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Resumo – A utilização de técnicas compensatórias de drenagem pluvial possui um forte potencial 

de mitigação dos efeitos da urbanização, proporcionando a redução de vazões e promovendo 

tratamento do escoamento superficial. Dispositivos de infiltração de águas pluviais são adotados há 

algum tempo em diferentes países, no Brasil, a experiência com o emprego é pequena e presente, 

sobretudo, em contexto de trabalhos de pesquisa. O município de Belo Horizonte possui algumas 

trincheiras implantadas, através da sua participação no Projeto SWITCH (Sustainable Water 

Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health), o que permitiu fazer um relato das condições 

de funcionamento destes dispositivos, levantando as dificuldades operacionais e a necessidade de  

limpeza e manutenção.  
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INFILTRATION TRENCHES INSTALLED IN BELO HORIZONTE CITY - 

OPERATIONAL ASPECTS 
 

Abstract – The use of compensatory techniques rainwater drainage has a strong potential to 

mitigate the effects of urbanization, providing a reduction in flows and promoting treatment of 

runoff. Devices infiltration of rainwater are adopted for some time in different countries, in Brazil, 

the experience with the job and this is small, especially in the context of research papers. The city of 

Belo Horizonte through their participation in the Project SWITCH (Sustainable Water Management 

Improves Tomorrow's Cities' Health) has some trenches implemented which allowed the realization 

of a qualitative assessment of the functioning of the devices on the operational difficulties of this 

system, especially the questions cleaning and maintenance.  
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INTRODUÇÃO 

Para suprir a necessidade de uma nova abordagem para o manejo das águas pluviais, que 

promova a desconexão das superfícies impermeáveis, desde a década de setenta, vem sendo 

desenvolvido o conceito de tecnologias alternativas ou compensatórias na drenagem urbana, 

também conhecidas nas referências internacionais como SUDS – Sustainable Urban Drainage 

Systems, WSUD – Water Sensitive Urban Design, BMP – Best Management Practices ou LID – 

Low Impact Design. 

A trincheira de infiltração é uma destas técnicas compensatórias que são utilizadas para a 

redução de vazões e tratamento do escoamento superficial, além de proporcionar a recarga das 

águas subterrâneas.  Segundo Novotny (1995) esta técnica tem como benefício a facilidade de sua 

adaptação nas margens, perímetros, e em outros espaços restritos, inclusive sob pavimentos, tendo a 

possibilidade de ser usada se adaptando nos locais já desenvolvidos, onde o espaço é limitado. 

Dispositivos de infiltração de águas pluviais são adotados há algum tempo em diferentes 

países, o que vem permitindo a avaliação do desempenho destas técnicas depois de longos períodos. 

Bergman et al. (2010), por exemplo, avaliaram o funcionamento de duas trincheiras de infiltração 

instaladas na área central de Copenhagen após 15 anos de operação e observaram que os sistemas 

de infiltração não operaram tão bem como na época de sua instalação. A modelagem dos dados 

monitorados apresentou que a performance decresce mais rapidamente nos primeiros anos de 

funcionamento do sistema, e que a taxa de infiltração decaiu a uma taxa inversamente proporcional 

ao tempo. Estes autores apontam que, algum tipo de manutenção ou outro método, deve ser 

adotado, para restaurar a capacidade inicial da trincheira de infiltração e para que estes sistemas 

continuem a operar e contribuam para o manejo sustentável das águas de chuva no futuro. Além 

disso, deve-se levar em consideração a colmatação no dimensionamento. 

No Brasil, a experiência com o emprego de sistemas infiltrantes é pequena e presente, 

sobretudo, em contexto de trabalhos de pesquisa. O trabalho de Souza (2004), por exemplo, 

constituiu no monitoramento de duas trincheiras de infiltração instaladas na área do IPH-UFRGS, 

que mostraram eficiência no controle do escoamento superficial não ocorrendo remanescentes para 

nenhum dos eventos observados, mesmo tendo sido observado um evento de tempo de retorno 

superior ao de projeto. Já Lucas et al. (2011) verificaram a influência dos componentes construtivos 

e do período de funcionamento sobre a necessidade de manutenção e vida útil, através de um 

sistema composto por Filtro-Vala-Trincheira de infiltração, construído em escala real nas 

dependências da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os autores concluíram que durante 

o período de funcionamento do sistema de infiltração ocorreu lavagem dos agregados e migração de 

finos das camadas superficiais para as camadas mais profundas, e causaram colmatação parcial do 

geotêxtil da trincheira, sendo a colmatação formada pela lavagem dos agregados mais prejudicial 

que a do período de funcionamento monitorado pelos autores. 

Verifica-se assim, que o bom funcionamento destes dispositivos depende, sobretudo, do 

controle do processo de colmatação formado a partir da presença de partículas provenientes da 

lavagem e lixiviação da área de drenagem ou do próprio material de construção das trincheiras.  

No panorama nacional, além das incertezas quanto à perda da eficiência dos dispositivos de 

infiltração durante sua vida útil pelo processo de colmatação, ainda não temos diretrizes para a 

compatibilização de projetos em locais de urbanização consolidada e que orientem as rotinas de 

manutenção e limpeza do sistema.   

Buscando a consolidação de novos conceitos em drenagem urbana, Belo Horizonte, entre os 

anos de 2006 e 2010, ingressou como parceiro do Projeto SWITCH (Sustainable Water 

Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health), liderado pelo instituto IHE-UNESCO (Instituto 

de Educação para as Águas), tendo como principal objetivo o desenvolvimento, aplicação e 

avaliação de soluções tecnológicas e gerenciais voltadas ao manejo de águas urbanas. Além de ser 
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beneficiada com atividades relacionadas ao planejamento e gestão integrada e participativa de águas 

urbanas, através de parcerias ente a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Minas Gerais, 

foi possível a aplicação e avaliação do desempenho de técnicas não convencionais de drenagem no 

município, dentre elas as trincheiras de infiltração. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é apresentar um retorno de experiências, através e um 

relato das condições de funcionamento das trincheiras de infiltração implantadas no município de 

Belo Horizonte, visando principalmente registrar ocorrências inadequadas que poderão ser 

corrigidas em projetos futuros e verificar a necessidade de rotinas de manutenção e limpeza dos 

dispositivos. 
 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado através do acompanhamento do funcionamento dos sítios 

experimentais de infiltração, implantados no município de Belo Horizonte, cuja localização pode 

ser visualizada na figura 1.  

 
Figura 1 – Localização dos sítios experimentais de infiltração no município (1 – Sítio Estação Ecológica UFMG, 2 e 3 – 

Sítios Parque Lagoa do Nado, 4 Sítio Parque Nossa Senhora da Piedade) 

 

Os sítios experimentais compõem-se de uma trincheira de infiltração, dispositivo de captação 

do escoamento da área da drenagem e direcionamento para a trincheira, caixa de passagem para 

direcionamento, inspeção e, em alguns casos medição de vazão, pluviógrafo e aparato para fixação 

de medidores de nível (sensores de pressão). 

O funcionamento geral dos sistemas consiste no direcionamento do fluxo originado na área de 

drenagem durante um evento de precipitação para a trincheira de infiltração. Nos sítios 1, 2 e 4, este 

sistema foi realizado com aproveitamento e adaptação dos dispositivos de drenagem convencionais 

existentes na área de drenagem (sarjetas e bocas de lobo) e no sítio 3 o escoamento tem entrada 

direta na trincheira. A distribuição da água na trincheira do sítio 1 é realizada por tubo perfurado 

superficial, no sítio 2 por vertimento em uma caixa de passagem, no sítio 3 a água entra diretamente 

pela superfície da trincheira e no sítio 4 por tubo perfurado sub-superficial.  
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RESULTADOS 

O sítio 1, figura 2, localiza-se na Estação Ecológica da UFMG, foi monitorado por Silva 

(2009) e Viera et al. (2009). A área de drenagem é constituída por trecho de 3.880 m² da via Carlos 

Luz e os ensaios com permeâmetro indicaram uma condutividade hidráulica de 5,21 x 10
-5

 m/s.  

    

Figura 2 – Sítio 1 – Estação Ecológica UFMG 

(da esquerda para a direita: área de drenagem, trincheira de infiltração,medidor de vazão de entrada, data-logger) 

 

A avaliação do funcionamento do sítio 1 foi iniciada por Vieira (2009) sendo analisados 

alguns eventos de novembro de 2008 a janeiro de 2009. Em novembro de 2010, tentou-se o 

estabelecer novas rotinas de monitoramento, fez-se uma limpeza geral nas instalações, já que os 

dispositivos de entrada estavam preenchidos com sedimentos impedindo a entrada de água no 

dispositivo de infiltração, e de janeiro a março de 2011 fez-se a coleta de dados de alguns eventos, 

porém verificou-se muitas inconsistências nos dados coletados, sendo necessária a troca de alguns 

equipamentos e adequação das instalações.  

Neste novo período de funcionamento do sítio 1, pôde ser verificada que a área de drenagem, 

provavelmente por má conservação de seu pavimento, verificado em campo, proporcionou um 

grande aporte de sedimentos para dentro da trincheira, como pode ser verificado na Figura 3, sendo 

necessária a instalação de uma grade para proporcionar a retenção de parte dos sedimentos. Com a 

instalação da grade, a boca de lobo de entrada ficava totalmente preenchida com sedimentos, o que 

demandava uma limpeza após cada evento de precipitação.  

   

Figura 3 – Aporte de sedimentos sítio 1 

(da esquerda para a direita; caixa de passagem, tubo de distribuição e leito filtrante) 

 

Em três meses de operação após esta limpeza, a colmatação completa da trincheira foi 

observada. Atualmente o sítio não se encontra em operação. Para se restabelecer o funcionamento 

do sistema, uma recuperação completa é necessária, sendo prevista a execução desta nos próximos 

meses. Estuda-se a possibilidade de se realizar a entrada longitudinal de água na trincheira após ter 

passado por uma superfície gramada, que poderá reter parte dos sedimentos grosseiros. 

A área do parque Lagoa do Nado, onde se localizam os sítios 2 e 3, sofre com frequentes 

alagamentos causadas pela insuficiência da rede de micro drenagem.  
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O sítio 2, figura 4, localiza-se sob a calçada, tendo em vista a indisponibilidade de área para 

construção da trincheira, e foi projetado para drenar 5.326 m², constituído de vias e residências, e a 

condutividade hidráulica de projeto foi de 6,37 x 10
-4

 m/s.   

    
Figura 4 – Sítio 3 – Parque Lagoa do Nado 

(da esquerda para a direita: área de drenagem delimitada pela linha amarela, trincheira em construção, caixa distribuição 

de vazão, trincheira de infiltração). 

 

Este sítio, implantado em maio de 2010, ainda não possui os aparatos necessários para efetuar 

coleta de dados, mas já se verifica, conforme apresentado na figura 5, aporte de sedimentos finos, 

pela textura e odor, provavelmente de origem orgânica. Está programada uma rotina de manutenção 

e limpeza dos dispositivos para que sejam também implantados os equipamentos de coleta de 

dados. Uma campanha de amostragem do material sedimentado e do material de preenchimento da 

trincheira foi realizada em fevereiro de 2013. Pôde-se observar que a camada de sedimentos 

acumulados sobre a camada drenante chegava a mais de cinco centímetros de espessura e que havia 

material fino na camada drenante até o geotêxtil que envelopa o corpo da trincheira. Observou-se 

também que o geotêxtil aparentemente protege o corpo da trincheira contra a entrada de finos, fato 

que poderá ser confirmado após as análises que serão efetuadas no material.  

  
Figura 5 – Aporte de sedimentos no sítio 3 

 

O sítio 3, figura 6, foi projetado para complementar o controle de escoamento do sítio 2, 

sendo adotada no seu dimensionamento a mesma condutividade hidráulica. Este sítio está instalado 

na calçada do Parque Lagoa do Nado e sua área de drenagem é composta por vias locais e 

residências.  
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Figura 6 – Sítio 4 - Trincheira implantada pela SUDECAP 

 

Neste sítio, já no primeiro período de funcionamento, ocorreu além do grande aporte de 

sedimentos, a retirada do material de preenchimento da trincheira e rompimento do geotêxtil e 

comprometimento da estrutura lateral. Estes problemas foram causados pela grande velocidade em 

que a água chega da área de drenagem ao dispositivo, devido à declividade existente à montante da 

trincheira, figuras 7, 8 e 9. O material de preenchimento foi direcionado aos dispositivos do sistema 

de drenagem convencional e para dentro da área do parque Lagoa do Nado.  
 

  
Figura 7 – Funcionamento - Sítio 4 

 

   

Figura 8 – Retirada de material de preenchimento - Sítio 4 
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Figura 9 – Aporte de sedimentos e comprometimento da estrutura - Sítio 4 

 

Está prevista uma revitalização deste sítio em breve, estuda-se a colocação de um 

gradeamento que irá impedir a movimentação das pedras. 
 

O sítio 4, figura 10, possui uma condutividade hidráulica da ordem de 1,65x10
-5

, localiza-se 

no Parque Nossa Senhora da Piedade e drena 200 m² de uma via local. 

 

 

 
Figura 10 – Sítio 2 – Parque Nossa Senhora da Piedade 

(da esquerda para a direita: área de drenagem delimitada pela linha vermelha, tubo distribuição de vazão, trincheira de 

infiltração, pluviógrafo) 

 

Os aparatos de monitoramento estão implantados e fazendo o registro no sítio 4 desde 

novembro de 2008. Verificou-se que a lâmina d’água na caixa de passagem onde é medido o nível 

de entrada, não afogou o orifício, impossibilitando assim o cálculo da vazão. A hipótese 

considerada para este fato está na configuração da área de contribuição, que tem inclinação 

significativa, e talvez não esteja permitindo a coleta de todo o fluxo considerado no 

dimensionamento pela boca de lobo de entrada.    
 

CONCLUSÕES 

Os problemas relatados neste trabalho mostram que o planejamento, operação e manutenção 

podem ser, muitas vezes, críticos para o correto funcionamento dos dispositivos, o que nos permite 

discernir alguns pontos essenciais e significativos. É importante esclarecer que existem muitas 

técnicas alternativas de gestão de águas pluviais bem sucedidas em Belo Horizonte, mas o retorno 

das experiências problemáticas permite a melhoria dos critérios de projeto e aumento das 

possibilidades de aplicação deste tipo de sistema. 

As questões levantadas a respeito do funcionamento dos sítios existentes indicam a 

necessidade de prevenção e proteção contra o aporte de sedimentos e o estabelecimento de rotinas 

de pré-tratamento e limpeza dos dispositivos que direcionam o fluxo para a trincheira de infiltração 

quando estes existem, principalmente quando a área de drenagem pode proporcionar grande aporte 
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destes sedimentos. É importante ressaltar que o aporte de sedimentos observado nos sítios de Belo 

Horizonte é bastante superior ao previsto, mesmo para aqueles com área de drenagem pouco 

importante. As experiências também indicam para se evitar o uso de estruturas em áreas com 

declividade elevada, onde a água chega em altas velocidades, comprometendo as estruturas. 

Verificou-se também que durante a concepção e o dimensionamento destes sistemas é 

necessária a verificação da configuração da área de drenagem para permitir direcionamento de fluxo 

para dentro do dispositivo, como não está ocorrendo no sítio 4.  Deve-se também evitar a chegada 

de água em grandes velocidades ou se adaptar algum dispositivo para que não ocorra a retirada de 

material de preenchimento evitando os problemas ocorridos no sítio 3.   

Pode-se concluir que a adoção de técnicas alternativas de gestão de águas pluviais para 

controle de enchentes deve garantir, fundamentalmente, a existência de um apoio institucional 

adequado, garantindo a realização do projeto em bases seguras de estudos a fim de garantir a plena 

realização de procedimentos de manutenção. A não observância destas condições pode levar à perda 

de desempenho da estrutura, comprometendo, assim, um tipo de solução que pode ser 

extremamente útil em muitos casos. 
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