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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

O crescimento da urbanização e as consequentes modificações induzidas nas bacias 

hidrográficas produzem alterações significativas nos componentes do ciclo hidrológico, como a 

diminuição da interceptação, redução da infiltração e o aumento do escoamento superficial. Estas 

modificações provocam alterações na magnitude das vazões e no transporte de sedimentos, 

causando a instabilidade da calha do curso d’água, inundação e vários danos ambientais associados.  

Em contraposição aos sistemas de drenagem convencional, que têm como mecanismo o 

rápido transporte das águas para jusante com a utilização de condutos e a canalização dos cursos 

d’água, os sistemas de drenagem alternativos (estruturas de armazenamento e infiltração) têm como 

foco a mitigação dos impactos causados pela urbanização. 

A adoção das técnicas compensatórias de drenagem encontra obstáculos como a falta da 

comprovação das características de desempenho em relação às técnicas convencionais e por 

consequência a ausência de dados para estimar o potencial de implantação em ambientes já 

consolidados. Procurando apresentar-se como uma contribuição no tratamento deste desafio, o 

presente estudo destina-se a avaliar os potenciais e benefícios da implantação de uma destas 

técnicas de drenagem alternativa, trincheira de infiltração, tendo como estudo de caso o município 

de Belo Horizonte.  

A caracterização do meio físico de Belo Horizonte foi realizada com base em informações 

coletadas junto aos órgãos, estudos consolidados e bases hidrológica / geológicas / geotécnicas do 

município.  

Procurou-se fazer a verificação dos critérios físicos exigidos para utilização de trincheiras e 

a existência de características no município que restringiriam a utilização destas, foi realizada a 

sobreposição destes critérios em mapas, procurando assim facilitar a identificação de locais que a 

primeira vista estes dispositivos seriam inviáveis. Procurou-se também levantar nos Manuais de 

Adoção de Técnicas Alternativas de Drenagem e Retrofit, recomendações quanto a adaptação das 

trincheiras de infiltração ao ambiente já consolidado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

para implantação de trincheiras de infiltração foi possível apontar alguns instrumentos para balizar 

estudos preliminares de viabilidade para a adoção desta técnica, resultando em um mapa das regiões 

onde as trincheiras são mais viáveis de serem implantadas em Belo Horizonte (Figura 1).  

A indicação da região onde um dos prováveis critérios limitantes seria a pouca profundidade 

do lençol freático foi estabelecida com base nas regiões indicadas por Costa (2002) onde foram 

encontradas profundidades dos poços cadastrados inferiores a 5 metros e também nas regiões 

próximas a calha pluvial, possuindo lençol pouco profundo como argumentado por Carvalho 

(1999). As regiões onde deve-se ter maior atenção quanto ao critério limitante leito rochoso foram 

estabelecidas pelo mapeamento de Costa (2002) onde a profundidade é inferior a 10 metros. A 

Declividade adequada, faixa inferior a 5%, pode ser verificada base do Sistema de Informações 

Geográficas SIG Drenagem da SUDECAP. Em relação ao critério tipo de solo, indicada pela 
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classificação dos solos pelo do SCS e pelas tipologias levantadas por Costa (2002) a porção do 

município localizada ao sul da calha do ribeirão Arrudas, corresponde a uma área onde o solo tem 

capacidade de infiltração muito baixa, que apesar de ainda estar nas faixas apropriadas para 

dispositivos de infiltração, dimensionamentos realizados apontaram tempos de esvaziamento das 

trincheira muito altos, limitando assim a utilização desta técnica.   

 

 

Figura 1 – Mapa das áreas (áreas hachuradas) onde a implantação de trincheiras de 

infiltração deve ser evitada 

 

CONCLUSÕES 

Os critérios analisados apontaram que em uma grande região do município, área hachurada 

da Figura 1, a utilização de trincheiras deve ser vista com muito critério e que talvez outras técnicas 

alternativas de drenagem possam ser mais adequadas. O estudo apontou que na parte da região ao 

norte da calha do Ribeirão Arrudas as trincheiras de implantação devem ser uma das alternativas 

avaliadas em estudos de viabilidade. Cabe enfatizar que os instrumentos apontados e os mapas 

resultados deste trabalho podem nortear estudos preliminares de adoção de trincheiras, mas não 

excluem a verificação local da declividade e os ensaios de campo para levantamento das demais 

características necessárias à implantação de trincheiras.  
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