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

mitigação dos efeitos da urbanização. A adoção destas técnicas em ambientes consolidados onde o 

manejo das águas é realizado por dispositivos de drenagem convencionais passa por um estudo de 

viabilidade complexo, envolvendo a análise de critérios físicos, urbanísticos, de desempenho e 

custos. Os critérios físicos identificados são: i) o nível das águas subterrâneas; ii) o abastecimento 

de água; iii) a profundidade da camada rocha; iv) a declividade do terreno, v), tipo de solo; vi) 

adaptação ao ambiente consolidado. O projeto urbano envolve a adaptação às normas e códigos que 

regem a estrutura urbana existente. O presente trabalho procurou inicializar uma discussão sobre as 

potencialidades de adoção de uma destas técnicas alternativas, as trincheiras de infiltração, em 

ambientes urbanizados, através do estudo de caso do município de Belo Horizonte. 

 

Abstract – The use of best management practices (BMPs) has a strong potential to mitigate the 

effects of urbanization. The adoption of these techniques in consolidated environments where water 

management is done by conventional drainage devices go through a feasibility study involving the 

analysis of complex physical criteria, urban design, performance and costs. The physical criteria 

identified are: i) groundwater level; ii) water supply; iii) bedrock layer depth; iv) terrain slope; v) 

soil type; vi) adaptation to the consolidated environment. This study sought to start a discussion on 

the potential adoption of these techniques, the infiltration trenches in urbanized settings, through the 

case study of the city of Belo Horizonte. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas convencionais de drenagem constituídos de dispositivos de micro-drenagem 

(sarjetas, bocas de lobo, redes) e macro-drenagem (galerias e canais), têm como princípio 

transportar rapidamente as águas para a jusante sem a preocupação com a transferência do risco 

inundação para outras áreas, alterando significativamente as calhas fluviais sem considerar a 

interferência na qualidade da água e nos habitats ecológicos. Com a intensificação da urbanização 

em proporções muitas vezes não previstas no planejamento urbano, as dimensões dos dispositivos 

tendem a ser insuficientes para conter o aumento do fluxo em conseqüência da constante 

impermeabilização do solo e a diminuição da infiltração, assim, a necessidade de adequação destes 

dispositivos passa a ser muito constante.  

A utilização de técnicas alternativas no manejo das águas pluviais, em contraposição aos 

sistemas convencionais de drenagem, possui o potencial de redução das alterações do ciclo 

hidrológico impostas pela urbanização e em decorrência também a mitigação da degradação 

ambiental consolidada. As técnicas alternativas ou compensatórias são um conjunto de dispositivos 

que se baseiam nos princípios do armazenamento de água para regular as vazões à jusante e da 

infiltração no solo, possibilitando a redução dos volumes de escoamento.  

Segundo Baptista et al. (2005), o emprego destas técnicas compensatórias tem a necessidade 

absoluta de tratar a questão das águas pluviais juntamente com o ordenamento urbano através de 

uma abordagem integrada que consiste em vincular a preservação dos riscos (inundação, saúde 

pública, poluição, etc.) ao projeto territorial, respeitando as restrições impostas e potencializando os 

aspectos que podem levar a valorização de soluções que atendam simultaneamente aos objetivos do 

empreendimento urbanístico e aquele tratamento das águas pluviais.  

Procurando apresentar-se como uma contribuição ao desafio da adoção de técnicas 

alternativas em espaços com urbanização consolidada, o presente artigo destina-se a discorrer sobre 

a viabilidade e os benefícios da implantação de uma destas técnicas de drenagem, as trincheiras de 

infiltração, tendo como estudo de caso o município de Belo Horizonte.  

Uma trincheira de infiltração geralmente consiste de uma longa e estreita escavação, 

preenchida com agregado de pedra para permitir o armazenamento temporário das águas pluviais 

para posterior infiltração, quer através dos fundos ou dos lados. Novotny (1995) aponta que um dos 

principais benefícios da utilização de trincheiras infiltração é a facilidade de 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. 
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2 – OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo fazer um estudo do sistema de manejo da águas urbanas 

e uma análise das características físicas e urbanas do município de Belo Horizonte quanto à 

implantação de trincheiras de infiltração. Procurando, assim, identificar a necessidade de adoção de 

técnicas alternativas de drenagem no município e elencar os fatores intervenientes para sua 

implantação.  

 

3 – METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi constituído de uma revisão bibliográfica, reunindo os principais 

conceitos e experiências presentes em livros, artigos e dissertações. Procurou-se reunir os critérios 

necessários para implantação de trincheiras de infiltração e fazer uma comparação com as 

características e com estudos sobre o município de Belo Horizonte.  

 

2 – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BELO HORIZONTE  

 

Localizado no centro sul de Minas Gerais, o município de Belo Horizonte, núcleo de uma 

região metropolitana composta por 24 municípios, corresponde ao centro administrativo e 

financeiro do estado. Belo Horizonte ocupa uma área de 335 km² quase totalmente urbanizada. A 

população atual do município, levantada pelo Censo IBGE 2010, equivale a 2.375.444 habitantes, 

resultando em uma densidade demográfica de 7.177 hab/km². 

Cidade planejada numa concepção geométrica do espaço urbano, com ruas em traçado 

retilíneo e quarteirões quadrados cortados por largas avenidas arborizadas, em contraposição ao 

traçado proposto por Saturnino de Brito que privilegiava o aspecto sanitário e previa avenidas 

construídas de acordo com o sistema natural de escoamento das bacias urbanas. A cidade teve um 

crescimento de forma acelerada e desordenada, além dos limites da região planejada, e em muitos 

casos, a malha urbana desenvolveu-se em áreas sujeitas a inundações, nos vales estreitos dos cursos 

de água e áreas instáveis nas encostas. Quanto aos aspectos físicos o regime pluviométrico de Belo 

Horizonte é típico de clima subtropical com precipitações intensas no verão e inverno seco. A 

precipitação média anual é da ordem de 1500 mm concentrada no trimestre de novembro/ janeiro.  

A macro-drenagem do município é realizada principalmente através dos ribeirões Onça e 

Arrudas, cujas cabeceiras situam-se em Contagem, município vizinho. Predomina a drenagem por 

canalizações e retificações dos cursos d’águas naturais e segundo SUDECAP (2009) o município 
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possui uma rede de macro-drenagem constituída de aproximadamente 130 km de canais revestidos 

fechados e 180 km de canais revestidos abertos. O sistema de micro-drenagem do município é 

composto por sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagens e rede de águas pluviais, sistema 

separador. Em algumas áreas do município sistema de micro-drenagem não foi implantado sendo o 

escoamento das águas pluviais realizado diretamente pelas ruas até o sistema de macro-drenagem.  

As ações relacionadas com a drenagem em Belo Horizonte foram, sobretudo, executadas com 

vistas a solucionar problemas de enchentes localizadas ou a viabilizar outras metas como a 

implantação de avenidas sanitárias, política esta que aliada ao crescimento urbano descontrolado 

resultou em problemas freqüentes e graves de inundação urbana, configurando crises de 

funcionamento do sistema de drenagem (SUDECAP, 2001). 

Segundo SMURBE (2008), em Belo Horizonte, os maiores avanços situam-se na esfera da 

integração das políticas públicas de intervenção no espaço urbano, exemplo disto foi o 

desenvolvimento de processos de planejamento oriundos da trajetória do orçamento participativo, 

com a geração do Plano Municipal de Drenagem de Belo Horizonte (PDD-BH). O PDD-BH teve 

como objetivo ser um instrumento de uma nova política de gestão voltada para a redução dos 

impactos negativos da urbanização no escoamento das águas pluviais. Pretendeu-se estabelecer 

diretrizes para medidas estruturais mais adequadas ao funcionamento real do sistema e menos 

danosas ao meio ambiente, e a adoção de medidas não estruturais de caráter corretivo e preventivo a 

serem incorporadas ao planejamento urbano.   

Também, buscando a consolidação de novos conceitos em drenagem urbana, Belo Horizonte, 

entre os anos de 2006 e 2010, ingressou como parceiro do Projeto SWITCH, liderado pelo instituto 

IHE (UNESCO), tendo como principal objetivo o desenvolvimento, aplicação e avaliação de 

soluções tecnológicas e gerenciais voltadas ao manejo de águas urbanas. Além de ser beneficiada 

com atividades relacionadas ao planejamento e gestão integrada e participativa de águas urbanas, 

Belo horizonte pode aplicar e avaliar o desempenho de técnicas não convencionais de drenagem 

urbana de águas pluviais como as trincheiras de infiltração, valas de detenção, coletores de águas 

pluviais e wetlands.  

Na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) de 1996, em contrapartida das 

legislações anteriores que permitiam a ocupação da totalidade dos terrenos, foi incentivada a maior 

permeabilização do solo pelo controle do adensamento na cidade através da Taxa de 

Permeabilização, parâmetro urbanístico que define uma área descoberta e permeável do terreno, 

contribuindo para o alívio do sistema de drenagem urbana e equilíbrio climático.  

A taxa de permeabilidade mínima, conforme LPUOS vigente (PBH, 2010b), corresponde a 

95% para as ZPAM (Zonas de Preservação Ambiental, destinadas a preservação e à recuperação de 
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ecossistemas.), 70% ou 30% para ZP (Regiões, de proteção ambiental e preservação do patrimônio.) 

dependendo da sua ocupação, 10% para os demais zoneamentos com terrenos com área inferior a 

360 m² e 20% para terrenos com área superior a 360 m². Para os terrenos situados na ADE 

Pampulha (Área de Diretrizes Especiais da Bacia Hidrográfica da Pampulha, que, em função das 

diretrizes para preservação ambiental da lagoa da Pampulha), a taxa de permeabilidade mínima é de 

30% independente do zoneamento.  

A lei permite a impermeabilização de até 100% da área do terreno, exceto nos localizadas em 

ZPAM e ZPs, desde que nelas haja área descoberta, equivalente à área de permeabilidade mínima, 

dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio climático e que seja construída caixa de 

captação e drenagem (30 L/m² de terreno impermeabilizado que exceda do limite previsto) para o 

retardo do lançamento das águas pluviais provenientes desta área. Ainda segundo este dispositivo 

legal, pode ser dispensado a taxa prevista neste artigo por meio de parecer técnico atestando que 

seja desaconselhável a permeabilização do terreno. 

Apesar de a legislação atual revelar uma preocupação relativa aos impactos das áreas 

impermeáveis no sistema de drenagem, segundo SUDECAP (2001) as exigências legais não são 

capazes de restringir a ampliação da vazão gerada pelas superfícies impermeáveis. A exigência de 

caixas de retenção restringe-se aos percentuais de área para os quais é exigida a permeabilidade, ou 

seja, a impermeabilização permitida pela lei (área total do terreno menos a área permeável mínima) 

não é mitigada.  

A possibilidade legal de não cumprimento dessa exigência mínima, mediante parecer técnico, 

tem conduzido à utilização freqüente de índices maiores de impermeabilização do solo, assim 

SUDECAP (2001) aponta que na prática os resultados alcançados são ainda modestos no que se 

refere à adequação ao meio ambiente e ao sistema de drenagem em especial, pela própria 

concretização das propostas da Lei, que não contemplaram diretrizes específicas de drenagem entre 

os critérios para definição de zoneamento, adensamento, ou mesmo permeabilidade do solo e pelo 

grau de irregularidade praticado, somado às dificuldades de acompanhamento e monitoramento do 

processo de ocupação e renovação do espaço urbano.  

A figura 1 apresenta um exemplo da irregularidade nas taxas de permeabilidade exigida e real 

do município, especificamente na Bacia da Pampulha onde a taxa de permeabilidade mínima é de 

30% nesta quadra apresenta apenas 2%. 
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Figura 1. Quadra região do Bairro Alípio de Melo - ADE Bacia da Pampulha – Área privada permeável – 2%, 

Logradouro público permeável – 1,2% (Fonte: imagem Google Earth). 

Outro ponto importante, é que as áreas do município, destinadas ao logradouro público, tais 

como o sistema viário e calçadas, são praticamente constituídas de pavimentos impermeáveis 

conectados diretamente ao sistema de drenagem existente, não possuindo critérios específicos para 

mitigação do escoamento superficial por elas gerado. Assim, a impermeabilização aliada a uma 

projeção da evolução da ocupação superestimada no dimensionamento levou ao mau funcionamento 

dos canais pluviais em tempos de retorno inferiores aos adotados nos projetos, como pode ser 

observado nos pontos de extravasamento para seus respectivos tempo de retorno apresentados pela 

figura 2. 

 

Figura 2. Pontos de Extravasamento na Macro-Drenagem de Belo Horizonte  

(Fonte: SUDECAP/ NEPE-PDD apud Estudos Urbanos, 2008). 
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3 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO QUANTO À IMPLANTAÇÃO 

DE TRINCHEIRAS  

 

As limitações das técnicas alternativas são geralmente baseadas nas características físicas do 

local de implantação, risco de contaminação, custo, suporte institucional, clima, hidrologia, dentre 

outros (Debo e Reese, 1995). A identificação das características físicas e o estudo do ambiente 

consolidado pode ser base de um estudo de viabilidade preliminar antes da disponibilização de 

recursos para estudos aprofundados para adoção destas técnicas, assim serão analisados aqui os 

critérios necessários para a implantação de trincheiras no contexto do município de Belo Horizonte.  

 

3.1 – Critérios físicos  

 

Cada local possui características físicas únicas que podem assegurar ou dificultar o funcionamento 

das trincheiras de infiltração, no caso do município de Belo Horizonte alguns destes critérios foram 

analisados itens apresentados a seguir.  

(1) Lençol Freático - A localização do lençol freático pode restringir o uso de dispositivos de 

infiltração. Debo e Reese (1995) apontam a necessidade de no mínimo 0,60 a 1,20 m de diferença 

entre o lençol e o fundo das trincheiras. Esta profundidade mínima está ligada a vulnerabilidade do 

aquífero quanto à contaminação, assim, Costa (2002) argumenta que a zona não-saturada pode 

constituir uma importante defesa natural contra a contaminação da água subterrânea, atuando como 

autodepuradora dos contaminantes nela infiltrados.  

Segundo Silva et al (1995) no município de Belo horizonte existem dois sistemas aqüíferos 

principais. O primeiro que tem maior expressão areal, é o aqüífero nas rochas do embasamento que 

constituem o chamado complexo Belo horizonte, o segundo sistema aqüífero é o encontrado nas 

rochas metasedimentares do Super Grupo Minas, que ocorre na porção sul de Belo Horizonte. 

Assim, tem-se um aqüífero granular poroso superior e um fissurado sobreposto, em comunicação 

hidráulica íntima, constituído um só sistema aqüífero.  

Costa (2002) apresenta a distribuição dos valores do NE (profundidade do lençol) dos postos 

de captação subterrânea cadastrados em seu trabalho, podendo este levantamento ser utilizado como 

fonte preliminar para verificação das regiões onde o lençol é pouco profundo, sendo assim, 

inadequadas para a implantação de técnicas baseadas na infiltração.    

(2) Captações de água - As áreas de infiltração devem ser instaladas longe de fontes de 

abastecimento de água, poços ou sistemas sépticos (distância vai variar de acordo com as condições 

do local). Cuidados devem ser tomados para evitar mistura com águas pluviais em áreas utilizadas 
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por postos de gasolina ou indústrias sensíveis aos derramamentos de materiais potencialmente 

perigosos (American Society of Civil Engineers – ASCE, 1992).  

Apesar do abastecimento público de água em Belo Horizonte é realizado principalmente por 

captação superficial, sendo que os principais mananciais localizam-se fora dos limites do município, 

Costa identificou em 2002, junto às empresas perfuradoras, a existência de 258 postos implantados 

no município. Em seu trabalho, avaliou também a qualidade da água concluindo que de uma 

maneira geral, é muito boa a qualidade das águas subterrâneas, principalmente nos aqüíferos 

fissurais, o que facilitaria a sua utilização em qualquer finalidade, sendo este um ponto relevante na 

necessidade de se proteger a qualidade da água subterrânea durante a implantação de técnicas de 

infiltração.  

(3) Leito rochoso - Se as estruturas de manejo de águas pluviais estão perto de camadas de 

confinamento, tais como rocha ou argila, os sistemas de percolação, podem não funcionar devido às 

camadas confinantes agindo como uma barreira eficaz contra as infiltrações (Novotny, 1995). 

Segundo Schueler (1987) o leito rochoso perto da superfície pode efetivamente fornecer uma 

barreira principalmente se ele está localizado dentro de 0,60 a 1,20 m. Outros autores como ASCE 

(1992) são mais criteriosos indicando que o leito rochoso deve ser pelo menos, cinco metros abaixo 

do fundo da área de infiltração.  

De acordo com Costa (2002), em Belo Horizonte a espessura do aquífero granular é muito 

variável em todo o município, como conseqüência das condições topográficas e geológicas locais, 

podendo estar radicalmente ausente nas áreas em que a rocha aflora, até atingir espessuras da ordem 

de 100 m. Em seu trabalho este autor apresenta a espessura do aqüífero granular e por conseqüência 

a profundidade do leito rochoso e ou aquífero fraturado podendo este levantamento ser utilizado 

como fonte preliminar para verificação das regiões onde o leito rochoso é pouco profundo limitando 

a adoção de trincheiras de infiltração. 

(4) Declividade - A declividade pode restringir o uso das técnicas baseadas na infiltração 

devido à alta velocidade, o potencial de erosão ou falta de tempo de contato. Segundo Debo e 

Reese, (1995) dispositivos de infiltração não devem ser utilizados em declives superiores a 20-25%. 

Baptista et al. (2005) relata que a inclinação do terreno intervém na determinação do sentido do 

escoamento da água sobre as superfícies drenadas e na avaliação dos volumes úteis de 

armazenamento na trincheira.  

Costa 2002 constatou que 87% do município de Belo Horizonte possuem declividade fraca a 

média (inferior a 20%), áreas estas que correspondem à Depressão Sanfranciscana, onde se situam 

os vales do Arrudas e do Onça, resultantes da dissecação fluvial, onde a infiltração de águas pluviais 

foi favorecida contribuindo não apenas pela elevação do nível freático do solo e também pela 
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formação de solos mais espessos. Nos locais em que predomina a declividade forte a muito forte, 

que corresponde a Serra do Curral, as condições de escoamento superficial são altamente favoráveis 

em detrimento das condições de infiltração. 

O Sistema de Informações Geográficas - SIG Drenagem elaborado pelo PDD-BH possui o 

cadastro de declividade do município, podendo este ser utilizado como fonte para estudos 

preliminares de implantação de trincheira de infiltrações.  

(5) Tipo de Solo - A caracterização dos solos possibilita proceder as primeiras inferências 

sobre as condições de infiltração das águas pluviais, considerando que cada solo analisado possui 

características específicas que impliquem em sua maior ou menor permeabilidade, oferecendo, em 

conseqüência menor ou maior resistência à infiltração e percolação destas águas respectivamente 

(Costa, 2002). De acordo com Baptista et al. (2005) os solos cujas condutividades hidráulicas 

estejam compreendidas entre 10
-1

 e 10
-4

 cm/s podem, a priori, admitir técnicas de infiltração. Debo e 

Reese (1995) argumentam que solo com taxas de infiltração inferior 10
-4

 cm/s raramente são 

apropriados para a infiltração e que isso exclui os grupos hidrológicos C e D da classificação SCS 

para esses tipos de dispositivos de drenagem.  

A identificação e caracterização de dois grupos litológicos, classificados por Silva et al. 

(1995), os granito-gnaisses e as rochas metassedimentares permitiu a classificação dos solos de Belo 

Horizonte segundo os grupos hidrológicos B e D definidos pelo SCS, com limite estabelecida pelo 

talvegue do ribeirão Arrudas (Ramos, 1998): 

 GRUPO B: Solos residuais dos gnaisses. Predominantemente solos profundos com 

permeabilidade moderada. Solo silto-arenoso ou areno-argiloso (norte do talvegue).  

 GRUPO D: Filitos alterados, formando camadas impermeáveis ou solos muito delgados 

sobre a rocha intemperizada ou a rocha sã (sul do talvegue).  

Complementando Costa (2002) apresenta as tipologias de solo do município:  

 Solo Podzólico Vermelho Amarelo – com textura areno-argilosa e uma condutividade 

hidráulica média de 1,1x 10-4 cm/s, localizado na região setentrional deste município, na 

proporção aproximada 60% do município. 

 Latossolo Vermelho Amarelo - com textura argilosa e uma condutividade hidráulica 

média de 5,1 x 10-5 cm/s, localizado na parte meridional do município, ocupando cerca de 

30% do município. 

 Solo Litólico - que se trata de solo muito raso, muitas vezes o horizonte A repousa 

diretamente sobre a rocha. Sua textura é arenosa e uma condutividade hidráulica de 6,0 x 

10-5 cm/s, ocupa os 10% restante do território e relacionado com as litologias mais 

resistentes formadoras de serra do curral. 
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Em conclusão ao critério da taxa de infiltração, indicada pela classificação dos solos pelo do 

SCS e pelas tipologias levantadas por Costa (2002) a porção do município pertencente localizada ao 

sul da calha do ribeirão Arrudas corresponde a uma área onde a capacidade de infiltração é muito 

baixa limitando assim a utilização de técnicas de infiltração.   

 

3.2 – Adaptação ao ambiente consolidado 

 

As Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) estabelecem as diretrizes para 

execução do parcelamento do solo, determina os parâmetros para as obras de edificações e localiza 

os usos e funcionamento de atividades buscando ordenar a estrutura urbana. No caso da área do 

município é dividida em zonas que seguem diretrizes específicas as quais podem orientar sobre a 

possibilidade de adoção de técnicas.   

 ZPAM - Zona de Preservação Ambiental Zona de Preservação Ambiental - Regiões 

destinadas à preservação e a recuperação de ecossistemas – Em ZPAMs em que o 

caráter de preservação foi respeitado, as condições de escoamento serão próximas a 

natural, a adoção de técnicas alternativa seria necessária apenas em situações bem 

específicas.     

 ZP – Zona de Proteção - Regiões de proteção ambiental e preservação do patrimônio 

histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico, sujeitas ao controle da ocupação, 

visando baixa densidade e maior taxa de permeabilização. São divididas em ZP-

1(regiões de proteção predominantemente desocupadas), ZP-2 (regiões de proteção 

predominantemente ocupadas), ZP-3 (regiões de proteção em processo de ocupação). 

Na adoção de técnicas alternativas em ZPs é necessária a avaliação preliminar dos 

objetivos que levaram a caracterização da área como zona de proteção, a adoção destas 

técnicas pode ser interessante para conter efeitos de regiões ocupadas ou em ocupação 

ou até mesmo ter interferência negativa, como a descaracterização de uma região 

tombada.  

 ZAR – Zona de Adensamento Restrito – Regiões em que a ocupação é desestimulada, 

em razão da ausência ou deficiência de infra-estrutura urbana, da precariedade ou 

saturação da articulação viária, ou da adversidade das condições topográficas, ZAR-1: 

regiões em que se faz necessário manter baixa densidade demográfica, ZAR-2: regiões 

que exigem a restrição da ocupação. A deficiência de infra-estrutura deve ser 

analisada, também a adversidade as condições topográficas pode limitar a adoção de 

algumas técnicas.  
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 ZA – Zona Adensada - Regiões onde o adensamento deve ser contido, por 

apresentarem alta densidade demográfica e intensa utilização da infra-estrutura urbana. 

A necessidade de adoção de medidas de controle de escoamento pode ser inerente a 

estas áreas pela sua densidade, porém a intensa utilização de área pode dificultar a 

adoção de alguns tipos de técnicas alternativas em ZAs. 

 ZAP – Zona de Adensamento Preferencial - Regiões passíveis de adensamento, em 

decorrência de condições favoráveis de infra-estrutura e de topografia. A estimulação 

do adensamento destas áreas deve vir junto com medidas de controle de escoamento. 

Também as condições favoráveis de topografia pode facilitar a implantação de 

algumas técnicas como as trincheiras de infiltração. 

 ZC – Zona Central - Regiões de configuração de centro, nas quais é permitido maior 

adensamento demográfico e maior verticalização das edificações: ZHIP: Zona 

Hipercentral, ZCBH: Zona Central de Belo Horizonte, ZCBA: Zona Central do 

Barreiro, ZCVN: Zona Central de Venda Nova. O alto adensamento aliado à 

valorização econômica das áreas pode dificultar a adoção de técnicas alternativas nas 

regiões centrais. 

 ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social - Regiões nas quais há interesse público em 

ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, ou em 

implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social: ZEIS-1: 

regiões ocupadas desordenadamente por populações de baixa renda, ZEIS-2: regiões 

não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, ZEIS-3: regiões edificadas onde 

tenham sido implantados conjuntos habitacionais de interesse social. A irregularidade 

da ocupação urbana em ZEIS pode dificultar a adoção de técnicas alternativas. Em 

programas de ordenação da ocupação destas áreas, a adoção destas técnicas pode ser 

uma solução interessante.  

 ZE – Zona de Grandes Equipamentos - Regiões ocupadas por grandes equipamentos 

de interesse municipal ou a eles destinadas: universidade, aeroporto, cemitério, 

complexo esportivo, quartel, pólo industrial, equipamentos de lazer. A implantação de 

técnicas alternativas em ZE demanda análise de critérios e legislações específicas dos 

equipamentos instalados nestas zonas. 

A legislação estabelece também algumas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) que por suas 

características específicas e peculiaridades exigem parâmetros urbanísticos diferenciados, mais 

restritivos, que se sobrepõem e preponderam em relação aos do macro zoneamento. Estas áreas 
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estão sujeitas a políticas específicas, permanentes ou não, que devem ser analisados na adoção de 

técnicas alternativas. 

A implantação de qualquer dispositivo, como as trincheiras de infiltração, no logradouro 

público deve se compatibilizar, além das diretrizes de uso e ocupação do solo, também a estrutura 

existente sem prejudicar o funcionamento das atividades deste ambiente. Assim o conhecimento das 

normas de regulamentação da estruturas urbanas, como o código de que posturas do município, as 

diretrizes de projeto das concessionárias responsáveis pelos sistemas urbanos, os padrões praticados 

pela obras e paisagismo do município são de estrema importância.   

O espaço público é constituído de várias estruturas que permitem a manutenção das atividades 

urbanas, como aquelas destinadas à locomoção (sistema viário e calçadas), ao funcionamento dos 

serviços de saneamento (dispositivos do sistema abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana, coleta de resíduo), ao transporte, distribuição de energia e iluminação pública, ao conforto 

térmico e paisagístico (jardins e arborização urbana) e outros.   

A seguir serão caracterizadas as principais estruturas urbanas com base na padronização 

regulamentada para o município de Belo Horizonte, procurando identificar as principais 

interferências que poderão surgir com a implantação de trincheiras de infiltração.   

(1) Sistema viário – A maioria das vias do município é de pavimento asfáltico, salvo em 

alguns bairros que ainda possuem pavimento poliédrico e vias como Via Expressa e Av. 

Antônio Carlos que possuem parte de sua extensão em pavimento rígido (concreto).  

Conforme o volume de tráfego o sistema viário é composto de vias locais, coletoras, arteriais, 

mistas, de ligação regional, ciclovias e de pedestres. A padronização dos métodos construtivos da 

pavimentação das vias é realizada através do Caderno de Encargos (SUDECAP, 2008), onde estão 

descritos os processos e principais normas a serem seguidas paras as camadas constituintes do 

pavimento flexível (regularização de subleito, sub-base, base e revestimento com concreto 

betuminoso) e também do revestimento em poliédrico.  

Algumas das vias arteriais do município possuem faixas centrais ou laterais, separadas ou não 

para a circulação de ônibus, principal meio de transporte público.  

A característica da impermeabilidade da maioria dos pavimentos utilizados no município leva a 

geração de escoamento superficial significativo que é conduzido para o sistema de micro-drenagem 

ou diretamente para canais quando não existe este sistema implantado. As taxas de permeabilidade 

definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo não contemplam as áreas das vias. A implantação de 

técnicas alternativas como fonte de controle do escoamento das vias pode proporcionar um melhor 

manejo destas águas, porém não deve restringir o uso da estrutura implantada. A adoção de 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  13 

trincheiras de infiltração em paralelo as vias, deve atender critérios específicos para não causar 

patologias ao pavimento consolidado.     

(2) Circulação de pedestre e mobiliário urbano - O Código de Posturas de Belo Horizonte 

(PBH, 2010a) determina que a construção do passeio deva prever uma faixa reservada a trânsito de 

pedestres e sempre que possível uma faixa destinada a mobiliário urbano definido como o 

equipamento de uso coletivo instalado em logradouro público com o fim de atender a uma utilidade 

ou a conforto públicos. Em áreas específicas pode ser obrigatória também a implantação de uma 

faixa ajardinada nos passeios.  

A faixa reservada a trânsito de pedestres deverá ter largura igual ou superior a 1,50m (um 

metro e meio) ou, no caso de passeio com medida inferior a 2,00m (dois metros), a 75% (setenta e 

cinco por cento) da largura desse passeio. A acessibilidade e o trânsito da pessoa portadora de 

deficiência física e da pessoa com mobilidade reduzida deverão ser garantidos, definindo-se 

condições próprias para tanto. 

A instalação de trincheiras nos passeios não deve atingir a faixa reservada para pedestre, a não 

ser que as trincheiras sejam implantadas subterrâneas e que o caminho de transito sobre elas seja 

garantido. Também é necessária a compatibilização com mobiliário urbano (lixeiras, postes, 

telefones públicos, pontos de ônibus) e as entradas de garagem.  

(3) Arborização e paisagismo - as diretrizes de paisagismo são feitas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente sendo um dos seus dispositivos as deliberações Normativas como a 

DN 69/2010 que estabelece diretrizes para a arborização urbana.  

Este dispositivo legal estabelece as distâncias mínimas entre o ponto de plantio e esquinas, 

postes, entradas de garagens, bocas de lobo, hidrantes e tubulações subterrâneas. Também define a 

distância média de 7 metros entre uma árvore e outra, podendo variar de acordo com o porte do 

indivíduo arbóreo. Restringe o plantio em passeios com largura inferior a 1,50 m, em passeios com 

a presença de marquise ou outro elemento existente prejudique o crescimento adequado da árvore e 

em canteiros centrais de via com largura inferior a 1,00 m. 

A implantação de trincheiras deve ser compatibilizada com a arborização urbana, para que as 

raízes não tenham interferência com a estrutura filtrante da trincheira. A queda de folhas sobre a 

superfície da trincheira pode ser um mecanismo que dificulte o funcionamento do dispositivo e 

acelere o processo de colmatação. 

 (5) Sistemas Subterrâneos (Tubulações) - Os serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e energia são feitos por empresas públicas estatais, as quais também possuem critérios e 

padrões pré-estabelecidos. A implantação de trincheiras deve se compatibilizar com estes critérios, 

não sendo adequada a passagem de tubulações dentro da trincheira.  
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(4) Dispositivos de drenagem urbana - A padronização dos dispositivos do sistema de sistema 

de micro-drenagem é realizada através do Caderno de Encargos (SUDECAP, 2008), os principais 

dispositivos deste sistema são sarjeta, boca de lobo e rede tubular, definidos a seguir: 

 Sarjeta é o canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-

fio, destinado a coletar as águas superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las 

às bocas de lobo ou caixas coletoras. 

 Boca de lobo - caixa dotada de grelha, com finalidade de coletar águas superficiais e 

encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem. É constituída de uma caixa 

de alvenaria de 20 cm e dimensões, grelha quadro ou caixilho, dispositivo destinado a 

receber a grelha, cantoneira, elemento dotado de abertura vertical junto ao meio fio, 

que permite a entrada de água. 

 Rede tubular – Rede de tubo de concreto locada no eixo da pista e no caso de 

avenidas, a rede deverá preferencialmente ser projetada sob o canteiro central.  

A implantação de trincheiras de infiltração em áreas que possuem sistema de micro-drenagem 

deve trabalhar em série com este sistema, ou seja, as águas que ultrapassarem a capacidade da 

trincheira devem ser direcionadas para a sarjeta ou boca de lobo.  

 

4 – CONCLUSÕES  

É possível inferir que a adoção de técnicas alternativas no município de Belo Horizonte, mais 

especificamente de trincheiras de infiltração, diante de sua geometria adaptável em ambientes 

construídos, seria importante diante das seguintes possibilidades: 

 Implantação em áreas que não existe sistema de micro-drenagem. 

 Implantação em pontos onde a micro-drenagem não trabalha satisfatoriamente.  

 Alívio no sistema de micro-drenagem como posterior alívio do sistema de macro-

drenagem. 

 Mitigação da impermeabilização de áreas privadas. 

 Mitigação da impermeabilização de área pública como o sistema viário. 

A partir da análise das características do município diante dos critérios necessários para 

implantação de trincheiras de infiltração foi possível apontar alguns instrumentos para um estudo 

preliminar dos locais para implantação desta técnica, como a profundidade do lençol freático e a 

profundidade do leito rochoso apresentadas no trabalho de Costa (2002), e o cadastro de declividade 

do SIG Drenagem. O critério tipo de solo se apresentou com capacidade de excluir uma grande 

região do município devido a baixa condutividade hidráulica existente, restringindo a região ao 

norte da calha do Ribeirão Arrudas como adequada para estudos de adoção de técnicas de 
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infiltração. Cabe enfatizar que os instrumentos apontados são para nortear estudos preliminares e 

não excluem os ensaios de campo para levantamento das características necessárias à implantação 

de trincheiras.  

Procurou-se ressaltar, na compatibilização das trincheiras ao ambiente construído, a 

importância do estudo das normas e padrões que regulamentam as estruturas urbanas existentes, 

para adequada compatibilização com sistema existente.   
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