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RESUMO --- As estruturas de infiltração de águas pluviais são técnicas compensatórias de 

drenagem urbana que objetivam minimizar os efeitos da urbanização e retomar algumas 

características de escoamento das águas do período de pré-urbanização. Para que as estruturas de 

infiltração atuem como elemento da drenagem por longos períodos, deve-se evitar a colmatação das 

superfícies de infiltração causada por finos. Neste trabalho, verificou-se a influência de problemas 

construtivos e do período de funcionamento de um sistema de infiltração, composto por Filtro-

Vala-Trincheira de infiltração, sobre a necessidade de manutenção e vida útil dos componentes. 

Amostraram-se brita, areia e geotêxtil da trincheira, logo após a construção do sistema e após um 

ano de funcionamento do mesmo. Analisaram-se em laboratório o teor de materiais pulverulentos 

(finos) na brita e no filtro de areia e a permeabilidade do geotêxtil. Observou-se que durante o 

período de funcionamento do sistema ocorreu redução do teor de finos nos agregados (areia e brita) 

e colmatação parcial do geotêxtil. Em alguns casos, a permeabilidade do geotêxtil amostrado logo 

após a construção da estrutura é inferior à permeabilidade do geotêxtil do sistema em 

funcionamento. As análises mostraram que apesar dos problemas construtivos o sistema não 

necessita da substituição de agregados e geotêxtil. 

ABSTRACT --- Stormwater infiltration structures are compensatory techniques of urban drainage 

which the purpose to minimize the effects of urbanization and to recover some characteristics from 

pre-urbanization runoff. For infiltration structures to act as drainage element for a long period  of 

time, clogging of the infiltration  surfaces caused by fines must be avoideds. In this work, it has 

been verified the influence of construction problems and the operation period operation of filter-

swale-trench system, about the need for maintenance and useful life of the components. Gravel, 

sand and geotextile of the trench were sampled, soon after the construction of the system and after a 

year of the operation. The Components analyzed in the laboratory were the content of the materials 

powdery (fine) in the gravel and sand filter, and the permeability of the geotextile. It was observed 

that during the operation of the system there was a reduction in fines in the aggregates (sand and 

gravel) and partial clogging of the geotextile. In some cases, the permeability of the geotextile 

sampled after construction of the structure was lower than the permeability of the geotextile’s 

system in operation. The analysis showed that aggregates and geotextile do not require  

replacement. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Tem sido incentivado o uso de estruturas de retenção e infiltração de água pluvial para o 

controle de enchentes com a finalidade de reduzir os impactos da urbanização sobre o ciclo 

hidrológico e que integrem paisagística e urbanísticamente nas áreas em que são implantadas 

(BRASIL, 2006). As “técnicas compensatórias” de drenagem, ou ainda Best Management Pratices 

(BMPs), tem sido adotada desde 1970, principalmente na América do Norte e Europa (BAPTISTA, 

NASCIMENTO e BARRAUD, 2005). Entretanto no Brasil, prevalecem incertezas sobre a 

construção, funcionamento, manutenção, vida útil e eficiência destas estruturas. 

Um importante aspecto duvidoso reclacionado à vida util e manutenção de trincheiras de 

infiltração é a colmatação das superfícies de infiltração causada por finos e redução das vazões de 

infiltração, que interferem no funcionamento e eficiência da estrutura. Para controlar a passagem de 

finos originados do escoamento superficial recomenda-se a adoção de manta geotêxtil no fundo, 

nos lados e na superfície acima do material de preenchimento da trincheira de infiltração. Como a 

manta geotêxtil desempenha o papel de proteção contra a colmatação precoce da trincheira, esta 

tem o risco de ser colmatada primeiro. Para Baptista, Nascimento e Barraud (2005) a colmatação 

ocorre principalmente no fundo e na metade inferior das paredes laterais da trincheira. Shueler 

(1987) e Lowndes (2000), entretanto, advertem que a colmatação da estrutura ocorre inicialmente 

na parte superior. De qualquer forma, o material deve ser substituído depois de constatada a 

colmatação (SHUELER, 1987). 

A substituição da camada colmatada de geotêxtil superficial de uma trincheira de infiltração 

deve ser realizada após um período de funcionamento de, aproximadamente, 5 anos, enquanto que 

a substituição da camada colmatada do geotêxtil do fundo e dos agregados utilizados deve ser 

realizada após, aproximadamente, 15 anos de funcionamento (SHUELER, 1987). 

Outro importante fator são as dificuldades na prevenção da colmatação precoce de sistemas 

de infiltração durante a fase de construção (GUTIERREZ et al., 2010). EPA (1999b), MDE (2000) 

e Lloyd et al. (2002) citam que durante a fase de construção de técnicas compensatórias é 

necessário protegê-las do transporte de sedimentos em eventos chuvosos, sendo recomendado o uso 

de técnicas para contenção e isolamento dos mesmos. Shueler (1987) recomenda que o escoamento 

seja afastado das áreas onde a vegetação ainda não esteja estabilizada para controle da erosão e de 

transporte de sedimentos. Além disso, recomenda-se que os agregados utilizados na construção de 

uma trincheira de infiltração, em geral, a brita, estejam limpos, para garantir que eles mesmos não 
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facilitem a colmatação precoce da estrutura (SHUELER, 1987; EPA, 1999; MDE, 2000; e 

LOWNDES, 2000).  

Neste trabalho são comparados os estados dos componentes físicos da trincheira de 

infiltração (filtro de areia superficial, brita de preenchimento e geotêxtil não-tecido) de um sistema 

Filtro-Vala-Trincheira de infiltração, em amostras coletadas anterior ao funcionamento do sistema 

de infiltração e após um ano de funcionamento. O objetivo é verificar a influência de problemas 

construtivos sobre estes componentes, especificamente o transporte de sedimentos finos para a 

trincheira de infiltração e a colmatação das superfícies da mesma e verificar a necessidade de 

manutenção da estrutura.  

 

2 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA FILTRO-VALA-TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO 

 

O sistema Filtro-Vala-Trincheira de infiltração (FVT) foi construído em escala real nas 

dependências da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para drenagem das águas de 

escoamento pluvial do Edifício do Departamento de Medicina (figura 1). O solo do local é 

classificado como Areia Média Argilosa, de acordo com ABNT (1982; 1985).  

 

 

Figura 1 – Sistema Filtro-Vala-Trincheira de infiltração 

 

2.1 - Funcionamento 

O funcionamento do sistema FVT seguiu as seguintes etapas, segundo Gutierrez et al. (2010) 

(ver figuras 2 e 3): (1) a precipitação sobre as áreas de captação, composta principalmente pelo 
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telhado do Departamento de Medicina, são encaminhadas através da rede predial de drenagem a 

uma canaleta; (2) na canaleta, com 0,60 metros (m) de largura, é feita a medição de vazão com 

vertedor triangular; (3) o escoamento é distribuído por meio de um canal diafragma (tubulação de 

250 mm de PVC perfurado, recoberto com brita, envoltos por lona plástica) para um filtro gramado; 

(4) o filtro gramado (plano com inclinação de 2%) tem como principal função a remoção de parte 

dos poluentes; (5) em seguida, as águas são conduzidas para a vala de infiltração (plano com 

inclinação de 11,5%); (6) após o escoamento pela vala de infiltração, as águas são retidas na 

trincheira de infiltração; (7) em caso do extravasamento do sistema as águas são encaminhadas para 

a rede de drenagem convencional existente. O extravasor está a 1,75 m de altura em relação ao 

fundo da trincheira.  

 

 

Figura 2 – Planta do sistema Filtro-Vala-Trincheira de infiltração 

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2010) 

 

 

Figura 3 – Corte típico do sistema Filtro-Vala-Trincheira de infiltração 

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2010) 
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Na parte superior da trincheira há um filtro de areia de 0,10 m, que também auxilia na 

remoção de finos e prevenção da colmatação da trincheira (URBONAS e STAHRE, 1993). A 

camada de areia é recoberta por uma camada de 0,05 m de seixo rolado, que proporciona a 

melhoria do aspecto paisagístico (ver figura 4).  

 

 

Figura 4 – Corte típico da trincheira de infiltração 

 

3 - ANÁLISES DO FILTRO DE AREIA, BRITA E GEOTÊXTIL DA TRINCHEIRA DE 

INFILTRAÇÃO 

O estado dos componentes do sistema FVT foi analisado compararando-se amostras coletadas 

anterior ao funcionamento do sistema e após o período de funcionamento de aproximadamente um 

ano. Foram também realizadas inspeções durante a construção do sistema, a qual teve significativos 

atrasos, sendo esta executada durante o período chuvoso, discutidos detalhadamente em Gutierrez 

et al. (2010).  

Amostraram-se brita, areia e geotêxtil da trincheira nos pontos indicados na figura 6. Nesses 

pontos ocorreu maior arraste de solo para o interior da trincheira de infiltração durante sua 

construção pelo efeito da chuva. As características dos ensaios são apresentadas na tabela 1.  
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Figura 6 – Pontos de coleta de amostras de brita, geotextil e areia  

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2010) 

 

Tabela 1 – Métodos de ensaio de solo, brita, geotêxtil e filtro de areia 

Componente Norma 

Pontos de 

coleta de 

amostra 

N° de 

amostras no 

mesmo ponto 

Profundidade 

aproximada de coleta 

da amostra 

Brita 
ABNT 

(1987) 
P1, P2 e P3 3 

Superficial, 0,30 a 0,60 

metros e 1,30 metros 

Filtro de areia 
ABNT 

(1987) 
P1, P2 e P3 1 Superficial  

Geotêxtil 
ASTM 

(1999) 
P1, P2 e P3 4 

Superficial, 0,30 a 0,60 

metros e 1,30 metros 

 

3.1 -Brita 

Para a construção da trincheira de infiltração utilizou-se brita n° 3. Foram feitas análises da 

brita utilizada quanto ao teor de materiais pulverulentos nas amostras coletadas em diferentes 

pontos e em diferentes profundidades. As amostras B1, B2 e B3 foram coletadas nos pontos P1, P2 

e P3 da figura 6, respectivamente.  

Há recomendação de que a brita deve ler lavada e isenta de material (EPA, 1999a; MDE, 

2000). Usou-se para determinação do teor de materiais pulverulentos na brita a norma NBR 7219, 

conforme ABNT (1987), que prescreve a metodologia para determinação do teor de materiais 

pulverulentos em agregados destinados para o preparo de concreto. Adotou-se esta norma devido a 

inexistência de normalização para uso de brita em estruturas de infiltração, limitando a análise à 

comparação entre teor de materiais pulverulentos antes e posterior ao funcionamento.  
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De acordo com ABNT (1987), materiais pulverulentos são as partículas com dimensão 

inferior a 0,075 milímetros, e de acordo com ABNT (1995) tais partículas de solo recebem a 

terminologia de “finos”. Logo, a determinação do teor de materiais pulverulentos é a determinação 

da porcentagem de finos – material capaz de colmatar estruturas de infiltração. Desta forma, os 

teores de finos contribuem com a colmatação da trincheira, reforçando a necessidade de cuidados 

especiais com a brita. Os resultados dos ensaios são apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Teor de materiais pulverulentos da brita 

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2010) 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

Teor de materiais 

pulverulentos (%) Redução 

(%) Anterior ao 

funcionamento 

Posterior ao 

funcionamento 

B1 

 

0,00 - 1,41% - 

0,30 4,17% 1,98% 52,58% 

1,30 - 2,26% - 

B2 

 

0,00 0,99% 0,79% 19,97% 

0,60 - 1,31% - 

1,30 - 2,16% - 

B3 

 

0,00 1,23% 1,07% 13,33% 

0,60 - 1,78% - 

1,30 - 1,52% - 

Média 2,13% 1,59% 28,63% 

 

O ensaio de determinação do teor de materiais pulverulentos da brita pôde constatar redução 

da porcentagem de finos após o período de funcionamento do sistema de infiltração em até 52%, 

porém, com maior teor de finos nas camadas mais profundas. Tais fatos estão associados à lavagem 

da brita e transporte dos sedimentos para as camadas mais profundas durante o funcionamento do 

sistema. 

A presença de finos em amostras de brita coletadas anterior ao funcionamento do sistema é 

consequência do uso de agregado sem lavagem e, principalmente, construção em período chuvoso   

e sem cobertura vegetada da área do filtro e da vala de infiltração, o que provocou a erosão e 

transporte de solo para a trincheira. Na figura 7 é possível observar a presença de finos em 

suspensão durante o lançamento da brita na trincheira, na figura 8 o solo transportado que ficou 

retido na lona e contenção de madeiras improvisadas para sua proteção e nas figuras 9 e 10 a 

presença de solo, não retidos nas proteções, acumulados na camada de brita superficial.  
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Figura 7 – Lançamento da brita na trincheira de 

infiltração. 

Fonte: Gutierrez et al. (2010) 

 

 

 

Figura 8 – Transporte de sedimento para a 

trincheira de infiltração, protegida por lona e 

contenção de madeira. 

 

 

Figura 9 – Sedimentos transportados para o interior da 

trincheira que acumularam-se na brita (localizado no 

ponto P2 da figura 6). 

Fonte: Gutierrez et al. (2010) 

 

 

Figura 10 – Verificação do acúmulo de 

sedimentos na brita. 

 

 

3.2 - Filtro de areia 

Utilizou-se areia grossa na camada do filtro de areia da trincheira de infiltração. O ensaio 

para determinação do teor de materiais pulverulentos foi realizado de acordo com ABNT (1987). 

Não foi possível avaliar o comprometimento do agregado em trincheiras de infiltração devido ao 

fato de não existir regulamentação para teores de material pulverulento em trincheira de infiltração. 

As amostras de areia A1, A2 e A3 foram coletadas superficialmente, já que o filtro possui espessura 

de apenas 0,10 m, nos pontos P1, P2 e P3 da figura 6, respectivamente. Os pontos de coleta de 

amostra foram propositalmente selecionados de maneira se aproveitar o “desmonte” da trincheira 
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de infiltração para coletas de amostra de geotêxtil e de brita. Os resultados dos ensaios são 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Teor de materiais pulverulentos do filtro de areia 

Amostra 

Teor de material pulverulento 

(%) Redução 

(%) Anterior ao 

funcionamento 

Posterior ao 

funcionamento 

A1 2,02 0,97 51,66 

A2 2,66 1,13 57,38 

A3 2,27 0,78 65,46 

Média 2,32 0,96 58,17 

 

O ensaio de determinação do teor de materiais pulverulentos das amostras coletadas do filtro 

de areia constatou redução de até 65% de finos após o período de funcionamento. A redução esta 

associada à lavagem do agregado durante o ano de funcionamento do sistema, seguido do transporte 

de finos para a camada de geotêxtil superficial. Atenta-se para o fato de que a camada de filtro de 

areia foi colocada após o plantio da vegetação do filtro gramado e vala de infiltração. Portanto, este 

componente não teve interferência de transporte de solo nos resultados.  

 

3.3 - Geotêxtil 

O geotêxtil utilizado na trincheira de infiltração é um geotêxtil não-tecido de gramatura de 

300 g/m
2
 e espessura de 2,0 milímetros. A análise da permeabilidade do geotêxtil tem a finalidade 

verificar o estado de sua colmatação e comparar alterações de sua permeabilidade durante o 

período de funcionamento. 

As amostras G1, G2 e G3 foram coletadas nos pontos P1, P2 e P3 da figura 6, 

respectivamente. Os materiais e procedimentos de ensaio para determinação da permeabilidade do 

geotêxtil em termos de permissividade basearam-se em ASTM (1999). De acordo com a norma, 

permissividade é um indicador da quantidade de água que passa por um geotêxtil e a 

permeabilidade é obtida através do produto da permissividade com a espessura nominal da amostra. 

O ensaio de permissividade foi realizado com queda de coluna de água, sendo o mesmo inadequado 

para geotêxtil com permissividade inferior a 0,05 segundos
-1

.  

Os resultados dos ensaios de permeabilidade de geotêxtil, efetuados em amostra sem uso 

(geotêxtil novo), logo após a construção do FVT e com aproximadamente um ano de 

funcionamento, bem como sua variação, determinada pela equação 1, são apresentados na tabela 4.  
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100
1

1 






 


K

KK
Var                                                                                                                    (1) 

Na equação 1, Var é a variação da permeabilidade do geotêxtil (%); K1 é a permeabilidade do 

geotêxtil novo (m/s); e K é a permeabilidade do geotêxtil amostrado anterior (K2) ou posterior ao 

funcionamento (K3) (m/s). 

Tabela 4 – Permeabilidade do geotêxtil 

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2010) 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

Permeabilidade (m/s) Variação (%) 

Geotêxtil 

novo 

[K1] 

Anterior  

ao funciona- 

mento 

[K2] 

Posterior 

ao funciona- 

mento 

[K3] 








 

1

12

K

KK
 







 

1

13

K

KK
 

G1 

Superficial 6,13x10
-3

 - 3,50 x10
-3

 - -43 

0,60 (parede) 6,13x10
-3

 1,80x10
-3

 2,87 x10
-3

 -71 -53 

1,30 (parede) 6,13x10
-3

 - 3,80 x10
-3

 - -38 

1,30 (fundo) 6,13x10
-3

 - 4,69 x10
-3

 - -24 

G2 

Superficial 6,13x10
-3

 - 3,33 x10
-3

 - -46 

0,30 (parede) 6,13x10
-3

 4,68x10
-3

 1,37 x10
-3

 -24 -78 

1,30 (parede) 6,13x10
-3

 - 4,41 x10
-3

 - -28 

1,30 (fundo) 6,13x10
-3

 - 3,16 x10
-3

 - -48 

G3 

Superficial 6,13x10
-3

 6,06 x10
-4

 3,97 x10
-3

 -90 -35 

0,60 (parede) 6,13x10
-3

 - 2,88 x10
-3

 - -53 

1,30 (parede) 6,13x10
-3

 - 3,61 x10
-3

 - -41 

1,30 (fundo) 6,13x10
-3

 - 3,18 x10
-3

 - -48 

Média 6,13x10
-3

 2,36x10
-3

 3,40 x10
-3

 -61 -45 

 

Conforme já exposto, problemas durante a fase de construção do sistema (atraso no 

cronograma e falta de estabilização do solo por meio de grama) permitiram que sedimentos fossem 

carreados para a trincheira de infiltração, sendo que parte destes sedimentos ficou retida na camada 

de geotêxtil superficial (ver figuras 9A e 9B), mesmo estando a estrutura coberta com lona plástica 

para sua proteção, interferindo nas propriedades hidráulicas do geotêxtil anteriormente ao 

funcionamento da estrutura.  
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Figura 9A – Retenção dos sedimentos na camada 

superficial do geotêxtil (localizado no ponto P1 da 

figura 6).  

Fonte: Gutierrez et al. (2010) 

 

Figura 9B – Retenção dos sedimentos na camada 

lateral do geotêxtil (localizado no ponto P1 da 

figura 6). 

 

Apesar do acentuado aporte de sedimentos para a trincheira de infiltração durante a fase de 

construção e da porcentagem de finos presentes nos agregados (areia e brita) houve colmatação 

parcial do geotêxtil, tanto em amostras coletada anterior quanto posterior ao funcionamento. 

Diferentemente do que apontam os autores Shueler (1987), Lowndes (2000) e Baptista et al. (2005), 

são nas amostras de geotêxtil coletadas nas paredes laterais, na metade superior da altura da parede, 

a uma altura entre 0,30 e 0,60 m de profundidade, que se observam maiores reduções de sua 

permeabilidade.  

Comparado-se as amostras coletadas posterior ao período de funcionamento do sistema com o 

geotêxtil novo, observa-se que a permeabilidade do geotêxtil teve em média redução de 45%, 

permanecendo, porém, superior à permeabilidade do solo. Quando comparadas às amostras 

coletadas anterior e posteriormente ao funcionamento do sistema, observa-se que houve elevação 

da permeabilidade do geotêxtil na amostra G1, na profundidade de 0,60 metros, e na amostra G3 

coletado superficialmente. O aumento da permeabilidade do geotêxtil é consequência da lavagem, 

ou limpeza, do geotêxtil durante o funcionamento do sistema de infiltração.  

 

4 – CONCLUSÃO 

 

As análises dos agregados e do geotêxtil mostraram 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;  

- o filtro de areia não contribuiu para retenção de finos e na prevenção da colmatação da 

trincheira de infiltração; 
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- os problemas construtivos do sistema de infiltração causaram colmatação parcial do 

geotêxtil da trincheira e foram mais prejudiciais do que o período de funcionamento do sistema, em 

que ocorreu retomada da permeabilidade do geotêxtil em alguns pontos amostrados, sem 

necessidade de sua substituição; 

- a superfície das paredes e do o fundo da trincheira de infiltração contribuem como área de 

infiltração. 

Recomenda-se que sejam feitas análises dos componentes após um período de funcionamento 

maior, entre 5 e 15 anos, para verificação do estado dos componentes e da colmatação da estrutura.  
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