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Resumo: O alagamento em um ambiente urbano ocorre comumente em decorrência de um 

ou mais fatores associados, dentre eles, o alto nível de impermeabilização da superfície do 

solo devido ao crescimento das cidades, ao baixo nível do terreno e a deficiências do 

sistema de drenagem, seja pela sua obstrução ou mal dimensionamento. Nas cidades o 

alagamento atua como um impacto negativo sobre a vida de moradores e transeuntes que 

ficam impossibilitados de se deslocarem normalmente durante o fenômeno das chuvas 

intensas, havendo risco de contaminação por elementos tóxicos através do contato direto 

ou indireto com a água retida na via. Existindo nos casos mais graves a ocorrência de 

potenciais perdas humanas além de bens materiais. Essa pesquisa traz como proposta uma 

alternativa estrutural de poço de infiltração na mitigação do alagamento urbano, sendo 

associado de forma paralela a rede pública de drenagem de águas pluviais, promovendo a 

restituição do recurso hídrico presente na via ao lençol freático através da sua infiltração no 

solo, livre de certos tipos de poluentes. Diferentemente de outros dispositivos drenantes o 

poço de infiltração chamado de Aprimorado nesse trabalho possui um sistema de filtragem 

dividido em duas etapas para a retenção de contaminantes, a primeira de ordem física em 

um tanque de retenção onde ocorre uma pré-filtragem da água com a separação por 

diferença de densidade. A segunda ocorre através da eliminação de elementos químicos 

indesejados por camadas filtrantes utilizando materiais como carvão ativado, areia e 

esferas de argila expandida, que serão avaliados quanto a sua eficiência na retenção de 

poluentes, saturação, durabilidade e tempo de infiltração. Para ensaios em laboratório 

foram coletadas amostras de água de escoamento superficial durante a precipitação e 

sedimentos presentes na via urbana em uma região delimitada dentro da cidade de Cuiabá-

MT, destinadas aos filtros propostos para quantificar a retenção dos elementos metálicos 

presentes na via urbana, como Pb, Cd, Zn, Cr, Fe e Ni.  Posteriormente ao analisado serão 

comparados os resultados de contaminação retida pelo sistema de filtros com os limites 

considerados seguros para devolução ao meio ambiente, adotando como parâmetro o uso 

preponderante para consumo humano descrito na resolução CONAMA nº 396 de 2008.  
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