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Capítulo 16- Reservatório de infiltração  

 

16.1 Introdução 

O reservatório de infiltração é uma área escavada com vários  objetivos: 

a) Recarga da água subterrânea, c 

b) Melhoria da qualidade das águas pluviais 

c) Controle de enchente 

d) Efluente com vazão de pre-desenvolvimento ou vazão nula ou quase nula, infiltrando tudo no 

local 

e) Mistura de vários objetivos 

 

16.2 Tipos de reservatórios de infiltração 

Há três tipos básicos de reservatórios de infiltração: 

 

Tipo 1: com volume fixo calculado pelo WQv destinado a melhoria da qualidade das aguas 

pluviais e melhoria na recarga. Não tem nada de controle de enchentes. Deve haver um vertedor 

para Tr= 100 anos por segurança. 

 

Tipo II: com volume obtido para períodos de retorno de 2 anos conforme Urbonas ou 10 anos  

conforme Método Inglês. Usa-se o método Racional onde se acha o máximo volume que entra e 

que infiltra. São feitos para melhoria da recarga e melhoria da qualidade das aguas pluviais. 

Também não tem como objetivo o controle de enchentes. Por segurança, deve haver vertedor para 

Tr= 100 anos. 

 

Tipo III: quando se usa o conceito e pós-desenvolvimento e pré-desenvolvimento. As durações das 

chuvas são variadas, bem como o período de retorno, mas levando em consideração que haverá 

um vertedor de saída para a vazão de pré-desenvolvimento. Tem controle de enchentes. Pode ser 

usado o Método Racional ou Método Santa Barbara. O Método Santa Barbara tem a vantagem de 

termos hidrograma de saída com vazão e tempo que pode ser usado no routing de reservatório.  

 

16.3 Melhoria da qualidade das águas pluviais 

O reservatório de infiltração pode ser feito in-line ou off-line, mas frequentemente é feito off line 

e não possui um volume de água permanente. Após a entrada do volume WQv o mesmo será infiltrado 

em cerca de 48h e após, o reservatório de infiltração estará seco. 

Algumas vezes o reservatório de infiltração pode deter enchentes para período de retorno com 

Tr=2anos, apesar da função do mesmo ser de recarga do lençol freático e remover os poluentes. 

A vida útil do reservatório de infiltração está entre 8 anos a 20 anos. 

O objetivo é a melhoria da qualidade das águas pluviais usando reservatório de infiltração onde 

usamos o volume WQv.  O reservatório de infiltração deverá ter o pré-tratamento que é essencial para 

sua duração. Em caso off line, deverá ser feito uma caixa separadora onde a água relativa ao volume 

WQv será desviada e ir para a reservatório de infiltração que corresponde ao first flush e o restante vai 

para o córrego mais próximo. 

Na Figura (16.1) podemos ver no reservatório de infiltração o pré-tratamento, o vertedor de 

emergência e tubo de drenagem em caso de entupimento. No perfil podemos notar três níveis que são: o 

nível de chuva extrema que poderá ser de 100 anos para reservatório de infiltração in line ou Tr=2anos 

para off line.  

O volume que será infiltrado é WQv que será 90% do escoamento superficial da bacia sendo que 

o restante não será infiltrado. 
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Figura 16.1 - Reservatório de infiltração 

                                       Fonte: Massachussetts Non point source pollution management 
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Figura 16.2 - Reservatório de infiltração 

Fonte: Lincoln, 2006 

 

 

 

 

 
Figura 16.3-Reservatório de infiltração- Barragem de borracha inflável para recarga no Alameda County Water 

District, Califórnia. 

Fonte: American Water Works Association, Journal, february, 2003 
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Figura 16.4-Reservatório de infiltração- Área de recarga de Orange County Water Distrit, Califórnia que recebe água 

do canal do rio Santa Ana. A bacia foi escarificado mecanicamente para facilitar a recarga e evitar entupimentos e 

para que a taxa de percolação atinja 3m/dia (125mm/h). 

Fonte: American Water Works Association, Journal, february, 2003 

 

Conforme FHWA, 2000 estima-se a eficiência da remoção de TSS (sólidos totais em suspensão) 

em um reservatório de infiltração é de 80%, valor comumente adotado conforme Tabela (16.1). Na 

Tabela (16.2) temos a matriz com cinco poluentes e a média geral em fração conforme Texas, 2001. 

 
Tabela 16.1- Remoção de TSS em porcentagem de diversas BMPs conforme vários autores 
BMP Schueler, 1986 FHWA, 1995 

Young 

EPA, 1999 

Strassler 

Valores 

usados 

Bacia de 

infiltração 

90 90 50 a 80 80 

                   Fonte: Texas, 2001 

 
Tabela 16.2-  Taxa de remoção em porcentagem de cinco poluentes em porcentagem e média em fração 

BMP TN TP Pb Zn TSS Média 
Bacia de 

infiltração 

80 65 90 90 85 0,82 

       Fonte: Texas, 2001 

 

Geralmente os reservatórios de infiltração são off line conforme mostra Figura (16.5). 

 
Figura 16.5 - Esquema do reservatório de infiltração off line, mostrando o canal para sair a água além do necessário 

para encher a mesma. 
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16.4 História da recarga artificial 

Nos Estados Unidos, o início prático da recarga artificial começou em Los Angeles, Estado da 

Califórnia, quando na década de 1950 começou a intrusão salina, devido ao excesso de bombeamento 

dos poços tubulares profundos. 

As ações para a recarga artificial ainda são bastante discutidas e não possuem uma aceitação 

geral conforme WINKLER, 2001. 

Conforme Minnesota Pollution Control Agency é altamente recomendado que as áreas 
máximas para práticas de infiltração sejam as indicadas abaixo: 

 Dry  well  0,4 ha 

 Trincheira de infiltração 2 ha 

 Sistema de infiltração subterrâneo  4 ha 

 Bacia de infiltração entre até 20 ha 
 
Mais recomendações: 

 É recomendado a verificação do alteamento do lençol freático através do Método de 
Hantush (1967) ou do Método de Glover (1960). 

 É importante algum tipo de pré-tratamento, como faixa de filtro gramada e outros 

 Verificar problema de erosão na saída. 

 Talude laterais de 1:3 

 Tempo de infiltração < 3 dias 

 Para a condutividade hidráulica usar o coeficiente de segurança igual a 2. 

 O freeboard para Tr=100 anos deve ser no mínimo de 0,50m. 

 Não esquecer do vertedor de emergência para Tr=100 anos 

  
 
Para ensaios de infiltração duplo anel é recomendado: 

Até 100 m2                  1 
De 100 a 500 m2         2 
De 500m2 a 1000m2   3 
>1000 m2                    4 

 
 

Existem dois ensaios básicos de infiltração que usam dados obtidos em analise 

granulométrica, principalmente d10, mas até o momento não conseguimos nenhum consistência no 

método. 

 

 

16.5 Métodos de recarga artificial 

A água subterrânea pode ter recarga natural ou recarga artificial. De modo geral, o suprimento de 

água para recarga são: precipitações, água importada de outro local ou água de esgotos tratada. 

Praticamente não existem dois projetos iguais de recarga artificial, porém, WRINKLER, 2001 as 

classifica em quatro grupos: 

1- Trincheira de infiltração (zona vadosa) 

2- Poço de infiltração ou dry well (zona vadosa) 

3- Bacia de infiltração (zona vadosa) 

4- Infiltração em poços tubulares profundos  (zona saturada) 

. 
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16.6 Infiltração 

Em 1856 estudando a permeabilidade na zona saturada, Henry Darcy concluiu que para um 

filtro de área (A) comprimento (L), conforme a Figura (16.6) vale o seguinte: 

Q= K x A x (h1- h2)/L                                 (Equação 16.1) 

   Q= K x A x G                                          (Equação 16.2) 

Sendo: 

Q= vazão constante que passa pelo cilindro (m3/s; m3/dia); 

h1= carga hidráulica no piezômetro 1 (m) e 

h2= carga hidráulica no piezômetro 1 (m) e 

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) conforme Tabela (16.3). 

G= gradiente hidráulico= (h1-h2)/L 

 
 

Figura 16.6 - Esboço esquemático do dispositivo usado por Darcy 
Fonte: Hidrogeologia - conceitos e aplicações, 1996, p.3. 
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Figura 16.7- Esquema de aplicação da Lei de Darcy 
Fonte: New Jersey, 2004 

 

A Figura (16.7) mostra que o pacote de solo a ser atravessado pela água tem a distância “d” e que 

podemos considerar os piezômetros na cota maior que é D2 e o piezômetro na cota menor que é D1, 

sendo a cota média Dav. 

O gradiente hidráulico G= (h1-h2)/ L = (D2-D1)/d. 

Podemos usar a cota média G= Dav/d ou  podemos escolher o valor G=D1/d=1. 

Quando o reservatório é grande devemos considerar gradiente G=1. Quando o reservatório 

for pequeno podemos verificar o valor do gradiente hidráulico G. 
 

Tabela 16.3 - Condutividade hidráulica (K) em função do tipo de solo 
Distância do lençol freático 

mínima na pior situação 

Tipo de solo 

 

K 

mm/h 

 

K 

m/dia 

 

Grupo Hidrológico 

do Solo 

1,80m a 2,40m Areia 210,06 4,96 A 

>0,90m Areia franca   61,21 1,45 A 

>0,90m Franco arenoso  25,91 0,61 B 

>0,90m Franco  13,21 0,31 B 

>0,90m Franco siltoso  6,86 0,16 C 

>0,90m Franco argilo arenoso 4,32 0,10 C 

>0,90m Franco argiloso  2,29 0,05 D 

>0,90m Franco argilo siltoso 1,52 0,04 D 

>0,90m Argila  arenosa  1,27 0,03 D 

>0,90m Argila siltosa 1,02 0,02 D 

>0,90m Argila 0,51 0,01 D 

                         Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual, 2001 

                

16.7 Vazão base 

A vazão base correntemente é muito difícil de ser obtida e se faz a hipótese de Qb=0. 

A vazão base é importante para manter a represa sempre com água daí o usual de usar bacia 

alagada em áreas sempre maiores ou igual a 10ha e em alguns casos até acima de 20ha. 

Não é aconselhado fazer reservatório de infiltração onde existe uma vazão base significativa. 

 Devido a área da bacia ser pequena, não consideraremos a vazão base. 
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16.8 Balanço Hídrico da bacia da área da pequena barragem 

Fazemos agora o balanço hídrico, isto é, consideremos o volume total que entra no sistema 

isolado, ou seja na represa, menos o volume que sai. 

Como o reservatório de infiltração terá água no máximo em 72h, consideraremos que a 

evaporação da superfície líquida seja zero. 

Para área  menor que 20ha, consideramos vazão base igual a zero. 

A vazão que se infiltra será calculada pela Lei de Darcy. 

No balanço hídrico também não consideramos  a evapotranspiração devido ao pouco tempo, ou 

sejam no máximo três dias. 
 

16.9 Volume do prisma trapezoidal 

Conforme Geórgia, 2001 ou Akan e Paine, 2001 o volume prismático trapezoidal é dado pela 

Equação (16.3) e Figura (16.8). 

V= L.W. D + (L+W) Z.D2 + 4/3 .Z2 . D3                              (Equação 16.3)                          

Sendo: 

V= volume do prisma trapezoidal (m3) 

L= comprimento da base (m) 

W= largura da base (m) 

D= profundidade do reservatório (m)  

Z= razão horizontal/vertical. Normalmente 3H:1V 

 
Figura 16.8 - Reservatório com seções transversais e longitudinais trapezoidal 
Fonte: Washington, 2001 

 

 

16.10 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 (calcário) 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. 
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16.11 Capacidade de movimento horizontal 

É o movimento da água que depende da condutividade horizontal da água como também do 

gradiente hidráulico da espessura da região saturada onde ocorre o escoamento. 

Horton, 1933 foi o primeiro que calculou o decréscimo da infiltração desde um máximo 

permissível até um limite de capacidade de infiltração do solo. 

Na infiltração, o solo que está próximo da superfície, começa a ficar saturado havendo, por assim 

dizer, uma fronteira de água na zona não saturada. Esta fronteira de água, além do movimento para 

baixo, também se espalha lateralmente, dependendo do gradiente hidráulico e da superfície impermeável 

geológica. 

 

 
 

Figura 16.9 - Esquema da reservatório de infiltração 
Fonte: WINKLER, 2001 

 

As definições básicas de um esquema do reservatório de infiltração são, conforme a Figura (16.9): 

 Profundidade do reservatório de infiltração (ABD) 

 Distância do fundo do reservatório de infiltração até a rocha ou início da camada com baixa 

permeabilidade (DTB) 

 Consdierararemos infiltração somente na base do reservatório, não incluindo os taludes. 

 Distância do fundo do reservatório de infiltração até o lençol freático (DTW) 

Vamos descrever sucintamente o que acontece com o reservatório de infiltração. 

Primeiramente se enche a reservatório de infiltração com a água de chuva e se inicia a infiltração na 

zona não saturada, conforme Figura (16.10), não atingindo ainda o lençol freático e já começando o 

deslocamento lateral da infiltração. 

 

 
Figura 16.10 - Distribuição da água no inicio da chuva 

                                                                Fonte: WINKLER, 2001 

Desta maneira, a área que era não saturada vai se tornando aos poucos saturada. 

Na Figura (16.11) a infiltração desce verticalmente e se desloca horizontalmente, atingindo o 

lençol freático. 
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Figura 16.11 - Distribuição da água após algumas horas depois da chuva 

Fonte: WINKLER, 2001 

Passado mais tempo, como mostra a Figura (16.12), o transporte de água vai sendo feito na zona 

saturada, tanto na vertical como na horizontal. 

 

 

 
 

Figura 16.12 - Distribuição da água após muitas horas 
Fonte: WINKLER, 2001 

 

16.12 Critério de seleção 

 O reservatório de infiltração é recomendável para as seguintes situações: 

 A permeabilidade do solo deverá estar entre 13mm/h até 60mm/h WINKLER, 2001.  

 Deve ser feito análise detalhada em admitir condutividade hidráulica maior que 60mm/h devido a 

possibilidade de comprometer a qualidade da água subterrânea existente no local; 

 O tipo de solo mais aconselhável para aplicação do reservatório de infiltração não é o solo tipo A 

do SCS, mas sim o solo tipo B; 

 Quanto ao solo tipo C do SCS, a infiltração é muito baixa para recarga de aquíferos subterrâneos; 

 As declividades da superfície do solo devem ser no máximo 20%; 

 Estudos hidrogeológicos deverão ser feitos para o projeto de um reservatório de infiltração, para 

trazer informações a respeito da altura da água subterrânea, do movimento do fluxo de água 

subterrânea, da descrição do solo, das taxas de infiltração, da profundidade das rochas, etc; 

 Deverá ser feito investigação no solo com até 15m de profundidade com testes em laboratório 

para determinar o valor da condutividade hidráulica do aquífero subterrâneo quando necessário. 

 Deverá ser investigado a elevação do lençol freático com a infiltração, devendo sempre, na pior 

condição possível, manter a distância mínima de 1,20m do fundo da reservatório de infiltração 

com o topo do alteamento do lençol freático.  

 O ideal é que face as variações sazonais o lençol freático fique no mínimo a 3m do fundo d 

fundo do reservatório de infiltração. Conforme Califórnia Stormwater BMP Handbook, 2003 o 

lençol freático deve estar no mínimo 3,00m do fundo do reservatório de infiltração. 
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 Em determinados casos deverá ser feito poço de monitoramento; 

 É sempre recomendável que o solo tenha a capacidade mínima de troca catiônica de 5 meq/100g 

(miliequivalentes /100gramas de solo). 

 

16.13 Limitações 

 Muitas falhas de funcionamento do reservatório de infiltração já foram descritas; 

 Grande potencial de contaminação do aquífero subterrâneo; 

 Grande possibilidade de aparecimento de mosquitos; 

 Pode acontecer de o volume existente ser maior que a capacidade de infiltração; 

 Estudos feitos em 1986 pelo MDE (Maryland Department Environmental) conforme Estado de 

Maryland, 2000 constatou-se que 40% das bacias de infiltração estavam parcialmente entupidas 

nos seus primeiros anos de operação. A maioria das falhas se deve a compactação de máquinas e 

veículos no fundo do reservatório de infiltração. 

 O Estado da Geórgia, 2001 não autoriza o uso do reservatório de infiltração devido a baixa 

capacidade de infiltração do solo na região. 

  Nos locais onde o lençol freático é alto é muito perigoso fazermos um reservatório de infiltração. 

 No reservatório de infiltração se depositam muitos metais, principalmente se a manutenção não é 

feita. Caso não seja feita a manutenção por um longo período o material retirado pode ser 

classificado como resíduo perigoso conforme Knoxville BMP Manual, 2003. 

 

16.14 Manutenção 

 Os custos anuais de manutenção dos reservatórios de infiltração variam de 3% a 5% do custo 

total WINKLER, 2001. Segundo outros autores o custo pode variar de 5% a 10% do custo de 

construção. 

 Os reservatórios de infiltração devem ser inspecionados, no mínimo, duas vezes/ano WINKLER, 

2001; 

 Manutenção inadequada tem causado problemas nos equipamentos de saída da bacia. 

As atividades típicas de manutenção em reservatórios de infiltração estão na Tabela (16.4). 

 

Tabela 16.4- Manutenção típica das atividades do reservatório de infiltração 
Atividade Calendário 

Inspeção para verificação de sinais de falhas e danos na estrutura  

 

Inspeção a cada 6 meses 
Verificar as áreas erodidas 

Se observar que a grama estiver morrendo ou morta, verifique que a água 

percola em 2 ou 3 dias 

Verifique se tem sinais de contaminação hidrocarbonetos de petróleo 

Corte a grama e remova o lixo e detritos A manutenção deve ser feita quando 

necessário Estabilize as áreas erodidas 

Repare as áreas erodidas nas estruturas de entrada e saida  

Deverá ser feita aeração do fundo do reservatório de infiltração com disco ou 

outro sistema 

Manutenção anual 

Escarifique o fundo do reservatório de infiltração e remova os sedimentos, 

restaurando a seção original e a taxa original de infiltração 

 

 

Manutenção a cada 5 anos Plante as gramas e sementes novamente para restaurar a vegetação do fundo do 

reservatório de infiltração 

Fonte: Prince George County, Maryland (Galli, 1992). 
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16.15 Custos 

 Baixo custo de construção; 

 O custo de construção média éde US$ 34/m3 de água. 

. 

16.16 Vegetação no reservatório de infiltração 

Para o reservatório de infiltração é importante que o revestimento do mesmo seja feito de 

vegetação principalmente aquelas que tenham raízes profundas para aumentar a capacidade de 

infiltração. As raízes criam pequenos condutos por onde a água se infiltra. Portanto, a vegetação fará 

com que seja mantida a infiltração original. 

A vegetação escolhida deverá ser nativa ou aquela que resistir no mínimo a 72h sob a água, A 

vegetação mantém a infiltração, previne a erosão e remove nutrientes solúveis. 

 

16.17 Área da bacia.  

A área da bacia do reservatório de infiltração geralmente é pequena  e no máximo 20ha. Até o 

presente, não tenho certeza de que exista um limite para a escolha da área da bacia. 

Não pode ser feito em local onde a concentração de sedimentos ou sólidos totais suspensos é 

muito grande e é altamente recomendado que se faça o pré-tratamento.  

Alguns especialistas infomram que a área da bacia deve ser de preferência pequena para imitar a 

natureza com a infiltração. 

. 

 

16.18 Caixa de detenção de óleos e graxas 

E importante lembrar da necessidade de caixa de detenção de óleos e graxas que são necessárias 

para que óleos e graxas não irem para o reservatório de infiltração. 

 

16.19 Pré-tratamento 

O reservatório de infiltração deve ter a montante um pré-tratamento  que pode ser feito de várias 

maneiras, como faixa de filtro gramada ou reservatório de pré-tratamento. 

No pré-tratamento teremos a remoção de 25% a 30% da carga de sedimentos. 

 

16.20 Riscos da infiltração 

Os materiais em suspensão são facilmente removidos, mas os materiais dissolvidos que estão nas 

águas pluviais não são removidos e podem ir para as águas subterrâneas havendo impacto difícil de ser 

previsto conforme Minnesota Urban Small Sites BMP Manual.  

Portanto, poderemos ter risco de contaminação do aquífero subterrâneo dependendo do tipo de 

solo e da qualidade do runoff das águas pluviais. 

A taxa de infiltração mínima aconselhada é de 13mm/h para se ter sucesso no funcionamento do 

reservatório de infiltração. 

 

16.21 Profundidade do lençol freático 

 A distância mínima do lençol freático do fundo do reservatório de infiltração é de 0,90m e caso 

haja rochas fraturadas o mínimo é de 3,0m. 

 

16.22 Taxa de infiltração 

Minnesota possui recomendação da máxima profundidade do reservatório de infiltração e a 

condutividade hidráulica média  dependendo do tipo de solo conforme o número da curva CN conforme 

Tabela (16.7) e observamos que tais informações são muito a favor da segurança devendo o solo ser 

investigado para se adotar valores maiores. 
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Tabela 16.7- Condutividade hidráulica média e profundidade máxima conforme o tipo de solo da curva CN 

Solo do grupo do número da 

Curva CN 

Condutividade hidráulica 

(mm/h) 

Máxima profundidade 

(m) 

A 9,70 0,60 

B 5,80 0,42 

C 2,50 0,18 

D 0,75 5,08 

 

16.23 Taludes 

Os taludes devem ter declividade no máximo de 3H:1V. 

 

16.23 Forma do reservatório de infiltração 

A forma ideal entre o comprimento e a largura é 3:1. 

 

16.24 Riprap e dissipador de energia 

Quando a água pluvial entrar no reservatório de infiltração deve haver um riprap para evitar 

erosão. 

 

16.25 Vertedor de emergência 

O reservatório de infiltração deve ter um vertedor de emergência que podemos calcular para 

Tr=2anos quando off line e Tr=100anos e Tr=25anos quando in line. 

No reservatório de detenção estendido teremos os extravasores normais para período de retorno 

de 10anos ou  25anos e extravasor de emergência para o período de retorno de 100anos dependendo da 

altura da barragem no caso em que aliamos a melhoria da qualidade das águas pluviais com controle de 

enchentes. 

Recomenda-se que a altura do vertedor para a chuva dos 100anos esteja 0,30m acima do nível de 

água para os 100anos. 

 

 

16.26 Tempo de esvaziamento 

É importante sabemos o tempo de esvaziamento de um reservatório de detenção estendido que é 

o tempo de residência devendo ser maior que 24h e menor que 72h. 

O tempo de esvaziamento depende da altura inicial y1 e altura final y2 e área da superfície As. 

         t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]   

Cd=0,62 

y1=altura inicial (m) 

Ao= π x D2/4  (m2 ) 

As=área da superficie (m2) 

t= tempo de esvaziamento (s) 

 

16.27 Método Racional 

É usado para calcular a vazão de pico de bacia com área até 2 km2, considerando uma seção de 

estudo. A chamada fórmula racional é a seguinte: 

            Q= C . I . A /360                                                  

Sendo: 

Q= vazão de pico (m3/s); 

C= coeficiente de escoamento superficial varia de 0 a 1.  

I= intensidade média da chuva (mm/h); 

A= área da bacia (ha).  1ha= 10.000m2 .   
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16.28 Período de retorno 

Período de retorno (Tr) é o período de tempo médio que um determinado evento hidrológico é 

igualado ou superado pelo menos uma vez.  

Quando o reservatório de detenção estendido for off line, mesmo assim deverá ser calculado para 

Tr=2anos. De modo geral, os reservatórios de infiltração são in line.] 

Apesar das inúmeras pesquisas que efetuamos não achamos nenhuma recomendação a respeito, 

mas supondo haver entupimento parcial na caixa reguladora de fluxo, a favor da segurança deverá ser 

usado período de retorno de 2anos para o cálculo do vertedor quando somente optamos pela melhoria da 

qualidade das águas pluviais. 

 

16.29 Intensidade da chuva 

Intensidade (I ou i) é a precipitação por unidade de tempo, obtida como a relação I= P / t, se 

expressa normalmente em mm/h ou mm/min.  

 

Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) 

             1747,9 . Tr
0,181 

     I =------------------------       (mm/h)                      

              ( t + 15)0,89 

Sendo: 

I= intensidade média da chuva  (mm/h); 

Tr = período de retorno (anos); 

tc= t=duração da chuva (min). 

 

Equação de Martinez e Magni,1999   para a RMSP. 

I =  39,3015 (t + 20) –0,9228  +10,1767 (t +20) –0,8764 . [ -0,4653 – 0,8407  ln  ln ( T / ( T - 1))]                     

Para chuva entre 10min e 1440min 

Sendo: 

I= intensidade da chuva (mm/min); 

t= tempo (min); 

ln= logaritmo neperiano 

T= período de retorno (anos), sendo T≤ 200 anos 

Dica: para transformar mm/min em L/s x ha multiplicar por 166,7 

 

Sendo: 

L= comprimento do curso (km) 

H= diferença de cotas (m) 

S= declividade equivalente (m/km) 

tc= tempo de concentração (min) 

 

16.30 Tempo de concentração pela fórmula Califórnia Culverts Practice 

A grande vantagem desta fórmula é a fácil obtenção dos dados, isto é, o comprimento do 

talvegue e a diferença de nível H (Porto,1993). Geralmente é aplicada em bacias rurais para áreas 

maiores que 1km2.  

 

Dica: A fórmula Califórnia Culverts Practice é recomendada pelo DAEE para pequenas barragens. 

 

     tc= 57 . L1,155 . H-0,385                                                       (Equação 16.5) 

Sendo: 

tc= tempo de concentração (min); 

L= comprimento do talvegue (km); 

H= diferença de cotas entre a saída da bacia e o ponto mais alto do talvegue (m). 
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Exemplo 16.3 

Calcular tc com L=0,2 km e H=1,6 m 

                     tc= 57 x L1,155 x H-0,385 =57 x 0,21,155 / 1,60,385 = 3,46min 

Portanto tc=3,46min 

A velocidade será V= L/ tempo = 200m/ (3,46min x 60s) =0,96m/s 

 

16.31 Dimensionamento do vertedor para chuva de 100anos 

Para isto vamos utilizar o Método Racional que pode ser usado para bacias de área até 3km2. 

Vamos usar o método do amortecimento da onda de cheia do DAEE, 2005. 

Primeiramente definimos: 

tc= tempo de concentração da bacia (s) no pós-desenvolvimento 

tb= tempo de duração da cheia ou tempo base (s) 

tb= 3 x tc 

VE= QEmax . tb/ 2 

Sendo: 

VR= volume do reservatório em m3 obtido pela curva cota-volume. 

VR= V2 – V1 

Sendo: 

V1 = volume acumulado no reservatório para o nível de água normal 

V2=volume acumulado para o nível máximo maximorum 

VE= VR+ Vs´ 

Vs´ = VE – VR 

Qsmax= ( 2 . Vs´) / tb 

Portanto, a vazão que vai passar para o vertedor para período de Tr=100anos será Qsmax. 

Qsmax= 1,55x L x H 1,5 

Geralmente adotamos o valor da altura H sobre a crista do vertedor e achamos o comprimento do 

vertedor L. 

 

Exemplo 16.5 

Dado tc=33min, QEmax= 21m3/s calculado para Tr=100anos e VR=50.500m3 achar a vazão que passará 

pelo vertedor Qsmax e calcular a largura do vertedor. 

tc=33min= 33 x 60= 1.980s 

tb= 3 x tc= 3 x 1.980= 5.940s 

VE= QEmax . tb/ 2 

VE= 21x5940/ 2=62.370m3 

Vs´ = VE – VR 

Vs´ = 62.370-50.500=11.870m3 

Qsmax= ( 2 . Vs´) / tb 

Qsmax= ( 2 x 11.870) / 5.940=4,0m3/s 

Qsmax= 1,55x L x H 1,5 

Fazendo H=0,80m 

4,0= 1,55x L x 0,80 1,5 

L=3,6m 

 

16.32 Regulador de fluxo quando o reservatório for off line 

No dimensionamento de uma BMP achamos o volume para melhoria da qualidade das águas 

pluviais denominado WQv.  

O volume de pico de vazão de uma bacia pode ser dividido em duas partes: uma destinada ao 

volume WQv e outra desviada e encaminhada ao rio ou lago mais próximo. A estrutura para separar os 

dois fluxos chama-se regulador de fluxo. 
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Quando o volume WQv está fora do fluxo dizemos que o mesmo está off line e, caso contrário, in 

line, conforme se pode ver na Figura (16.12). 

O dispositivo chamado regulador de fluxo pode ser usado basicamente: vertedor e orifício.  

O encaminhamento do volume destinado ao WQv pode ser uma tubulação ou um canal gramado 

ou canal de concreto. Da mesma maneira a água excedente, isto é, aquela que não vai para o BMP, vai 

para o córrego mais próximo, através de tubulações, canais gramados ou revestidos. 

Dica: o regulador de fluxo deve ser calculado pelo menos para período de retorno de 25anos. 

 

 
                    Figura 16.13- Reservatório on-line e off-line 

                                        Fonte: Georgia, 2001 

 

Nas Figuras (16.14) e (16.15) podemos ver o regulador de fluxo mais usado. O diâmetro da 

tubulação que vai para a bacia de detenção destinada à qualidade da água, tem diâmetro suficiente para 

passar a vazão do WQv. 

Notar na figura o vertedor de altura H em relação ao fundo da tubulação de entrada, sendo que esta 

deverá ser a altura na tubulação que vai para a BMP. 

 

 
 

Figura 16.14 - Separação automática de fluxo (regulador de fluxo)                                                                 
Fonte: Estado da Virginia, 1996 
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Figura 16.15 - Regulador de fluxo com separação automática 

 

Exemplo 16.6 

Seja uma bacia com A=50ha,  AI=70%   P=25mm 

WQv= 8500m3 

0,1WQV= 850m3 

Pré-tratamento precisamos de 850m3 

Vazão que vai para o pré-tratamento 

Qo= 0,1WQv/ (5min x 60s)= 850m3/ (5 x 60)= 2,83m3/s 

Vazão da bacia conforme TR-55 para Tr=25anos = 15,56m3/s 

Canal de concreto que chega até a caixa reguladora 

Largura 4,5m 

Altura = 1,0m 

Declividade =0,005m/m 

Qmax= 16,6m3/s > 15,56m3/s OK 

Velocidade= 3,7m/s  <5,00m/s OK 

Altura do nível de água= 1,20/2 + 1,00/2= 1,10m 

Orifício 

D=1,20m 

Qo= 3,26m3/s > 2,83m3/s OK 

Então teremos uma caixa com 4,5 x 4,5m e 2,20m de profundidade. 

 

16.33 Descarga de fundo 

Deverá haver uma descarga de fundo com válvula para abertura e fechamento para casos de 

emergência em que o clogging é muito grande. O diâmetro mínimo recomendável é de 200mm 

Além da descarga de fundo, pode ser feito um tubo perfurado para drenagem do talvegue do 

reservatório de infiltração, de maneira que quando estiver vazio não tenha nenhuma poça d´água 

conforme Figura (16.1). 

 

16.34 Freeboard (borda livre) 

O freeboard mínimo é de 0,50m. 

         É uma faixa de segurança destinada a absorver o impacto de ondas geradas pela ação dos ventos na 

superfície do reservatório, evitando danos e erosão no talude de jusante (DAEE,2005). Geralmente é 

representado pela letra “f” e no caso de pequenas barragens deve ser no mínimo de 0,50m. 

O DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) adota pra as 

outorgas a Tabela (47.3). 
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Tabela 16.1- Recomendações para valores mínimos de períodos de retorno do DAEE- São Paulo 

 

Obra 

Dimensões: 

Altura da barragem h (m) 

L= comprimento da crista da 

barragem (m) 

Período de 

retorno Tr 

(anos) 

 

 

Barramento 

           h≤5 e L ≤ 200 100 

  

        5 < h ≤ 15 e L ≤ 500 1.000 

  

h>15 e / ou L> 500 10.000 ou PMP 

   

Borda livre (f)= desnível entre a crista e o nível máximo maximorum: f ≥ 0,50m 

PMP= Precipitação Máxima Provável 
Fonte: DAEE, 2005 

 

Nível máximo maximorum: é o nível mais elevado que poderá atingir o reservatório na ocorrência 

de cheia de projeto (DAEE, 2005). Geralmente é a cota do nível de água da coluna de água sobre o 

vertedor. 

 

16.35 Hotspot 

Hotspot são áreas potencialmente perigosas para a contaminação do lençol freático e são os 

postos de gasolina, indústrias metalúrgicas e químicas. Nestes casos não poderá ser feito reservatório de 

infiltração das águas de escoamento superficial ocasionado pelas chuvas a não ser que seja feito antes 

um tratamento. 

 

16.36 Regiões cársticas 

Regiões cársticas são aquelas que possuem calcário e como podem aparecer buracos nas mesmas, 

não pode ser aplicado o reservatório de infiltração em regiões cársticas conforme Figura (16.17). 

 
Figura 16.17- Região cárstica (buracos) 
Fonte: Knoxville BMP Manual, 2003 

 

16371 Solo apropriado 

A chave do reservatório de infiltração é escolher um solo arenoso onde haja boa infiltração. Caso 

não haja é recomendado que não se faça o reservatório de infiltração. 

De modo geral são os tipos de solo do SCS denominados Tipo A,B,C. 

Outra recomendação é que o solo não tenha mais que 20% de argila  e que tenha menos de 40% 

de argila e silte combinados. 

Não deverá ser usado solos onde foi feito aterro, pois a compactação com argilas diminui a 

permeabilidade do solo. 

Outra recomendação é não fazer reservatório de infiltração em locais com declividade maior que 

15% e condutibilidade hidráulica for menor que 12 mm/h. 

 

16.38 Monitoramento 
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Em muitos casos é importante se fazer o monitoramento do reservatório de infiltração conforme 

esquema da Figura (16.18) 

 
Figura 16.18-Poço de monitoramento 

Fonte: Knoxville BMP Manual, 2003 

16.39 Construção 

 A área a montante do reservatório de infiltração deve ser estabilizada antes do funcionamento, 

pois poderá levar grande quantidade de sedimentos para o mesmo. 

 Durante a construção do reservatório de infiltração devemos ter o cuidado de não compactar o 

solo do fundo, o que impedirá a infiltração. 

Quando estiver pronto o fundo do reservatório deverá ser escarificado com máquinas para 

revolvimento do solo em uns 0,30m. 

  

16.40 Investigação geológica 

Deverá ser feito no mínimo três ensaios de condutividade hidráulica de duplo anel dentro do 

reservatório de infiltração.  

Os testes serão feitos com profundidade de 3,00m do fundo do reservatório de infiltração futuro. 

 Nenhum dos ensaios poderá ter menos que 13mm/h de condutividade hidráulica. 

 Deverá ser estudado de que maneira a água percola o solo (horizontal ou vertical) e se há alguma 

condição geológica que pode inibir o movimento da água. 

Usaremos somente o fundo do reservatório para infiltração e não o talude. 

 

 

16.41 Dimensionamento do reservatório de infiltração usando volume WQv 

Baseado na Lei da Darcy podemos dimensionar facilmente um reservatório de infiltração. 

Área da superfície (As) da reservatório de infiltração localizada no fundo da mesma,  pode ser 

calculada pela seguinte equação: 

As= SF x WQv / (T x K)                       (Equação 16.8) 

Sendo: 

As= área da fundo da reservatório de infiltração (m2) 

WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) sendo WQv>123m3. 

SF= fator de segurança= 2 

T= tempo para infiltração da água no solo = 48h         24h   T   72h 

K= condutividade hidráulica (m/h).           13mm/h   K   60mm/h 

d= profundidade da bacia (m)   0,30  d   1,80m 

     d=  WQv / As                

 

Exemplo 16.7 

Calcular um reservatório de infiltração off line onde a área da bacia tem 6ha e a área impermeável é de 

60%. 

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

O valor de WQv será: 

WQv= (P/1000) x Rv x A (ha) x 10000m2 

P=25mm    Rv=0,59      A=6ha 

WQv= (25/1000) x 0,59 x 6ha x 10000m2 = 885m3 

SF= 2 (fator de segurança) 

K= 13mm/h= 0,013m/h 
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T= 48h 

WQv= 885m3 

As= SF x WQv / ( K  x T) 

As= 2 x 885/ (0,013 x48) = 2837m2 

Profundidade = Volume WQv / área do fundo da bacia = 885m3/ 2837m2=  0,31m  OK 

 

Pré-tratamento 

Volume = 0,1 x WQv= 0,1 x 885m3 = 89m3 

Os detalhes do pré-tratamento podem ser visto no Capítulo 25 deste livro. 

 

Lei de Darcy 

Q= K x A x G 

Consideramos que a altura de pacote do solo é d=10,00m. Consideraremos que G=1,0 

Q= (0,013m/h / 2)x 2837m2 x 1,0 = 18,5m3/h 

WQv= 885m3 

Tempo de infiltração= WQv/ Q= 885m3/ 18,5m3/h=48h < 62h OK 

Portanto, em 48h o reservatório será esvaziado. 

Vamos supor que o fundo do reservatório de infiltração não é uniforme e supondo que existe 

90% de área praticamente plana e 10% de área não plana. 

Para a área plana consideramos G=1,0 e para a área não plana G=0,50. 

O valor Q será a soma: 

Q= K x A x G 

Q= K x 0,1Ax0,5 + K x 0,90A x 1,0 

K=0,013/2=0,0065m/h 

Q= 0,0065 x (0,1x 2837m2)x0,5 + 0,0065m/h x(0,90x2,837m2) x 1,0=0,92+16,60=17,52m3/h 

 

Caixa separadora de fluxo 

 O cálculo da vazão separadora e do regulador de fluxo (caixa) está no Capítulo 18 deste livro. 

 

Exemplo 16.8 

Calcular um reservatório de infiltração off line onde a área da bacia tem 2ha e a área impermeável é de 

50%. 

Rv= 0,05+ 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 50= 0,5 

O valor de WQv será: 

WQv= (P/1000) x Rv x A (ha) x 10000m2 

P=25mm    Rv=0,5      A=6ha 

WQv= (25/1000) x 0,5 x 2ha x 10000m2 = 250m3 

 

SF= 2 (fator de segurança) 

K= 60mm/h= 0,06m/h 

T= 48h 

WQv= 250m3 

As= SF x WQv / ( K  x T) 

As= 2 x 250/ (0,06 x48) = 174m2 

Profundidade = Volume WQv / área do fundo da bacia = 250m3/ 174m2=  1,44m  OK 

Pré-tratamento 

Volume = 0,1 x WQv= 0,1 x 250m3 = 25m3 

Os detalhes do pré-tratamento podem ser visto no Capítulo 4 deste livro. 

Caixa separadora de fluxo 

 

16.42 Clogging 
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Adotamos sempre o coeficiente de segurança igual a dois para o uso da condutibilidade 

hidráulica K em mm/h, que inclui todas as incertezas. 

Bouwer in Mays, 1999 ressalta a importância do fenômeno do clogging, ou seja, do entupimento 

da superfície do solo. O clogging é o maior inimigo dos sistemas de infiltração, tanto nas bacias de 

infiltração como nas trincheiras de infiltração. A causa do clogging são matérias orgânicas como algas, 

sólidos em suspensão e materiais inorgânicas como argila e silte. 

Microorganismos que crescem no solo podem criar biofilme nas partículas do solo formando 

materiais insolúveis e causando o entupimento do solo. Bactérias podem produzir gases, como o 

nitrogênio, metano, dióxido de carbono que pode bloquear os poros. Gases formados no aqüífero de 

poços de recarga contem ar e podem contribuir também para o entupimento do solo. 

A camada de entupimento, ou seja, de clogging pode ser de 1mm ou menos até vários 

centímetros. 

A melhor maneira de se evitar o clogging é pela prevenção, removendo os parâmetros que podem 

ocasionar o entupimento, tal como fazer o pré-tratamento para o depósito de sólidos em suspensão. 

Muitas vezes pode ser usado até coagulantes como o sulfato de alumínio e polímeros orgânicos para 

acelerar a decantação. 

O crescimento de algas pode ser impedido removendo da água os nutrientes como nitrogênio e 

fósforo. Carbono orgânico também pode ser reduzido usando carvão ativado na filtração ou até o uso de 

osmose reversa. 

A desinfecção com cloro ou outro desinfetante com efeito residual, reduz a atividade biológica 

reduzindo o clogging. 

O clogging aumenta com o aumento da taxa de infiltração devido as cargas de sólidos em 

suspensão, nutrientes e carbono orgânico da superfície. 

Se o clogging continuar pode-se esvaziar a reservatório de infiltração, deixar secar e escarificar 

uns 30cm de solo. 

A profundidade da água no reservatório de infiltração também influi na infiltração, sendo que a 

altura ideal é de 20cm e se houver problema com vegetação, aumenta-se a altura da água. 

Quando a altura da zona saturada é grande, a altura da água no reservatório de infiltração pode 

ser pequena, mas quando a espessura da zona saturada é pequena, deve-se aumentar a altura da bacia 

para propiciar a infiltração lateral. 

A Figura (16.19) mostra a percolação em lençol freático razo e profundo. 

 
 

Figura 16.19- Recarga quando o lençol freático está alto e quando está raso. Quando baixo que está acima, observar o 

escoamento lateral enquanto que quando o lençol está profundo o escoamento é próximo da vertical. 

Fonte: Bouwer in Mays, 1999 

 

16.43 Efeito da espessura do aquífero na taxa de infiltração. 

Usando novamente Bouwer in Mays, 1999, salientamos o efeito da franja capilar. O lençol 

freático fica a uma determinada profundidade, mas numa faixa de 0,30m a 1,00m a água por 
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capilaridade sobe e é o que chamamos de franja capilar, que causa a diminuição da infiltração quanto 

mais ela sobe e é por isso que se deve deixar no mínimo uma distância de 1,20m do lençol freático até o 

fundo do reservatório de infiltração. 

A altura de água do reservatório de infiltração deve ser no máximo de 1,60m ou 3,00m para 

evitar adensamento. Procuro sempre que puder ter uma profundidade máxima de 1,60m devido a 

segurança de banhista que podem se afogar. 

Algumas cidades americanas adotam que no fundo do reservatório de infiltração, o lençol 

freático esteja no mínimo a 3,00m. 

 
 

16.44 Volume para melhoria da Qualidade das Águas Pluviais (WQv) 

O critério de dimensionamento de um reservatório para melhoria de qualidade WQv para controle 

da poluição difusa especifica o volume de tratamento necessário para remover uma parte significante da 

carga de poluição total existente no escoamento superficial das águas pluviais.  

Para aplicação do método de Schueler a obtenção de first flush é obtida da seguinte maneira: o 

valor de P é obtido com 90% das precipitações que produzem runoff. 

  O valor do first flush P assim obtido fará uma redução de  80% dos Sólidos Totais em Suspensão 

(TSS) de bem como outros parâmetros dos poluentes. 

O volume obtido será dependente do first flush P e da área impermeável. 

SCHUELER, 1987 usou as Equações (16.9) e (16.10) para achar o volume WQv. 

Rv= 0,05 + 0,009 . AI                                                 (Equação 16.9) 

 

WQv= (P/1000) . Rv . A                                              (Equação 16.10) 

Sendo: 

Rv=coeficiente volumétrico que depende da área impermeável (AI).  

AI= área impermeável da bacia em percentagem; 

A= área da bacia em m2 sendo A ≤ 100ha (1km2) 

P= precipitação adotada (mm) sendo P≥ 13mm. Adotamos P=25mm para a RMSP. 

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

 

 

Valor de P  

Para a cidade de Mairiporã, São Paulo achamos para 90% das precipitações acima de 2mm (que 

produzem runoff), o valor P=25mm conforme Figura (16.20). 
 

Nota: como vai para o reservatório de infiltração o first flush de 25mm, que corresponde a 90% do 

runoff anual, então será infiltrado 90% do runoff e 10% irá para os cursos d´água. 
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Frequência das precipitações 
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Figura 16.20 - Freqüência das precipitações diárias que produzem runoff da cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo. 

 

16.49 Características da precipitação local. 

  Na Figura (16.18)  temos um modelo conceitual da bacia de infiltração. 
 

 
Figura 16.21- Modelo conceitual de bacia de infiltração. 
Fonte: Universidade da Califórnia, 2001 
 

 Observar que no solo temos a zona não saturada e a zona saturada. 
 

                 

90 

25 
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16.45 Infiltração do volume de enchente para Tr=2anos 

 Usaremos o método Racional para período de retorno Tr=2anos que é o mais utilizado nestes 

casos. A infiltração será calculada pela Equação de Darcy considerando o gradiente G=1,0. 

O volume de entrada calculado pelo Método Racional será igual ao volume armazenado mais o 

volume infiltrado. 

Vin = Varmazenado + Vout 

A máxima diferença entre o volume de entrada Vin e o volume infiltrado Vout será o volume 

armazenado necessário. 

Varmazenado = max (Vin – Vout) 

Sendo:  

Método Racional   

Qin =  CIA/360 

Qin= vazão de pico (m3/s) 

Vin= Qin x t 

A= área da bacia (ha) 

C= coeficiente de escoamento superficial (adimensional) 

I= intensidade de chuva (mm/h) 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89  (mm/h)    Equação de Paulo Sampaio Wilken da RMSP 

Tr= período de retorno sendo normalmente adotado Tr=2anos.  

t= tempo (h) 

 

Equação de Darcy    

O valor de G=dt/d, observando que o menor valor é G=1, comumente adotado por Urbonas a 

favor da segurança. 

Qout= K.G. A.= K x 1 x As= K xAs 

Vout= Qout x t 

Sendo: 

Qout= vazão infiltrada no fundo do reservatório de infiltração (m3/s). 

H= profundidade (m) 

L= comprimento (m) 

K=condutividade hidráulica (mm/h) 

t= tempo (h) 

As= área do fundo do reservatório de infiltração (m2). 

Vout= volume infiltrado no tempo t (m3). 

               Volume armazenado= As x  H. 

As= área do fundo do reservatório de infiltração (m2). 

H= altura do nível de água (m) 

t= tempo  (h) 

Num determinado tempo “t” temos: 

C. I. A. t =  As. H + K. As . t 

  As .H = max (C.I.A. t - K . As . t) 

Volume = max (Vin – Vout) 

 

As= SF x WQv / (T x K) 

Sendo: 

As= área da fundo da reservatório de infiltração (m2) 

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

SF= fator de segurança= 2 

T= tempo para infiltração da água no solo = 48h         24h   T   72h 

K= condutividade hidráulica (m/h).           13mm/h   K   60mm/h 
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d= profundidade da bacia (m)   0,30  d   1,80m 

     d=  WQv / As                

 

Exemplo 16.9 

Dimensionar um reservatório de infiltração in line com área de 3ha e AI=50% que além da melhoria do 

controle de qualidade das águas pluviais, sirva também para regularização da vazão de pico para período 

de retorno Tr=2anos. O tempo de concentração é de 10min. 

Todo o volume de enchentes de Tr=2anos será infiltrado no reservatório de infiltração. 

Dados: 

K= 56mm/h / 2= 28mm/h=28/1000/3600=0,0000077m/s (já com coeficiente de segurança = 2) 

Observando-se que se fosse querer somente a melhoria da qualidade das águas pluviais conforme 

volume WQv com first flush de 25mm obteríamos para a mesma área o volume de 375m3. 

Rv= 0,05 + 0,009 . AI       

Rv= 0,05 + 0,009 x 50= 0,50                                              

WQv= (P/1000) . Rv . A  = (25/1000) x 0,50 x  3ha x 10.000m2 = 375m3 

As= SF x WQv / (T x K) 

SF=2 

WQv= 375m3 

K= 56mm/h (sem o coeficiente de segurança) 

T=36h adotado 

As= 2,0 x 375 / (36 x 56/1000)= 372m2 

A área As= 372m2 necessária para a infiltração em 36h de 375m3, mas como teremos a vazão de 

enchente para Tr=2anos, necessitaremos de área maior que 372m2. 

Vamos adotar o dobro de 372m2, isto é, 372 x 2=744m2. 

As=744m2 

Por tentativas usando As=744m2 achamos que o reservatório de infiltração se esvaziará em 58h 

que é menor que 72h e por tanto está OK conforme Tabela (16.9). 

Em 6h teremos o volume máximo do Reservatório de infiltração que é 788m3 sendo que a altura 

é 1,06m e a área As=744m2. 

 

Metodo Racional 

C=Rv=0,50 

A=3ha 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89                (mm/h)    

 

Para Tr=2anos 

Tc= 10min 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89                (mm/h)    

I= 1747,9 . 2 0,181/ ( 10+15) 0,89     =113mm/h 

Q2=CIA/360= 0,50 x 113 x 3/360=0,47m3/s 

 

Para Tr=25anos 

Tc= 10min 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89                (mm/h)    

I= 1747,9 . 25 0,181/ ( 10+15) 0,89     =178mm/h 

Q25=CIA/360= 0,50 x 178 x 3/360=0,74m3/s 

 

Para Tr=100anos 

Tc= 10min 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89                (mm/h)    

I= 1747,9 . 100 0,181/ ( 10+15) 0,89     =229mm/h 
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Q100=CIA/360= 0,50 x 229 x 3/360=0,95m3/s 

              

Volume de enchente para Tr=2anos 

 

Período de retorno Tr 

(anos) 

Volume para 

detenção de enchentes 

 

(m3) 

Vazão específica para 

pré-desenvolvimento 

(L/sxha) 

2 V= 3,47 AI . A 18 

 

V=3,47 x AI x A= 3,47 x 50 x 3=521m3 

O volume WQv é 375 m3 e que somado aos 521 m3dará 896 m3 mas sembremos que há 

infiltração no solo e achamos o volume do reservatório de infiltração de  788 m3. 

 

Dimensionamento do vertedor de emergencia para Tr=100anos 

Área de superficie= As= 744m2 

Altura H=0,50m   VR=744m2 x 0,5m= 372m3 

Dado tc=10min, QEmax= 0,95m3/s calculado para Tr=100anos e VR=372m3 achar a vazão que passará 

pelo vertedor Qsmax e calcular a largura do vertedor. 

tc=10min= 10 x 60= 600s 

tb= 3 x tc= 3 x 600= 1.800s 

VE= QEmax . tb/ 2 

VE= 0,95 x1800/ 2=855m3 

Vs´ = VE – VR 

Vs´ = 855-372=483m3 

Qsmax= ( 2 . Vs´) / tb 

Qsmax= ( 2 x 483) / 1800=0,54m3/s 

Qsmax= 1,55x L x H 1,5 

Fazendo H=1,00m 

0,54= 1,55x L x 0,5 1,5 

L=1,00m 

Portanto, o vertedor de emergencia terá altura H=0,50m e largura L=1,00m. 

 

Tabela 16.9-Cálculo do Reservatório de infiltração para Tr=2anos (infiltrando tudo) 
 

Tempo 
t  

 
Intensidade 

de chuva  
I 

Método 
Racional 

Q=CIA/360 

 
Vin= 
Q x t 

 

Vout 
Lei da 
Darcy 

K x As x t 

 
max (Vin-Vout) 

Altura do 
reservatório de 

infiltração 
H=(Vin-Voput)/As 

(h) (mm/h) (m3/s) (m3) (m3) (m3) (m) 

2,0 25 0,10 755 42 714 0,96 

4,0 14 0,06 858 83 774 1,04 

6,0 10 0,04 913 125 788 1,06 

8,0 8 0,03 951 167 784 1,05 

10,0 7 0,03 979 208 771 1,04 

12,0 6 0,02 1003 250 753 1,01 

14,0 5 0,02 1023 292 731 0,98 

16,0 4 0,02 1040 333 707 0,95 

18,0 4 0,02 1055 375 680 0,91 

20,0 4 0,01 1069 417 652 0,88 

22,0 3 0,01 1081 458 623 0,84 

24,0 3 0,01 1092 500 592 0,80 

26,0 3 0,01 1103 542 561 0,75 

28,0 3 0,01 1112 583 529 0,71 



                             Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 16- Reservatório de infiltração 

Engenheiro Plínio Tomaz   pliniotomaz@gmail.com  29/setembro/2019 

                                                 

 

16-30 

 

30,0 2 0,01 1122 625 497 0,67 

32,0 2 0,01 1130 667 463 0,62 

34,0 2 0,01 1138 708 430 0,58 

36,0 2 0,01 1146 750 396 0,53 

38,0 2 0,01 1153 792 361 0,49 

40,0 2 0,01 1160 833 326 0,44 

42,0 2 0,01 1166 875 291 0,39 

44,0 2 0,01 1173 917 256 0,34 

46,0 2 0,01 1179 958 220 0,30 

48,0 2 0,01 1184 1000 184 0,25 

50,0 2 0,01 1190 1042 148 0,20 

52,0 2 0,01 1195 1083 112 0,15 

54,0 1 0,01 1200 1125 75 0,10 

56,0 1 0,01 1205 1167 39 0,05 

58,0 1 0,01 1210 1208 2 0,00 

 

 

16.45 Tomada de água 

 Quando aliamos a melhoria da qualidade das águas pluviais a detenção de enchentes podemos ter 

um esquema semelhante a Figura (47.12) onde se observa uma estrutura retangular vertical onde estão os 

orifícios e vertedores normais. O vertedor de emergência fica fora desta torre. Observar que a vazao 

máxima é Q100. 

 
 

                         Figura 16.22 Esquema do reservatório de detenção estendido 
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Figura 16.23 - Tomada d’água. Observar drenagem, saída da descarga, orifícios e vertedor para Qp25anos ou Qp10anos. 

Fonte: Estado da Geórgia, 2001 

 

16.46 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.  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 

1,50m do lençol freático até o fundo do reservatório de infiltração. 
 
 

 
Figura 16.24 Alteamento do lençol freático devido a recarga 

                                                        Fonte: Todd, 1990 in Malaysia, 2005 

 

O parâmetro  “ν”  será: 

ν = Kx b/ Sy 

b1= 0,5 x ( hi + h(t)) 
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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 16.10- Valores de de α  e β conforme função de erro 
        

 
                        Fonte: Bouwer in Mays, 1999 

 
Tabela 16.11- continuação- Valores de de α  e β conforme função de erro 

 
                    Fonte: Bouwer in Mays, 1999 
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Exemplo 16.10 

Calcular um reservatório de infiltração para área de 6ha, área impermeável de 50%, condutividade 

hidráulica K=13mm/h=0,30m/dia. 

Rv=0,05+0,009x AI= 0,05+0,009 x 50=0,50 

WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,50 x 6ha x 10.000m2=750m3 

As= SF x WQv/ (T x K) 

SF= 2  

T=48h (2 dias) 

K= 13mm/h=0,013/h 

As= SF x WQv/ (T x K) 

As= 2,0 x 750m3/ (48h x 0,013)= 2.404m2 

d= WQv/ As= 750m3/ 2.404m2=0,31m 

 

Dimensões 1:2 do reservatório de infiltração. 

Wx 2W = 2404m2 

W=35m 

L=70,0m 

Portanto, o reservatório de infiltração terá 35m por 70m de comprimento. 

Vamos considerar que a espessura do aqüífero seja b=10,00m e K=0,30m/dia=13mm/h e 

porosidade efetiva Sy=0,20. 

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

750/2=375m3/dia. 

Portanto: 

Q= 375m3/dia 

Kt=0,30m/dia 

W=35,00m 

A taxa de infiltração será: 

N= Q/ (L x W) 

N= 375/ (70,0 x 35,0)=0,15 m/dia 

O parâmetro  ν será: 

                              ν = K x b / Sy= 0,30 x 10,0 / 0,2 =  15 m2/dia 

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)= 10,0 2 + ( 2x0,15x 15 x t/0,30) x S* ( 35 / (8 x15 t) 0,5 ,   70/ (8 x 15 t) 0,5) 

hm
2 (t)= 100 + 15x t  x S* (  3,2/ t 0,5 ,  6,4 /t 0,5) 

Para t= 2 dia teremos: 

hm
2 (t)= 100 + 15 x 2dia  x S* (  3,2/ t 0,5 ,  6,4 /t 0,5) 

hm
2 (t)= 100 + 15 x 2dia  x S* (  3,2/ 2 0,5 ,  6,4/ 2 0,5) 

hm
2 (t)= 100 + 15 x 2dia  x S* (  2,27 ,  4,54) 

α= 2,27 

β = 4,54 

Entrando na Tabela (16.11) com os valores de α e  β  e fazendo as interpolações achamos o valor 

0,9998. 

hm
2 (t)= 100 + 15 x 2dia  x 0,9998=129,994m 

hm=11,40m 

Portanto, o aquífero que tinha 10,0m passou para 11,40m, isto é, subiu 1,40m, que não apresenta 

perigo pois, existe do reservatório até o nível do lençol freático a distância de 1,50m. Do exemplo 

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

lençol freático seja no mínimo 1,50m. 
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Exemplo 16.11 

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 

profundidade média do lençol freátgico de 7,00m. 

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

profundidade. 

Vamos considerar que a espessura do aquífero 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 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)= 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* (  0,038/ t 0,5 ,  0,076 /t 0,5) 

Para t= 2 dia teremos: 

hm
2 (t)= 49 + 21 x 2dia  x S* ( 0,038/ t 0,5 ,  0,076 /t 0,5) 

hm
2 (t)= 49 + 42 x S* (  0,038/ 2 0,5 ,  0,076/ 2 0,5) 

hm
2 (t)= 49 + 42 x S* (  0,027 ,   0,054) 

α= 0,027 

β = 0,054 

Entrando na Tabela (16.11) com os valores de α e  β  e fazendo as interpolações achamos o valor 

0,0135. 

hm
2 (t)= 49+ 42 x 2dia  x 0,0135=50,13m 

hm=7,08m 

Portanto, o aquífero que tinha 7m passou para 7,08m, isto é, subiu 0,08m, que não apresenta 

perigo pois, existe do reservatório até o nível do lençol freático a distância de 1,50m. Do exemplo 

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

lençol freático seja no mínimo 1,20m. 

 

 

16.47 Método do volume  para recarga 

 O método do volume para recarga é destinado a BMP estrutural como reservatório de infiltração, 

trincheira de infiltração e poços secos (drywells). 

Podemos então calcular o volume de recarga Re baseado na fração do volume WQv e que será: 

Rev= F x WQv 

Rev= volume de água necessário para recarga em volume (m3) 

F= fator específico de recarga para o tipo do grupo do solo (adimensional) 

 Como Rev é uma fração de WQv chama-se as vezes de método do percentual de volume para 

recarga. 
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Relembremos que o volume WQv é obtido com o first flush P, que corresponde a 90% das 

precipitações que produzem runoff. 

  

Tabela 16.12- Fator F de recarga conforme o grupo de solo do SCS 

(semelhante ao critério de Horsley) 

 

Grupo de solo 

conforme  

SCS 

 

Fator F 

F= Re/P 

A 0,30 

           B 0,20 

C 0,10 

D 0,03 

 

 

Volume WQv  

Calcula-se primeiro o coeficiente volumétrico Rv em função da área impermeável em 

porcentagem. Depois se calcular o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv e 

finalmente o volume de recarga que é obtido multiplicando WQv pelo fator de recarga.  

Rv= 0,05+0,009 x AI 

                 WQv= (P/1000) x Rv x A 

P= first flush (mm)= 25mm para RMSP.  

AI= área impermeabilizada (%) 

Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 

A= área da bacia (m2) 

Recordemos que a determinação do tipo de solo do SCS pode ser feito através de testes de 

infiltração e usando a Tabela (16.13) conforme Tomaz, 2002. 
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Tabela 16.13- Grupo de solos do SCS  
Grupo de 

solo 

Características do solo 

 

 

 

A 

solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem 

mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 

1979 e 1995). 

 

Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco 

silte e argila (Tucci et al,  1993). 

 

 

 

B 

solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 

15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de 

húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 

1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995) 

 

Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com 

permeabilidade superior à média (Tucci et al,  1993).  

 

 

 

C 

solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou 

contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 

40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda 

longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). 

 

Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, 

contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al,  1993). 

 

 

 

D 

solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou 

solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos 

rolados (Porto, 1979 e 1995). 

 

Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a 

maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al,  1993). 

 

Fonte: Porto, Setzer 1979 ; Porto, 1995 e Tucci, 1993. 

 

16.48 Método da área para recarga 

O método da área para recarga é destinado as BMP não estruturais, como faixa de filtro 

gramada e canal gramado, infiltração da água da chuva de telhado em trincheira e infiltração da água em 

estacionamentos em reservatório. A área Rea é dada em metros quadrados e temos que ver as BMPs não 

estruturais e suas áreas. 

Rea= F x A x Rv 

Rea= F x Ai 

 

Sendo: 

Rea= área necessária para a recarga (m2) 

F= fator de recarga (adimensional) 

A= área da bacia (m2) 

Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 

Ai= Rv x A= área impermeável 

Como temos uma fração da área A, muitas vezes o método é chamado método percentual da área 

para recarga. 

 

Nota: podemos fazer uma combinação dos métodos, determinando uma parte para o volume 

percentual e outra para a área percentual. Observemos ainda caso tenhamos dois tipos de grupo 

de solos, podemos fazer uma composição dos mesmos. 

 

As práticas estruturais mais usadas para recargas são: 

 Infiltração 

 Trincheira de  infiltração (áreas menores que 4ha) 

As práticas não estruturais mais usadas em recargas são: 

Comentado [pt1]:  
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 Faixa de filtro gramado (filter strip menores que 2ha) 

 Canal gramado  

 Infiltração da água de chuva no telhado em trincheira de infiltração 

 Infiltração de água em estacionamento de veículos com reservatório. 

É importante salientar que para a recarga, as lagoas e wetlands não fazem nenhum efeito, pois, 

rapidamente deixam de infiltrar. 

Fica esclarecido que segundo Maryland, 2000 se o terreno é um hotspot, isto é, um ponto 

potencial de contaminação como um posto de gasolina, por exemplo, não poderá ser feita a recarga do 

aqüífero. 

 

Exemplo 16.11 

Dimensionar a recarga necessária em uma bacia de 6ha com área impermeável Ai=60%, first flush 

P=25mm e grupo de solo tipo B. 

 

Coeficiente volumétrico Rv 

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

 

Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais 

WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,59 x 6ha x 10.000m2=885m3 

 

Método  do volume percentual para recarga 

Para grupo de solo tipo B conforme Tabela (48.6) temos F=0,20 

Rev= F x WQv 

Rev= 0,20 x 885=177m3 

Portanto, deveremos infiltrar 177 m3 através de BMP estrutural como reservatório de 

infiltração ou trincheira de infiltração. 

 

16.49 Trincheira de infiltração 

At= Vw/ (n x dt + f x T) 

dmax= f. Ts/n 

Sendo: 

At= área da superfície da trincheira (m2) 

Vw= volume que entra na trincheira (m3) 

n= porosidade das pedras britadas sendo geralmente n=0,40, 

dt= profundidade máxima admitida (m) 

dmax=profundidade máxima (m) 

Ts=tempo de esvaziamento (h)= 48h 

f= taxa final de infiltração (mm/h)= 13mm/h 

T= tempo para enchimento da trincheira que geralmente é menor ou igual a 2h. 

dmax= f. Ts/n 

dmax= 13x 48/0,40=1560mm     Adoto dt=1,50m 

At= Vw/ (n x dt + f x T) 

At= 177/ [0,50 x 1,5 + (13/1000) x 2h]=228m2 

Adotando largura de 2,00m temos: 

Comprimento= 228m2/ 2,00= 114m 

Portanto, a trincheira de infiltração terá 114m de comprimento, sendo 1,50m de profundidade e 

2,00m de largura. 
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16.51 M Reservatório de infiltração 

Optando por reservatório de infiltração teremos: 

As= SF x WQv/ (T x K) 

d= WQv/ As 

Sendo: 

As= área da superfície (m2) 

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

T= tempo para infiltração= 48h 

d=profundidade da reservatório (m) 

SF= fator de segurança=2 

Precisaríamos infiltrar somente 177m3, mas vamos infiltrar todo o volume WQv=885m3. 

As= SF x WQv/ (T x K) 

As= 2 x 885/ (48 x 36/1000)=1.024m2 

d= WQv/ As 

d= 885/ 1024=0,86m 

Considerando  comprimento/largura na proporção de 3: 1 temos: 

3WxW=1024 

W=18,5m 

L=3W=3x18,5=55,5m 

Portando, o reservatório de infiltração terá 18,5m de largura por 55,5m de comprimento e 

atenderá toda a necessidade de recarga 

 

Método da área para recarga 

Rea= F x A x Rv 

Rea= 0,20 x 6ha x 10.000m2 x 0,59=7.080m2 

Caso optemos somente por medidas não estruturais, precisaríamos de 7.080m2 de área de faixa de 

filtro gramado ou e vala gramada. Podemos fazer combinações estruturais e não estruturais. 

 

1 

 

16.50 Método Sueco adotado por Bem Urbonas em Denver 

 

16.52 Método da máxima diferença do volume de runoff menos o volume infiltrado 

Chin, 2000 e Urbonas, 1996 apresentam método semelhante para dimensionamento de trincheira 

de infiltração e bacia de infiltração. 

O método é recomendado por Sjoberg e Martensson, 1982 in Urbonas, 1993 conforme 

recomendação da Associação Suéca de Água e Esgotos com algumas adaptações do autor. 

O método é baseado em que a bacia de infiltração detem 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 e isto é feito por tentativas usando o Método Racional e a Equação de Darcy. 

 

Vin = Varmazenado + Vout 

 

Varmazenado = max (Vin – Vout) 

 

 

Sendo:  

Método Racional   

Qin =  ,m25CIA/360 

1,25= acréscimo da vazão de pico conforme o Método Suéco. 
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Qin = 1,25x CIA/360 

Qin= vazão de pico (m3/s) 

Vin= Qin x t 

A= área da bacia (ha) 

C= coeficiente de escoamento superficial (adimensional) 

I= intensidade de chuva (mm/h) 

I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89  (mm/h) Equação de Paulo Sampaio Wilken da RMSP 

Tr= período de retorno sendo normalmente adotado Tr=2anos.  

t= tempo (h) 
 

 

Equação de Darcy    

A Figura (129.3) mostra o esquema de aplicação da Equação de Darcy. O valor de G=dt/d, 

observando que o menor valor é G=1, comumente adotado por Urbonas a favor da segurança. 

 Qout= K.G. A.= K x 1 x At= K xAt 

 Vout= Qout x t 

Sendo: 

Qout= vazão infiltrada no fundo da bacia de infiltração (m3/s). 

H= profundidade (m) 

L= comprimento (m) 

K=condutividade hidráulica (mm/h) 

t= tempo (h) 

At= área do fundo da lagoa de infiltração (m2). 

Vout= volume infiltrado no tempo t (m3). 
 

 
Figura 129.3- Esquema de aplicação da Lei de Darcy. 

                                                  Fonte: Estado de New Jersey, 2004 

 

Volume armazenado= At x  H. 

At= área do fundo da lagoa de infiltração (m2). 

H= altura do nível de água (m) 

t= tempo  (h) 

Num determinado tempo t temos: 

  1,25C. I. A. t =  At. H + K. At . t 

  At .H = max (1,25C.I.A. t - K . At . t) 
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Volume = max (Vin – Vout) 

 

Profundidade máxima admissível 

 Mesmo aplicando o método da detenção de volume deve também satisfazer a relação: 

dmax=  f . Ts                                                     

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. 

Exemplo 129.1 

Dimensionar uma bacia de infiltração in line com área de 3ha e AI=50% que além da melhoria do 

controle de qualidade das águas pluviais, sirva também para regularização da vazão de pico para período 

de retorno Tr=2anos. 

Dados: 

K=f= 28mm/h (já com coeficiente de segurança = 2) 

C=Rv=0,05+0,0009 x AI= 0,55 

G=1 m/m (admitido) 

Usando o Método Racional para determinar o pico da vazão e a Equação de Darcy para a 

infiltração, calculamos a máxima diferença de volume, entre o volume que entra e o volume que sai, isto 

é, que infiltra. 

Achamos conforme Tabela (129.2) a (129.4) que a bacia com profundidade de 0,89m se enche 

em 5,5h e o escoamento final até esvaziar a contar do início da chuva é de 49h (2,04dias). O volume 

obtido foi de 2.667m3. 

Observando-se que se fosse querer somente a melhoria da qualidade das águas pluviais conforme 

volume WQv com first flush de 25mm obteríamos para a mesma área o volume de 375m3. 

Rv= 0,05 + 0,009 . AI       

Rv= 0,05 + 0,009x 50=    0,50                                              

WQv= (P/1000) . Rv . A  = (25/1000) x 0,50 x  3ha x 10.000m2 = 375m3 
 

 O cálculo é feito por tentativas usal em hidráulica observando-se o seguinte: 

A profundidade máxima admissível dmax= f. Ts sendo Ts= 36h. No caso dmax =28mm/h x 36h= 

1008mm= 1,008m. Portanto, a altura de água deverá ser no máximo de 1,008m. A profundidade achada 

d=0,89m <1,008m. OK. 

Como a profundidade achada d=0,89m=890mm, o tempo de detenção será:  Ts= d / f = 890mm/ 

28mm/h = 32h (1,33dias) <36h OK. 

A área da lagoa de infiltração é achada por tentativa. No caso achamos 3.000m2. 
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Tabela 129.2- Cálculo adaptado do Método da Associação Suéca dos serviços de água e esgoto  

 

 

Tabela 129.3- Cálculo adaptado do Método da Associação Sueca dos serviços de água e esgoto  

 

7 8 9 10 11 12 

 Q=CIA/360 1,25Q K At G 

Área da bacia 

  

Vazão pico  Condutividade 

 Hidráulica 

Área do fundo da lagoa  

de infiltração 

Gradiente 

hidráulico 

(ha) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (m2) (m/m) 

3,0 0,72 0,90 28 3000 1 

3,0 0,49 0,61 28 3000 1 

3,0 0,36 0,46 28 3000 1 

3,0 0,29 0,36 28 3000 1 

3,0 0,24 0,30 28 3000 1 

3,0 0,21 0,26 28 3000 1 

3,0 0,18 0,23 28 3000 1 

3,0 0,17 0,21 28 3000 1 

3,0 0,15 0,19 28 3000 1 

3,0 0,14 0,17 28 3000 1 

3,0 0,13 0,16 28 3000 1 

3,0 0,12 0,15 28 3000 1 

3,0 0,11 0,14 28 3000 1 

3,0 0,10 0,13 28 3000 1 

3,0 0,10 0,12 28 3000 1 

3,0 0,09 0,11 28 3000 1 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Tempo de 

percolação 

 

 

Período de 

retorno 

Equação 

de Paulo S. Wilken, 

 

Área 

impermeável 

Runoff da área 

impermeável 

Intensidade de 

chuva 

C=Rv=0,05+0,000.AI 

(h) (min) (anos) (mm/h) (%) Adimensional 

0,50 30 2 173 50 0,5 

1,00 60 2 118 50 0,5 

1,50 90 2 87 50 0,5 

2,00 120 2 70 50 0,5 

2,50 150 2 58 50 0,5 

3,00 180 2 50 50 0,5 

3,50 210 2 44 50 0,5 

4,00 240 2 40 50 0,5 

4,50 270 2 36 50 0,5 

5,00 300 2 33 50 0,5 

5,50 330 2 30 50 0,5 

6,00 360 2 28 50 0,5 

6,50 390 2 26 50 0,5 

7,00 420 2 25 50 0,5 

7,50 450 2 23 50 0,5 

8,00 480 2 22 50 0,5 
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Tabela 129.4- Cálculo adaptado do Método da Associação Sueca dos serviços de água e esgoto. 

 
13 14 15 16 17 

Vazão de infiltração 

no solo 

Vout Vin max (Vin - Vout) Altura de água 

entre 0,90 e 

2,40m Darcy  

Q= K x G x At 

percolação entra diferença 

(m3/s) (m3) (m3) (m3) (m) 

0,02333 42 1620 1578 0,53 

0,02333 84 2213 2129 0,71 

0,02333 126 2460 2334 0,78 

0,02333 168 2623 2455 0,82 

0,02333 210 2742 2532 0,84 

0,02333 252 2836 2584 0,86 

0,02333 294 2913 2619 0,87 

0,02333 336 2978 2642 0,88 

0,02333 378 3035 2657 0,89 

0,02333 420 3084 2664 0,89 

0,02333 462 3129 2667 0,89 

0,02333 504 3169 2665 0,89 

0,02333 546 3206 2660 0,89 

0,02333 588 3240 2652 0,88 

0,02333 630 3271 2641 0,88 

0,02333 672 3301 2629 0,88 

 

 

 16.51  Routing de poço e vala de infiltração pelo modelo BRE Digest 365 Soakaway  

 

 

 O método de dimensionamento de poços e valas de infiltração se baseia na lei de conservação de 

massa: 

Imput – Output = S 

I – O =S 

Sendo: 

I= imput= entrada do volume de água proveniente da área impermeável drenada para o poço ou vala de 

infiltração. 

O= output= volume de água que será infiltrado no solo durante a precipitação 

S= storage= armazenamento de água dentro do poço ou vala de infiltração que permitirá o equilíbrio 

entre a entrada e a saída, isto é, a infiltração no solo. 

 

16.53 Volume de entrada I 

 Há duas maneiras de se conseguir o volume de entrada I.   

 A primeira maneira de se obter o volume de entrada I é tomar área impermeável e  multiplicar 

pela altura de água precipitada em metros usando período de retorno padrão Tr=10anos (Urbonas 

usa Tr=2anos). 

 

I= A x C x P 

Sendo: 

I= volume de entrada (m3) 

A= área total drenada (m2) 

C= coeficiente de runoff (adimensional) 

P= precipitação de chuva de determinada duração (m)  
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 Uma segunda maneira é utilizar multiplica a vazão de pico pela duração da chuva. 

 A vazão de pico pelo Método Racional para áreas de bacia até 300ha. Observamos também que 

poderemos usar o hidrograma do runoff usando o Método Santa Bárbara ou o Método do SCS, mas 

normalmente é usado o Método Racional devido a sua simplicidade. 

Q= C.I.A/360 

Sendo: 

Q= vazão de pico (m3/s) 

I= intensidade da chuva (mm/h) 

A= área da bacia (ha) ≤ 300ha 

C= Rv= 0,05 + 0,009 x AI 

AI= área impermeável (%) 

I= Q x D 

D= duração da chuva em segundo 
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16.54 Período de retorno 

 O período de retorno padrão Tr=10anos é adotado na maioria dos projetos, mas, entretanto 

conforme o local poderá ser verificado outros períodos de retorno como Tr=25anos,  Tr=50anos e 

Tr=100anos. 

 É importante salientar que Urbonas, 1993 usa Tr=2anos, mas salienta que pode ser usados outros 

valores. 

 Na Tabela (127.1) mostramos que usamos Tr=10anos e duração da chuva de 5min, 10min. 

30min. 1h, 2h, 6h, 10h e 24h. 

 

                    Tabela 127.1- Período de retorno (Tr) e duração da chuva (D) em horas e minutos 

1 2 3 

Tr  

(anos) 

D= Duração 

(h) 

D 

 (min) 

10 0,083 5 

10 0,167 10 

10 0,25 15 

10 0,5 30 

10 1 60 

10 2 120 

10 6 360 

10 10 600 

10 24 1440 

 

 

127.4 Volume de infiltração O (output) 

O= A50 x K x D 

Sendo: 

O= volume de água que é infiltrada no tempo de duração da chuva D (m3) 

A50= área de 50% das paredes laterais (m2) usando a profundidade efetiva H e não usa a área do fundo 

da vala ou poço. 

A50= 2 x (L+W) x H x 0,5= (L+W) x H 

H= profundidade efetiva (m). A altura onde entram ou saem tubulações z que varia de 0,40m a 1,00m 

não faz parte da profundidade efetiva.  A altura total= H + z. Cuidado em observar que H é a 

profundidade efetiva e não a altura total. 

K= condutividade hidráulica (m/h). Urbonas recomenda usar o método somente quando K≥7mm/h e que 

o valor de K tenha um coeficiente de segurança de 2 a 3 para a segurança da obra. 

D= duração da chuva (h) 

 Salientamos que o Digest 365 usa somente 50% da área lateral do poço ou vala de infiltração e 

não usa o fundo devido ao perigo de se poder entupir (clogging) rapidamente. Consideraremos somente 

a superfície molhada e não a superfície seca. 

 Observar que A50 é considerado uma constante. 
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16.55  Volume de armazenamento S 

 O volume S é calculado pela diferença do volume de entrada “I” menos o volume infiltrado “O” 

para período de retorno Tr=10anos e variando a duração da chuva D desde 5 min até chuva de 24h. 

S= max ( I– O) 

 

Nota: em estudo completo podemos verificar que o valor do volume de armazenamento S chega a um 

valor maior e depois diminui. 

 

16.56 Altura do storage S 

 Temos que calcular a altura d1 (m) do volume armazenado  usando a equação: 

   

d1= (S/ne)/(3,1416 x Diâmetro)    para o caso de poço de infiltração 

d1= (S/ne)/ ( Largura x comprimento)  para vala de infiltração 

 

Sendo: 

d1= altura da água no poço ou vala devido ao volume de storage (m) para uma determinada duração da 

chuva 

S= volume de storage (m3) em uma determinada duração da chuva 

ne= porosidade efetiva.  

ne=1 quando não tem pedras britadas.  

ne=0,30 quando tem pedras britadas 1 e 2. 

 

Nota: se a vala ou o poço tem pedras britadas, haverá um aumento de volume para se achar a altura e 

assim temos que dividir S/ne.  

Caso não haja pedras britadas  o valor de ne=1 e S será o mesmo valor S/ne.  

 

16.57 Área a1 das paredes do poço ou vala de infiltração relativa ao volume S 

 Para o poço temos:      a1= 3,1416 x diâmetro x d1 

Para a vala de infiltração:     a1= (L+W) x 2 x d1 

 

15;58 Tempo de esvaziamento 

 O tempo de esvaziamento “te” do volume Storage S, é dado pela equação: 

 

te=   S / (a1 x K) 

Sendo: 

te= tempo de esvaziamento do volume S (h) para determinada chuva de duração D 

a1= área da parede lateral relativa a altura d1 e ao volume de storage S (m2) 

K=condutividade hidráulica (m/h)  

S= é o storage máximo (m3). Não é considerado o volume das pedras britadas. Isto pode ser observado 

no cálculo de d1 que S é dividido po 

 O valor “te” em dias, isto é, te/24 não poderá ser maior que 48h (2,0 dias).  

 Informamos ainda que Urbonas usa 36h (1,5dias) como tempo máximo de esvaziamento. 

  

Dica: para áreas muito grandes o BRE Digest 365 Soakaway aceita que haja um overflow. 
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16.59 Detenção de enchente 

 A metodologia do BRE digest 365 não se destina a atenuação de pico de vazão. Isto significa que 

não trabalha como reservatório de detenção embora o mesmo faça uma atenuação do pico de enchente. 

 O CIRIA report 156 fornece guia para remover poluentes. 

 Para o autor quando queremos remover poluentes os cálculos deverão ser feitos no modela do 

livro Poluição difusa em que se usa o volume WQv para melhoria da qualidade das águas pluviais. 

 Nos Estados Unidos o método mais usado é o do volume WQv. 

 

16.60 Tubulação de saída auxiliar 

 Urbonas, 1993 recomenda deixar uma tubulação auxiliar de saída, pois não é sempre que 

conseguimos dimensionar uma vala de infiltração ou poço de infiltração para todas as durações da 

chuva. Assim se dimensionamos para Tr=10anos para chuva de duração de somente 10min, devemos 

deixar uma tubulação de saída com critério a ser estabelecido pelo projetista. Este critério do projetista é 

muito complicado, pois podemos adotar Tr=25anos, por exemplo, ou adotar Tr=100anos. 

 A vazão de pico é feita usando o método Racional e o diâmetro é usado os estudos de 

Metcalf&Eddy, 1987: 

 

D= [( Q. n) / ( K´. S 0,5)] 0,375 

Sendo: 

D= diâmetro calculado da tubulação (m) com declividade S 

Q= vazão de pico pelo método Racional (m3/s) 

S= declividade da tubulação (m/m). Não havendo dados adotar S=0,005m/m 

n= coeficiente de Manning= 0,011 para PVC e n=0,013 para concreto 

 K´= 0,246 para y/D= 0,67  (norma da aBNT de instalações prediais pluviais) 

 K´=0,305 para y/D=0,80   (rede de drenagem pública- Plinio) 

 K´= 0,312 para seção plena (uso na PMSP) 

  

Deverá ser tomado o diâmetro comercial próximo e especialmente aquele calculado para Tr=100anos. 
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Exemplo 127.7- BRE Digest 365 

Vamos calcular poços de infiltração na cidade de Natal, RN para uma área com 2.910m2, condutividade 

hidráulica K= 42mm/h, área impermeável AI=60%  e tempo de concentração tc=10min. Porosidade 

efetiva ne=1, isto é, não há pedras britadas. Se houver pedras britadas use ne=0,30. 

 

Tabela 127.2- Cálculos 

1 2 3 4 5 6 7 

Tr 
 (anos) 

D= Duração 
 (h) 

D 
 (min) 

Intensidade 
 (mm/h) 

P 
 (mm) 

C AD 
 (m2) 

10 0,083 5 139,3 11,6 0,59 2910 

10 0,167 10 119,6 20,0 0,59 2910 

10 0,25 15 105,7 26,4 0,59 2910 

10 0,5 30 80,2 40,1 0,59 2910 

10 1 60 56,7 56,7 0,59 2910 

10 2 120 38,0 76,0 0,59 2910 

10 6 360 19,0 113,8 0,59 2910 

10 10 600 13,6 135,5 0,59 2910 

10 24 1440 7,5 181,1 0,59 2910 

10 48 2880 4,7 226,8 0,59 2910 

10 72 4320 3,6 258,6 0,59 2910 

 

 

 

Vamos explicar as Tabelas (127.2) e (127.4) coluna por coluna: 

Coluna 1- 

É o período de retorno padrão Tr=10anos, mas poderá ser usado outro período de retorno conforme 

desejo do projetista. 

 

Coluna 2- 

São as durações das chuvas em horas. Assim começamos com 0,083h, depois, 0167h, 

0,25h,0,5h,1h,2h,6h,10h e 24h. 

 

Coluna 3- 

São as durações das chuvas em minutos. Assim temos 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 120min, 

360min, 600min e 1440min. 

 

Coluna 4- 

 É a intensidade da chuva  I (mm/h) da cidade de Natal obtida por interpolação pelo programa 

Plúvio 2.1 da Universidade de Viçosa em Minas Gerais. 

                        I=  586,66 x Tr 0,26/ ( t+ 15) 0,68 

Sendo: 

I= intensidade da chuva máxima (mm/h) 

Tr= período de retorno (anos). Adotado Tr=10anos 

t= tempo de duração da chuva (min) 
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Coluna 5- 

É a precipitação total em milímetros P, obtido multiplicando a intensidade de chuva I pela duração da 

chuva em horas: 

     P= I (mm/h) x D(h) 

 

Coluna 6- 

É o coeficiente de runoff C=0,59 obtido com dados locais, que significa que da água que cai na área 

57% se transforma em escoamento superficial (runoff); 

  C=Rv= 0,05 + 0,009 x AI  sendo AI= area impermeável em porcentagem. 

 

Coluna 7- 

É a área totala ser drenada Ad com 2.910m2. 

 

 

Tabela 127.3- continuação-Cálculos 

8 9 10 11 12 13 14 

Número de  
poços 

Imput=I 
(m3) 

K 
 (mm/h) 

K  
(m/h)=f 

Prof. H  
(m) 

Diametro 
(m) 
D 

Area   
lateral 50% 

10,0 1,99 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 3,43 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 4,54 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 6,89 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 9,73 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 13,05 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 19,54 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 23,26 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 31,09 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 38,94 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

10,0 44,39 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37 

 

Coluna 8 

É a quantidade de poços de infiltração que no caso é N=10 obtido por tentativas devendo-se observar 

duas coisas: limite máximo de armazenamento S na coluna 17 e tempo de escoamento menor que 

2,5dias. 

 

Coluna 9- 

É o volume de entrada para cada poço de infiltração, ou seja, o imput, V em m3 que é obtido da seguinte 

maneira: 

V= Rx[Ad x C x P/1000)] / N 

Sendo: 

V= volume de entrada (m3) 

Ad= área total (m2) 

C= coeficiente de runoff 

P= precipitação total (mm) da chuva de duração D 

N= número de poço de infiltração 

R= 1,25 quando queremos o runoff mais próximo da realidade ou R=1,00 quando não queremos alterar o 

runoff. 
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Coluna 10- 

É a condutividade hidráulica média K (mm/h) do local obtida com um coeficiente de segurança 

adequado de acordo com o projetista e aconselhado 1,5 pelo BRE Digest 365 e 2 a 3 por Urbonas, 1993. 

 

Coluna 11- 

É a condutividade hidráulica K em m/h, bastando dividir o valor de K em mm/h por 1000. 

 

Coluna 12- 

 É a profundidade efetiva do poço que é colocado por tentativa. Ao se dar a profundidade 

deveremos garantir no mínimo 1,5m do fundo do poço de infiltração do lençol freático. 

 Esclarecemos que a profundidade é aquela que ficará molhada. A folga de 1,00m é estabelecida 

pelo projetista conforme condições locais. Geralmente no fundo do poço colocamos uma camada de 

0,30m de pedra britada 3 e não esquecer que temos uma folga para a espessura da tampa do poço de 

infiltração e para a entrada da tubulação de águas pluviais. A folga de 1,00m é geralmente suficiente. 

 A profundidade total do poço será a soma da profundidade efetiva com 1,00m e nos dará 

2,20+1,00= 3,20m de profundidade. 

 

Coluna 13- 

É o diâmetro do poço de infiltração colocado por tentativa, mas considerando os diâmetros padrões 

usados como 2,00m, 2,5m e 3,0m. 

 

Coluna 14- 

É  50% da área da parede lateral da altura efetiva do poço, não se contando o espaço de folga. 

    a50= PI x Dx H 

Sendo: 

a50= área de 50% das paredes laterais do poço considerando a altura efetiva (m2) 

D= diâmetro do poço de infiltração (m) 

H= altura molhada do poço de infiltração (m) 
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Tabela 127.4- continuação-Cálculos 

15 16 17 18 19 20 21 

Output 
 (m3) 

I-O=S d1 
 (m) 

a1 
(m2) 

te=Horas dias Verificação 

0,04 1,95 0,21 1,95 23,81 0,99 OK 

0,07 3,36 0,36 3,36 23,81 0,99 OK 

0,11 4,43 0,47 4,43 23,81 0,99 OK 

0,22 6,67 0,71 6,67 23,81 0,99 OK 

0,44 9,29 0,99 9,29 23,81 0,99 OK 

0,87 12,18 1,29 12,18 23,81 0,99 OK 

2,61 16,93 1,80 16,93 23,81 0,99 OK 

4,35 18,91 2,01 18,91 23,81 0,99 OK 

10,45 20,64 2,19 20,64 23,81 0,99 OK 

20,90 18,04 1,91 18,04 23,81 0,99 OK 

31,35 13,04 1,38 13,04 23,81 0,99 OK 

 

 

Coluna 15- 

É o output O (m3) que é obtido multiplicando a área As vezes a condutividade hidráulica K. Nada mais é 

que a aplicação da Lei de Darcy considerando o gradiente G=1. 

   O= As x K (mm/h) x Duração da chuva (h) 

 

Coluna 16- 

É o armazenamento S dado pela equação S= I-0 

É o imput V menos o output O. 

Assim para a primeira linha é o valor V=1,95m3 menos o valor O=0,04m3 que será: 

   S=V- O = 1,99-0,04=1,95m3 e assim por diante 

Obteremos assim os valores S=1,05m3 até 13.04m3 sendo o máximo 20.64m3. 

 

Coluna 17- 

É a altura d1 no poço de infiltração para o volume de armazenamento. 

d1= (S/ne) / (3,1416 x d) 

Sendo: 

d1= altura do nivel de água no poço de infiltração (m) 

S= volume de armazenaemento (m3) 

D= diametro do poço d(m). 

ne=1= porosidade especifica. Neste caso não há pedras britadas. 

 

Coluna 18- 

É a área lateral do poço correspondente a altura d1 e não entrando a área do fundo que não é considerada. 

a1= d1 x 3,1416 x d 

 

Coluna 19- 

É o tempo de esvaziamento em horas obtido com a equação: 

te=   S / (a1 xK) 

 

Coluna 20- 

É o tempo de esvaziamento em dias 
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Coluna 21- 

Deve ser usado como limite para o tempo de esvaziamento  menor que 2,0dias (48h). 

 

Cálculos da vazão de pico e tubo extravasor  

 É importantíssimo calcularmos para Tr=100anos  e usaremos o tempo de concentração calculado 

para o local e dimensionaremos o extravasor até o logradouro público. 

 A altura da lâmina de água em instalações prediais pluviais é 2/3 D, ou seja, y/D=0,67. 

 Usaremos PVC com n=0,011 da fórmula de Manning. 

 

Tabela 127.5- Cálculos de vazão de pico e tubo extravasor para Tr=100anos considerando a ABNT 

10844/89. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tr  
(anos) 

Tc 
(min) 

I  
(mm/h) 

Area total 
 (m2) 

C Qpico 
 (m3/s) 

Volume  
(m3)=V2 

2 10 78,7 2910 0,59 0,0375 22,5 

5 10 99,9 2910 0,59 0,0476 28,6 

10 10 119,6 2910 0,59 0,0570 34,2 

25 10 151,8 2910 0,59 0,0724 43,4 

50 10 181,8 2910 0,59 0,0867 52,0 

100 10 217,7 2910 0,59 0,1038 62,3 

 

Tabela 127.6- Cálculos de vazão de pico e tubo extravasor para Tr=100anos considerando a ABNT 

10844/89. 

 

8 9 10 11 12 13 14 

Volume (m3)= 
V1=V2/N 

Verificação  
V>V1 

S  
(m/m) 

K´para  
y/D=0,67  

n   
PVC 

D (m)  
calculado 

Adoto  
D (m) 

2,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,25 0,30 

2,9 OK 0,005 0,246 0,011 0,27 0,30 

3,4 OK 0,005 0,246 0,011 0,29 0,30 

4,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,31 0,40 

5,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,34 0,40 

6,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,36 0,40 

 

 

 A vazão de pico é feita usando o método Racional e o diâmetro é usado os estudos de 

Metcalf&Eddy, 1987: 

 

D= [( Q. n) / ( K´. S 0,5)] 0,375 

Sendo: 

D= diâmetro calculado da tubulação (m) com declividade S 

Q= vazão de pico pelo método Racional (m3/s) 

n= coeficiente de Manning= 0,011 para PVC e n=0,013 para concreto 

 K´= 0,246 para y/D= 0,67  

 K´=0,305 para y/D=0,80    

 K´= 0,312 para seção plena 

 Deverá ser tomado o diâmetro comercial próximo e especialmente aquele calculado para 

Tr=100anos. 
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 Na coluna 2 fazemos uma verificação se o volume para chuva de Tr=100anos que tem que ser 

menor que o volume do poço de infiltração. Desta maneira o poço de infiltração servirá como 

reservatório de detenção e depois a água será infiltrada não havendo nenhuma água que irá para o 

logradouro público. 

 

Exemplo 127.8 - BRE Digest 365 

Vamos calcular uma vala de infiltração na cidade de Natal, RN para uma área com 2910m2, 

condutividade hidráulica K= 42mm/h, área impermeável AI=60% e tempo de concentração tc=10min e 

porosidade efetiva ne=0,30. 

 Vamos calcular a vala de infiltração conforme modelo UK- BRE digest 365 Soakaway Design e 

Ciria, Report 156 Infiltration Drainage Manual of Good Practice 

  

Tabela 127.7- Vala de infiltração conforme UK digest 365  

1 2 3 4 5 6 7 

Tr  
(anos) 

D= Duração 
(h) 

D 
 (min) 

Intensidade de 
chuva 

 (mm/h) 

C AD 
 (m2) 

Vazão pico 
(m3/s) 

10 0,083 5 139,3 0,59 2910 0,07 

10 0,167 10 119,6 0,59 2910 0,06 

10 0,25 15 105,7 0,59 2910 0,05 

10 0,5 30 80,2 0,59 2910 0,04 

10 1 60 56,7 0,59 2910 0,03 

10 2 120 38,0 0,59 2910 0,02 

10 6 360 19,0 0,59 2910 0,01 

10 10 600 13,6 0,59 2910 0,01 

10 24 1440 7,5 0,59 2910 0,00 

 

 

Coluna 1 

O BRE Digest 365 recomenda que para os estudos dos soakaways a escolha do período de retorno de 10 

anos, que é considerado o padrão no Reino Unido.  

Recomenda-se ainda que seja verificado para Tr=100anos. 

 

Coluna 2 

A duração da chuva D em horas varia de 0,083h a 24h conforme BRE Digest 365. 

 

Coluna 3 

São as durações da chuva D em minutos. 

 

Coluna 4 

É a equação de intensidade da chuva que pode ser obtida em diversos livros ou no program Pluvio 2.1 da 

Universidade de Viçosa. 

 

A equação é do tipo:  I (mm/h)= K x Tr a / ( t + b) c  onde t=D duração da chuva. 

 

Coluna 5 

É o coeficiente de runoff obtido pela equação de Schueler do coeficiente volumétrico Rv=0,05+0,009x 

AI.   Fazemos C=Cv 
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Coluna 6 

É área da bacia a ser infiltrada no solo em m2. 

 

Coluna 7 

É a vazão de pico obtido pelo método Racional: 

Q= CIA/360 

Sendo: 

Q= vazão de pico (m3/s) 

C= coeficiente de runoff 

I= intensidade de chuva (mm/h) 

A= área da bacia (ha) 

 

 

Tabela 127.8- continuação-Vala de infiltração conforme UK digest 365 Ciria 

8 9 10 11 12 13 14 

I=Imput  
(m3) 

k 
(mm/h) 

K 
 (m/h) 

L 
(m) 

Prof. H 
 (m) 

Largura W 
(m) 

a50  
(m2) 

19,85 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

34,28 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

45,36 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

68,85 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

97,29 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

130,48 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

195,41 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

232,65 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

310,88 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00 

 

Coluna 8 

É o volume obtido multiplicando a vazão de pico pelo tempo de duração da chuva em segundos. Este 

volume é o imput e usado a letra I. 

 

Coluna 9 

É a condutividade hidraulica K em mm/h. Geralmente quando é colocado este valor se impoe um 

coeficiente de segurança que no caso do BRE Digest 365 é recomendado que o mesmo seja 1,50. Ele 

deverá estar incluso no valor apresentado. 

 

Coluna 10 

É a condutividade hidráulica K em m/h. 

 

Coluna 11 

É o comprimento da vala de infiltração adotado que no caso é de 65,00m. Geralmente é feito por 

tentativa até se obter duas coisas: tempo de escoamento máximo de 2,5dias e volume máximo de 

armazenamento chamado de volume de storage. 

 

Coluna 12 

É a profundidade efetiva, pois geralmente no fundo de uma vala de infiltração temos uns 0,30m de pedra 

britada 3 e em cima temos uma folga para a espessura da tampa e entrada da tubulação. Isto tudo vai dar 

em 1,00m a mais. Assim se a profundidade efetiva for 2,00m a profundidade real da vala será 3,00m, 

isto é, 2,00m+1,00m. 
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Coluna 13 

É a largura da vala devendo a mesma estar a 5,00m de qualquer edificação. A largura também é obtida 

por tentativa. 

 

Coluna 14 

Para o BRE Digest 365 a area a ser infiltrada é somente de 50% das paredes da vala de infiltração. O 

fundo como pode entupir facilmente, não é considerado. Notar que é considerado somente 50% da area 

das paredes laterais da vala de infiltração. mesmo considerando a profundidade efetiva. 

 

          

    Tabela 127.9- continuação-Vala de infiltração conforme UK digest 365 

15 16 17 18 19 20 21 

O=Output  
(m3) 

I-O=S d1  
(m) 

a1 

 (m2) 
Horas dias Verificação 

0,47 19,38 0,15 19,98 23,10 0,96 OK 

0,94 33,34 0,26 34,36 23,10 0,96 OK 

1,41 43,95 0,34 45,30 23,10 0,96 OK 

2,81 66,04 0,51 68,07 23,10 0,96 OK 

5,63 91,67 0,71 94,49 23,10 0,96 OK 

,,11,26 119,22 0,92 122,89 23,10 0,96 OK 

33,77 161,64 1,24 166,61 23,10 0,96 OK 

56,28 176,37 1,36 181,79 23,10 0,96 OK 

135,07 175,81 1,35 181,22 23,10 0,96 OK 

 

 

Coluna 15  

É a vazão que infiltra. O BRE Digest 365 recomenda que: 

O= a50 x K x D 

Sendo: 

O= volume que infiltra (m3) 

a50= área de 50% das paredes da vala de infiltração (m2) 

K= condutividade hidráulica (m/h) 

D= duração da chuva (h) 

Uma observação interessante é que o BRE Digest 365 considera sempre o mesmo valor de a50. 

 

 Observar que não usamos as equações de Zangar apesar de ser poço de infiltração, pois as 

equações de Zangar se refere a infiltrações nas laterais do poço e no fundo e no caso não iremos 

considerar a infiltração no fundo devido a problemas de entupimento. 

 Outra observação é que as equações de Zangar fornecem valores muito alto em relação ao 

adotado usando a Lei de Darcy, estando assim a favor da segurança. 

 

Coluna 16 

É o armazenamento S, isto é, a diferença entre o volume que entra na vala de água de chuva denominado 

I, menos o volume infiltrado denominado O. 

Um,a observação importante é eu o volume para chuva de duraçãdo D=10h atinge o máximo de 

176,37m3 e depois diminui. Este conceito deverá ser obtido quando se fizer as tentativas, isto é, de se 

obter um pico do storage S. 
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Coluna 17 

É a determinação da altura da água na vala de infiltração d1 em metros considerando as dimensões da 

vala. 

  

   d1= (S/ne)/ (L x W) 

Sendo: 

S= armazenamento (m3) 

L= comprimento da vala (m) 

W= largura da vala (m) 

d1= altura do volume de água (m) 

ne=0,30= porosidade efetiva 

 

 

Coluna 18 

É a área correspondente ao volume S e a altura d1. 

a1=  2 x (L+W) x d1 

Sendo: 

a1=áarea correspondente ao volume S (m2). 

L= comprimento da vala (m) 

W= largura da vala (m) 

d1= profundidade da vala 

 

Coluna 19 

É o tempo de esvaziamento do volume de armazenamento “S” em horas. 

te= S/ (a1 x K) 

Sendo: 

te= tempo de esvaziamento (h) 

S= armazenamento (m3) 

a1= área total das paredes da vala para o armazenamento S (m2) 

K= condutividade hidráulica (m/h) 

 

 

Coluna 20 

É o tempo de esvaziamento em dias. 

    td= te /24 

 

Coluna 21 

É a verificação de que o tempo de esvaziamento não pode ultrapassar 2,0dias (48 h) conforme o BRE 

Digest 365. 

 

 Na Tabela (127.9) iremos calcular o volume de enchente para diversos periodos de retornos 

variado de 2anos a 100anos.  
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                       Tabela 127.10- Cálculo da tubulação do vertedor para Tr=100anos 
Cálculo de vazão de pico em m3/s e diâmetro conforme norma da ABNT de Instalações hidráulicas prediais. ABNT NBR 10844/89 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tr  
(anos) 

Tc 
(min) 

I 
 (mm/h) 

 
Area total 

 (m2) 

C  
Qpico 
(m3/s) 

Volume  
(m3)= 

V1 

Verificação  
V>V1 

S  
(m/m) 

 
y/D=0,67 

n   
PVC 

d (m)  
calculado 

Adoto  
d(m) 

2 10 78,7 2910 0,59 0,0375 22,5 OK 0,005 0,246 0,011 0,25 0,40 

5 10 99,9 2910 0,59 0,0476 28,6 OK 0,005 0,246 0,011 0,27 0,40 

10 10 119,6 2910 0,59 0,0570 34,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,29 0,40 

25 10 151,8 2910 0,59 0,0724 43,4 OK 0,005 0,246 0,011 0,31 0,40 

50 10 181,8 2910 0,59 0,0867 52,0 OK 0,005 0,246 0,011 0,34 0,40 

100 10 217,7 2910 0,59 0,1038 62,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,36 0,40 

 

 

Coluna 1 

São os periodos de retorno variando de Tr=2anos a Tr=100anos 

 

Coluna 2 

É o tempo de concentração fornecido pelo projeto em minutos 

 

Coluna 3  

É a intensidade da chuva em mm/h para o periodo de retorno Tr e tempo de concentração de 10min. 

 

Coluna 4  

É a area do empreendimento de 2.910m2 

 

Coluna 5  

É o coeficiente de runoff obtido através de C= Rv 

 

Coluna 6  

São as vazões de pico em m3/s obtido pelo metodo Racional 

 

Coluna 7  

São os volumes obtidos multiplicando a vazão de pico pelo tempo de concentração em segundos. 

 

Coluna 8  

É a verificação se os volumes são menores que 176,37m3 da Tabela (127.18); 

 

Coluna 9 

Declividade minima de tubulação de PV igual a 0,5% 

Coluna 10 

É a altura máxima y/d=0,67, ou seja, 2/3 D usado pela ABNT NBR 10.844/89 em instalações prediais 

pluviais 

 

Coluna 11 

É o coeficiente de Manning n=0,011 para tubos de PVC. 

 

Coluna 12 

É o diâmetro calculado usando Metcalf&Eddy. 

D= [(Q.n)/ (K´ . S1/2) ] (3/8) 
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                                   D= [(0,1038x0,011)/ (0,246x 0,0051/2) ] (3/8) =0,36m 

Portanto, adotamos D=0,40m 

Coluna 13 

É o diâmetro adotado d=0,40m 

 

 

16.61  Práticas de construção 

 Um poço ou vala de infiltração deve estar no mínimo de 3,00m a 6,00 de um edifício. 

 A profundidade máxima deve ser de 3,00m a 4,00m. 

 Não esquecer o geotextil como Bidim OP-60. 

 

15.52 Práticas de manutenção 

 Os poços e valas de infiltração devem ser inspecionados inicialmente nos primeiros seis meses e 

depois poderá ser mais espaçado. 

 Deverão ser removidos os detritos e inspeção das tubulações para ver se não houve entupimentos. 

 A remoção e limpeza das pedras expostas em uma trincheira poderão ser visto anualmente. 

 Não esquecer também de remover raízes que podem bloquear o sistema. 

 

16.63 Pré-tratamento 

 Caso haja muitos sedimentos poderá ser feito um pré-tratamento para deter os detritos e depois 

levá-los para um aterro sanitário, pois, são resíduos não perigosos. Isto acarretará um prolongamento da 

vida útil do sistema. 

 Lembremos que no método de cálculo do volume para melhoria da qualidade da água pluvial 

WQv é feito um pré-tratamento e é há um regulador de fluxo para desviar as grandes vazões. 

 

 

16.64 Método Santa Barbara  

O método Santa Bárbara pode ser usado para áreas urbanas até 50 Km2, mas como 

geralmente fazemos a bacia de infiltração perto de edifícios mesmo em área rural, teremos sempre 

área impermeável e podemos usar o método Santa Bárbara que apresenta a vantagem de usarr o 

número CN bem como hidrograma da vazão com o tempo, permitindo ser usado o routing de 

reservatório. 

 Informamos que não dá podemos fazer um routing com o Método Racional, pois, não 

existe um hidrograma aceito por todos os especialistas. 

Podemos fazer o routing de reservatório juntamente com a infiltração e  já fizemos um 

modelo para tais cálculos. 

 

16.65  Método do tipo 3 com vários Tr e várias durações de chuva 

Nesse método que já foi aplicado na prática, temos primeiramente que achar a 

condutividade hidráulica do fundo do reservatório fazendo 3 ensaios de duplo anel e achando-se a 

média. Depois dividimos pelo coeficiente de segurança 2 e obtemos o valor de K que iremos usar 

no projeto. 

No local deve existir caixas de oleos e graxas para não irem ao reservatório. 

Não iremos considerar a infiltração nos taludes e somente no fundo do reservatório e 

consideramos gradiente G=1. 

O nível do lençol freático está a mais de 13,50m de profundidade. Verificamos também 

alteamento do lençol freático para fque não ocasione problemas. 

Verificamos também as distancias da bacia de infiltração aos imóveis próximos. 

Ficamos preocupados também com as fundações da indústria próxima, mas não houve 

problemas devido ao baixo nível do lençol freático e boa condutividade hidráulica do solo. 
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Exemplo 16.1 

Calcular o reservatório 01 com bacia de 14,75 ha  com área impermeável com fdração de 

0,57, condutibilidade hidráulica K=22mm/h   e volume do reservatório disponível no local de 

13.000m3. 

Reservatório com 1,45m de profundidas mais 0,30m de folga e mais -.,30m para vertedor e com 

altura total de 1,45+0,30+0,30= 2,05m 

O objetivo era se ter a menor vazão de saída possível, próxima de zero.  

Adotamos Tr= 100 anos e duração da chuva variando de 2h,6,8,10,12,24h, 

Não existe nenhum critério brasileiro, mas adotamos que a vazão máxima seja a de pre-

desenvolvimento. Alguns estados americanos adotam 0,9 da vazão de pré-desenvolvimento, mas 

não  temos nenhum critério brasileiro. 

No final adotamos duração da chuva de 8h para Tr= 100 anos. 

 

Foi usado o Método Santa Barbara com CN permeavel=60 e uso do CN composto devido a 

área impermeável. 

 

               Tabela 16.1 Usando método santa barbara para pré-desnevolmento 

 

pré reservatório 1 Tr (anos)= 100 

Q pico Volume 
Duração da 

chuva Precipitação Hietograma 

(m3/s) (m3) (horas) (mm) Huff 

1,49 6458 2 152,786 Quartil 1 

0,97 10461 6 185,863 Quartil 1 

1,09 11499 8 195,632 Quartil 2 

0,97 12134 10 203,731 Quartil 2 

0,87 12895 12 210,406 Quartil 2 

0,70 16068 24 238,286 Quartil 3 

 

 

 

 

 

 

                  Tabela 16.2  usando Método Santa Bárbara para pós-desenvolvimento 

 

pos Reservatório 1 Tr (anos)= 100 

Q pico Volume 
Duração da 

chuva Precipitação Hietograma 

(m3/s) (m3) (horas) (mm) Huff 

4,68 17938 2 152,786 Quartil 1 

2,93 23640 6 185,863 Quartil 1 

2,07 25025 8 195,632 Quartil 2 

1,77 25859 10 203,731 Quartil 2 

1,55 26847 12 210,406 Quartil 2 

1,01 30857 24 238,286 Quartil 3 

 

 

Foi feito o routing do reservatório 1 donde supomos uma altura de 1,45m. A partir da altura de 

1,45m temos um vertedor de concreto com comprimento de 8m. 
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Fazendo o routing do reservatório juntamente com a infiltração, concluímos que para de sair agua 

do reservatório pelo vertedor depois de 10,66h e após o termino do escoamento das aguas pluviais 

devido a chuva, podemos ver que o reservatório com 1,45m está cheio e com K=22mm/h teremos que 

ira secar em 65h, ou seja 2,7dias  que é menor que 3 dias por causa da dengue. 

A vazão máxima que passará pelo vertedor para Tr=100anos e duração da chuva de 8h será de 

0,060m3/s. bem menor que os 1,09 m3/s que seria a vazão de pico do pré-desenvolvimento. 

 

Pelo método sueco usado por Bem Urbonas usando Tr=2 anos achamos volume de 4413 m3 bem 

menor que o volume de 13.000m3 disponível. 

 

 

Tabela 16.1-Cálculos conforme Urbonas Tr= 2fanos e com 1,25Q. 
     Modelo de Bem Urbonas- metodo Sueco 

  K(mm/h)= 21,86  Area res (m2)= 8980  Tipo A 

  Modelo de Guo Altura 3 Volume 13000 fo (mm/h)= 

   Vivix   Urbonas x1,25  fc (mm/h)= 

Tempo Tempo Tr I C A Q=1,25xCIA/360 Vin f (mm/h) 

(h) (min) (anos) (mm/h) (adim) (há) (m3/s) (m3) Horton 

0,5 30 2 37 0,57 14,75 1,08 1945 87 

1,0 60 2 26 0,57 14,75 0,76 2742 62 

1,5 90 2 21 0,57 14,75 0,60 3261 46 

2,0 120 2 17 0,57 14,75 0,51 3655 36 

2,5 150 2 15 0,57 14,75 0,44 3976 31 

3,0 180 2 13 0,57 14,75 0,39 4249 27 

3,5 210 2 12 0,57 14,75 0,36 4489 25 

4,0 240 2 11 0,57 14,75 0,33 4703 24 

4,5 270 2 10 0,57 14,75 0,30 4897 23 

5,0 300 2 10 0,57 14,75 0,28 5076 23 

5,5 330 2 9 0,57 14,75 0,26 5241 22 

6,0 360 2 9 0,57 14,75 0,25 5396 22 

6,5 390 2 8 0,57 14,75 0,24 5541 22 

7,0 420 2 8 0,57 14,75 0,23 5678 22 

7,5 450 2 7 0,57 14,75 0,22 5807 22 

8,0 480 2 7 0,57 14,75 0,21 5931 22 

8,5 510 2 7 0,57 14,75 0,20 6049 22 

9,0 540 2 7 0,57 14,75 0,19 6162 22 

9,5 570 2 6 0,57 14,75 0,18 6270 22 

10,0 600 2 6 0,57 14,75 0,18 6374 22 

10,5 630 2 6 0,57 14,75 0,17 6475 22 

11,0 660 2 6 0,57 14,75 0,17 6572 22 

11,5 690 2 6 0,57 14,75 0,16 6666 22 
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Tabela 16.2- continuação dos cálculos de Urbonas 
    

  K= 1 1/hora 

130 Z (m) 
 profundidade lençoç freatico= Z 

  3 

21,86 maximo volume= 4413   

Vout max (Vin-Vout) H=(Vin-Voput)/As  

(m3) (m3) (m) (dias) 

393 1553 0,17 0,35 

554 2188 0,24 0,51 

619 2642 0,29 0,62 

655 2999 0,33 0,72 

690 3286 0,37 0,80 

734 3515 0,39 0,87 

790 3699 0,41 0,93 

856 3846 0,43 0,98 

932 3965 0,44 1,03 

1014 4062 0,45 1,07 

1101 4140 0,46 1,11 

1192 4203 0,47 1,14 

1285 4255 0,47 1,17 

1380 4297 0,48 1,20 

1476 4331 0,48 1,23 

1573 4358 0,49 1,26 

1670 4379 0,49 1,28 

1768 4394 0,49 1,31 

1866 4404 0,49 1,33 

1963 4411 0,49 1,35 

2061 4413 0,49 1,37 

2160 4412 0,49 1,39 

2258 4408 0,49 1,41 

 

 

 

 

Caso quiséssemos o volume WQv 

  Coeficiente volumétrico 

                 Rv=0,05+0,009 x 57= 0,53 

 

WQV= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,53 x 14,75 x 10000= 1.954m3  para fmelhoria da qualidade 

das aguas pluviais., 
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16.66 Condutividade hidráulica equivalente 

Na prática se faz um furo no solo e vamos obter amostrtas. De metro em 

metro e depois fazemos uma média ponderada em que se leva a espessura do solo e a 

condutividade hidráulica do solo. 

Obtemos a condutividade equivalente Kequiv 

Não devemos esquecer de adotar um coeficiente de segurança, geralmente 

igual a 2. 

Conforma Masman, Joel, 2003 é usada a média harmônica para achar o 

Kequiv. Lembremos que a média aritmética é maior que a média geométrica e que a 

média geométrica é maior que a média harmônica. 

 

          
 

Sendo: 

Kequiv= condutibilidade equivalente (m/dia), É a média harmônica. 

d= profundidade total da coluna de solo (m) 

di= espessura de cada camada “i” analisada (m) 

Ki= condutividade do solo de cada camada (m/dia) 
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16.67 Recomendações de testes em bacias de infiltração 

Conforme Massman,2003 a profundidade dos furos para sondagem em uma 

bacia de infiltração deve no mínimo 2,5 vezes a profundidade da lagoa. A partir do 

fundo. 

Assim uma lagoa com 2,0m de profundidade, a sondagem deverá ser feita 2,5 

x 2,0m= 5m abaixo do fundo da bacia de infiltração, 

 

Deve ser feito no mínimo dois testes por bacia de infiltração. O recomendado é 

que fazer um teste para cada 500m2 de área de bacia de infiltração. 

 

Profundidade da bacia deve ser maior que 0,60m. A profundidade ideial está 

em torno de 1,5m. 

Duração da chuva < 8h 

Considerar área do fundo mais a projeção horizontal dos taludes como área 

de infiltração. 
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16,69 Coeficiente de segurança 

Vamos apresentar a maneira do calcular o coeficiente de segurança da 

condutibilidade K conforme Massman, 2003. 

 

Correção devido a forma da bacia 

Geralmente adotamos relação entre comprimento e largura de 3 e entrado na 

fórmula achamos CFratio=1,04.  

               Se o comprimento fosse 1/3 teríamos:  

CFratio=0,02x (1/3) + 0,98= 0,99 

 
 

Sendo: 

CFaspect= fator de correção devido a relação comprimento/largura 

Aratio= comprimento/largura 

  

 

 

 

Tabela 16.1- Exemplo de correção CFasc devido a relação comprimento/largura 

 
 

Tabela 16,1-Correçoes da condutibilidade hidráulica K devido a biofilme devido a 

manutenção e performance a longo prazo. Fonte Massnan,2003. 
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Se o potencial de biolfilme e de silte for muito grande, podemos adotar 

Csilte=0,5 

 

Correção total 

A correção total é o produto da correção da razão comprimento/largura 

multiplicado pela correção de silte obtido na Tabela (16.1). 

 
 

 

Exemplo 16.1: 

Dados: Cratio=1,04   Csilte=0,50 

                                  Correção total= Cratio x Csilte= 1,04 x 0,5= 0,52 

Que é a mesma conclusão que tiramos quando adotamos coeficitne de 

segurança igual a 2. 
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