mm/h=0,013m/h

• As= 2 x 885m3/ (0,013m/h x 48h)=2837m2

• d=profundidade  do reservatório (m)

• d=WQv/ As

• d=885m3/ 2837m2= 0,31m



Projeto realizado de infiltração
Goiana, 100 Km do Recife

• Infiltrar volume de V de runoff para 

• Tr= 100anos e duração da chuva de 8h

• Método Santa Bárbara

• Tempo de infiltração: 72 h (3 dias)

• Efluente ≈ zero

• Nota 1: efluente para Tr= 100 anos e D= 24h

• Nota 2: são 3  lagoas com 78.000 m3



•Filtro de areia
• (área da bacia ≤ até 2 ha Austin, Texas)



Filtro de areia
(não infiltra no solo, melhoria da qualidade das águas pluviais)
Boa solução para onde não há infiltração 



Filtro de areia



Filtro de areia de superfície



Perfil de um filtro de areia



Tubos perfurados

• ≤ 150mm

• 300mm sobre a geratriz superior

• Pedras: 100mm a 150mm (pedra 1,2, e 3)

• Distância máxima entre tubos= 3,00m

• Declividade mínima = 1%

• Geotêxtil

• Abertura: 3/8” (9,53mm)

• Camada mínima de areia de  0,45m



Especificações da matéria orgânica (turfa, 
peat)

• Preciso opinião de um especialista

• Peat=turfa

• \,15% de cinzas

• pH entre 3,5 a 5,2



Especificação do geotêxtil

• Vertematti, 2004 estabelece 3 critérios 
principais na escolha do geotêxtil:

• Critério de Sobrevivência

• Critério de Permeabilidade

• Critério de retenção



Especificação do geotêxtil

Geotêxtil não tecido Resistência a tração

(kN/m)

Resistência ao 

puncionamento (kN)

Atendimento ao 

critério

GTXA 13,2 OK 2,4 OK OK

GTXB 9,0 Não OK 1,7 Não OK Não OK

GTXC 11,5 Não OK 1,7 Não OK Não OK

GTXD 13,5 OK 2,1 Nâo OK Não OK

GTXE 14,0 OK 3,1 OK OK

GTXF 13,5 OK 2,5 OK OK

Critério de Sobrevivência
Os critérios de sobrevivência de Vertematti, 2004 são:

Ao se lançar as pedras britadas superior a 2,00m de altura deverá resistência mínima a tração de 12 kN/m e resistência

ao puncionamento de 2,3 kN.



Especificação do geotêxtil

Geotêxtil não tecido Espessura

(mm)

Permeabilidade mínima 

requerida

(cm/s)

Permeabilidade normal

(cm/s)

GTXA 2,1 0,0105 0,4

GTXB 1,4 0,007 0,35

GTXC 1,6 0,008 0,3

GTXD 1,8 0,009 0,3

GTXE 1,6 0,008 0,13

GTXF 2,0 0,01 0,4

Critério de Permeabilidade
Conforme Vertematti, 2004 todos os geotêxtis atendem o critério de Permeabilidade conforme Tabela (179.2).



Especificação do geotêxtil

Geotêxtil não tecido Diâmetro da filtração 

(mm)

Critério de retenção

GTXA 0,11 OK

GTXB 0,18 Não OK

GTXC 0,11 OK

GTXD 0,10 OK

GTXE 0,09 OK

GTXF 0,16 Não OK

Critério de retenção

No critério da retenção devemos nos ater ao diâmetro da filtração em milímetros.

Os geotêxteis A,C.D e E atendem ao critério da retenção conforme Tabela (179.3)



Condutibilidade hidráulica K so solo

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 0,1

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



Profundidade máxima da raiz das plantas





Gradiente hidráulico G da fórmula de Darcy 
Q= K .A.G



Textura do solo com garrafa de teste



Textura do solo com garrafa de teste



Triângulo da classificação textural



Filtro de areia em jardins de chuva
exemplo

• Exemplo 20-

• A=2ha (<4ha)   AI=70%  

• Kareia= 0,45m/dia (19mm/h)

• Kareia+turfa+pedra=0,60m/dia (25mm/h) Usado em jardins de 
chuva

• Altura da água=hf= 0,50m

• Tempo de escoamento =2,00dias (usado em Jardim de Chuva)

• Altura do filtro de areia, inclui turfa +pedra df= 0,60m a 0,90m

• Rv=0,05+0,009 x 70=0,68

• WQv= (25/1000) x 0,68 x 2ha x 10.000m2= 340m3



Esquema de um filtro de areia 
Observar as medidas



Filtro de areia: exemplo

• Af= (WQv x df)/ [K x (hf + df) x tf]

• Af= área do filtro de areia (m2). Em um

• df= altura do filtro de areia+turfa+pedra =1,30m

• Camada de areia  propriameante dita, varia de 0,45m a 
0,75m

• K= 0,45m/dia conforme Austin, Texas do solo organico, 
misto, areia e pedra britada.

• hf=0,50m  (altura da água).

• tf= 2dias (adotado em jardins de chuva)



• Estimativa de df

• Solo orgânico (turfa)=          0,45m

• Misto solo orgânico e areia (50%) =    0,10m

• Filtro de areia propriamente dito  =0,45m

• Camada de pedra britada para dreno =   0,30m

• Total= 1,30m



Filtro de areia

• Af= (WQv x df)/ [K x (hf + df) x tf]

• Af= (60 x 1,30)/ [ 0,45 x (0,50 +1,3) x 2,0)
• Af= 48m2    <75 m2   OK
• Temos de área 3 x 25= 75 m2

• Observações:

• Af+ fixo pelas condições locais

• Hf=0,50m altura de agua 

• df= depende da profundidade da galeria
V= será o volume obtido que pode ser diferente do WQv



Drenagem do filtro de areia

• Volume para drenar em 24h=  60 m3

• Qs= V/(24 x 3600)=V/86400=60/86400=0,0007m3/s= 0,7 L/s

• Tubo mínimo de 200mm com 1% declividade 

• Não esquecer de PV de 20m em 20m

• Tubo de 200mm vai para a rede de aguas pluviais no eixo da rua. 



• Trincheira de infiltração



Trincheira de infiltração
dura 15anos; lençol freatico: 1,20m ou  1,50m
Sondagem 2m abaixo do fundo



Trincheira de infiltração
custo C (US$)=1317 x V 0,63



Trincheira de infiltração
solo tipo A ou B
pedra britada 3 (25mm a 35mm)
Infiltração   7mm/h a 60mm/h 
90% do runoff é detido e infiltrado



Trincheira de infiltração

• Exemplo-

• Dados: A=20.000m2 AI=60%

• K= 13mm/h (condutividade hidráulica do solo)

• Pedra britada com n=0,40

• Rv=0,05 + 0,009 x AI=0,05+0,009 x 60= 0,59

• WQv= (P/1000) x Rv x A=

• =(25/1000) x 0,59 x 20.000= 295m3



Trincheira de infiltração
Exemplo

dmax= (K . Ts) /n

• dmax= profundidade máxima permissível (mm)

• K=13mm/h      

• Ts= máximo tempo permitido entre 24h a 48h 

(esvaziamento). Adotamos Ts=48h

• n=0,4

• dmax= (13 x 48 )/0,40=1560mm=1,56m

• (dmax <= 2,40m)



Trincheira de infiltração
Exemplo

• At= WQv/ (n . d + K.T)

• At= área da superfície da trincheira (m2)

• WQv= volume para melhoria da qualidade das águas 
pluviais (m3)

• n= vazios da pedra britada =0,40

• K= condutividade hidráulica do solo= 13mm/h

• T= tempo de enchimento = 2h (prática)



Trincheira de infiltração
Exemplo

• At= WQv/ (n . d + K.T)

• At= 295/ [0,40 x1,56 + (13/1000)x 2h]

• At= 454m2

• Adotando comprimento L=200m

• Teremos  452m2/ 200m= 2,27m

• Largura da trincheira = 2,27m

• Profundidade = 1,56m



Observações sobre Trincheira de infiltração

• Usando o volume WQv (ou podemos usar 
volume bem maior)

• 90% das precipitações anuais

• Podemos infiltrar e drenar



• Reservatório de detenção estendido



Reservatório de detenção estendido: 
quantidade + qualidade



Origem do método dos hidrogramas
de cálculo de reservatório de detença

Qpós

Qpré

Tb=2,67tc

Area

Tempo

Q (m3/s)



Origem do método de cálculo
SCS

• Existe o triângulo com vazão de pico Qpós e outro com vazão  Qpré. Temos que 
achar o volume V hachurado.

• Portanto, temos:

• V=  tbx Qpós/2 – tb x Qpré/2

• V= tbx0,5(Qpós-Qpré)

• V= 0,5 x (Qpós-Qpré) x tb x 60
• tb= 2,67 x tc
• V= 0,5 x (Qpós-Qpré) x 2,67xtc x 60



Reservatório de detenção
(Método Racional: até 2 km2)

• V= 0,5 x (Qpós – Qpré ) tb x 60

• Sendo:

• V= volume (m3)

• Qpós = vazão de pico no pós-desenvolvimento (m3/s)

• Qpré = vazão de pico no pré-desenvolvimento (m3/s)

• tc= tempo de concentração no pós desenvolvimento (min)

• tb= 2,67 x tc



Reservatório de detenção
(exemplo) Área bacia ≤ 2km2

• V= 0,5x (Qpós – Qpré ) tb x 60

• Exemplo 15:

• Tr=25anos

• tc=15min                    tb= 2,67 x tc= 45min

• Qpré = 13 m3/s            Qpós =65 m3/s

• V= (Qpós – Qpré ) tb x 60

• V= 0,5x (65-13) x 45minx 60 = 70.200 m3



Riprap

• Peterka, pesquisas

• D50= 0,0413 x V2

• D50 = diâmetro da pedra (m)

• V= velocidade de saída (m/s)

• Exemplo: V=0,61m/s

• D50= 0,0413 x 0,61 2 = 0,02m
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Dissipador de energia: Riprap

•Riprap em avental

144



Rip-rap em avental em planta e corte 145



Riprap em avental (Auckland)

• F 2,5

• Tubos ou aduelas  até 2,5m
Diâmetro médio da pedra britada
• D50= 0,25. D. F
• Sendo:
• D= diâmetro do tubo ou altura da aduela (m)
• F= número de Froude
• D50= diâmetro médio das pedras britadas (m)
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Riprap nas unidades inglesas -Georgia



Riprap em avental (Auckland)

•Exemplo: D=0,13m  (altura da água no 
vertedor de entrada)   F=0,54

•D50= 0,25. D. F =0,25 x 0,13 x 0,54= 0,02m
• (pedra britada 2)

•Espessura= 2 x D50= 2 x 0,02= 0,04m



Riprap em avental (Auckland)

• Comprimento La (m)

• La= D [8 + 17 log (F)]

• Exemplo:  D=0,13m   F=0,54

• La= 0,13 [8 + 17log(0,54)]=0,45m

Largura da base maior do trapézio WA= 3Do

Exemplo:  Do=D=1,65 (largura do vertedor de entrada)

WA= 3 x 1,65= 4,95m   Adoto WA= 3,00
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Limpeza

• Remoção no pré-tratamento entre 5 a 7 anos.

• Remoção na BMP em geral: 25 a 50anos



Volume de prisma trapezoidal



Volume de prisma trapezoidal



Volume de  prisma  trapezoidal

Largua W= 3

Coimprimento L= 25

Talude Z= 3

Altura (m)=D 0,5

Volume V (m3) 60



Riscos da BMP devido ao pre-tramento



Alteamento do lençol freático devido 
infiltração





Probabilidade de 
overflow de uma BMP



Quanto maior tempo de detenção, maior remoção
TSS, PT, NT, mas é maior o  risco de 

overflow



Considerações

• O reservatório WQv de detenção estendido deve ter o volume V 
igual a WQv e que será esvaziado em 24h.

• Se o volume V   que WQv é como se tivéssemos um valor menor 
de P= 25mm. Neste caso aumentarão as probabilidades de 
overflow.

• Overflow é pensado quando o v olume ultrapassa  WQv



Reservatório de detenção estendido

0,5m

0,79m

1,6m

0,40m

WQv 24h

Enchente 

Tr=25anos

Vertedor
Folga

0,075m

0,40 x 1,46

0,20m



Water Quality volume= WQv (m3)

• WQv= (P/1000) x Rv x A 

• Sendo:

• P= first flush. Adotamos P=25mm conforme estudos em Mairiporã

• P é igual a 90% das precipitações diárias anuais que produzem runoff e propicia a 
deposição de 80% do TSS conforme Schueller, 1987

• Rv= 0,05 + 0,009 x AI

• Rv= coeficiente volumétrico

• C= coeficiente de runof = Rv

• AI= área impermeavel



Reservatório tem volume WQv

• A) Maior tempo de detenção é bom para a deposição de poluentes

• B) Maior tempo, aumenta a probabilidade de uma precipitação 
grande ocasione overflow da BMP

• Podemos calcular as probabilidades de overflow quando o  o
reservatório está vazio e quando está cheio e se esvazia.

• Decisão do projetista ou lei ou código existene



Risco de overflow quando o reservatório está 
vazio (Guo)

• Re= k.exp[-Vo/(C.Dm)]

• Sendo:

• Re= risco de overflow em reservatório vazio (empty) em fração

• C= coeficiente de runoff do método Racional

• Dm= média das precipitações (mm)= 15,26mm (SP)

• Vo= first flush adotado. Exemplo: Vo = 25mm

• K=exp(-Is/Dm)

• Is= quantidade de precipitação que produz runoff. Is= 2mm



Valor de K

• K=exp(-Is/Dm)

• Is= quantidade de precipitação que produz runoff. Is= 2mm

• K=exp(-2/15,26)= 0,88



Dados de pesquisa em Mairiporã, RMSP

Nota: EPA report 1986 sugere intervalo em chuvas de 6 h, 

mas como não temos informações adotei

192 dias com chuva em Mairipora para runoff maior que 

1,5mm

95 dias com chuva maior que 2mm

precipitação média anual 1450mm

1450/95= 15,26 mm precipitação média

365 dias/ 95 dias= 3,84 dias=92,2 h



•Engenheiro civil Plínio Tomaz

•1 de dezembro de 2018



Exemplo:

• Re= k.exp[-Vo/(C.Dm)]

• Vo= 25mm   (first flush adotado)

• Dm= 15,26mm= precipitação média

• K=0,88

• C=0,50

• Re= 0,88 .exp[-25/(0,50 x 15,26)] = 0,16

• Há 16% de probabilidade de overflow do reservatório quando está 
vazio



Quando o reservatório está se esvaziando

• R= Re +k[1-exp(-Td/Tm)]

• Sendo:
• R= risco quanto o reservatório estava cheio está se esviando

• Re= risco quando o reservatgrio está vazio=0,16

• K= coeficiente já explicado atrás

Td= esvaziamento original (h) =24h  (Adotado pelo projetista)

• Tm= intervalo entre as chuvas (h) =92,2 h (3,84 dias)[

• R= 0,16 +0,88[1-exp(-24/92,2)] =0,36

• Há 36% de haver overflow no reservatório quando está esvaziando



Riscos quando o reservatório esta cheio e 
esta esvaziando  para P=25mm (first flush)

Riscos de overflow 

esvaziando

P=25mm h h h h h

Intervalo de 

chuva 12 24 48 72 96

92,2 0,26 0,36 0,51 0,63 0,72

Risco 

vazio=0,16

Quanto maior o tempo de esvaziamento, 

maior a probabilidade de overflow

Apesar que é melhor para a 

sedimentação

Projetistaq. Deve escolher a melhor opção 

para o caso dependendo muito da 

sedimentanção



Riscos quando o reservatório cheio e  esta se 
esvaziando  para P=13mm (first flush)

Riscos de overflow 

esvaziando

P=13mm h h h h h

Intervalo de 

chuva 12 24 48 72 96

92,2 0,46 0,56 0,71 0,83 0,93

Risco 

vazio=0,36

Quanto maior o tempo de esvaziamento, maior a 

probabilidade de overflow

Apesar que é melhor para a 

sedimentação

Projetistaq. Deve escolher a melhor opção para 

o caso dependendo muito da sedimentanção



Comentários sobre tempo adotado

• Algumas BMPs

• Trincheira de infiltração= 48h de infiltração

• Filtro de areia = 2 dias (48h)

• Normalmente= 24 h

• Reservatório de detenção estendido: 24 h



Rain Garden

•Obrigado !

•Engenheiro civil Plinio Tomaz

•novembro de 2018


