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RESUMO – Técnicas compensatórias são sistemas de drenagem baseados na retenção/ detenção das
águas pluviais urbanas, para reduzir os picos de vazões e minimizar os volumes escoados. Este
trabalho tem como objetivo apresentar a implantação de uma trincheira de infiltração real com 200
metros de comprimento instalado na bacia urbana da cidade de Recife – PE. No trabalho foi realizado
a caracterização e localização da trincheira, além de ter sido apresentado o projeto executivo e
construtivo do dispositivo. Assim, ao fim da execução, o dispositivo cumpriu seu objetivo principal
de solucionar problemas de alagamento no local da implantação.
ABSTRACT– Compensatory techniques are drainage systems based on retention / detention of urban
stormwater to reduce peak flows and minimize drained volumes. This work presents the
implementation of a 200 meter long real infiltration trench installed in the urban basin of the city of
Recife - PE. In the work was carried out the characterization and location of the trench, in addition to
having been presented the executive and constructive design of the device. Thus, at the end of the
execution, the device fulfilled its main objective of solving problems of flooding at the place of
implantation.
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1 - INTRODUÇÃO
A cidade do Recife, local de implantação do referido estudo, que concentra boa parte da
população da região metropolitana do Recife, servindo como polo de trabalho diário para a maioria
da população da RMR, está localizada na zona litoral-mata atlântica, com clima predominantemente
quente e úmido, com média pluviométrica anual de 2.450,7 mm e tem população estimada no ano de
2017 de 1.633.697 habitantes, IBGE (2017). Fatores como o crescimento populacional não planejado,
a geomorfologia, a impermeabilização do solo e os aterros contribuíram de forma negativa para os
alagamentos na planície da cidade, segundo Cabral e Alencar (2005).
As técnicas compensatórias são alternativas complementares ao sistema convencional de
drenagem urbana, que se baseiam essencialmente no aumento do tempo de retenção/detenção e na
infiltração das águas precipitadas, amortecendo, assim, os picos das vazões, diminuindo os volumes
escoados, reduzindo a probabilidade de inundações, melhorando a qualidade da água, reduzindo os
custos com as tubulações do sistema convencional e infiltrando maior quantidade de água, obtendo
uma recarga maior do aquífero. As principais técnicas compensatórias são as bacias de detenção, as
trincheiras de infiltração/detenção, as valas de detenção/infiltração, o pavimento permeável e o
telhado verde, consoante Baptista et al. (2011).
As trincheiras de infiltração também podem ser definidas como técnicas compensatórias de
infiltração, que apresentam uma dimensão longitudinal significativa em relação à sua largura e
profundidade. Ela recolhe as águas pluviais que escoam perpendicularmente ao seu comprimento,
potencializando a infiltração e/ou armazenamento temporário. Tais dispositivos podem ser aplicados
ao longo de estacionamentos, terrenos esportivos, passeios e áreas verdes em geral, segundo Baptista
et al. (2011).
Além do mais, as trincheiras de infiltração são dispositivos de controle do escoamento
superficial, que têm a função de coletar, armazenar e infiltrar as águas de chuva, conforme Mikkelsen
e Jacobsen (1993), na figura 1.
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Figura 1 –Perfil esquemático de trincheira de infiltração
Fonte: O próprio autor

Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos ultimamente pela comunidade acadêmica, porém a
maioria em projetos pilotos, não representando, portanto, a real dimensão das trincheiras de
infiltração implantadas em meio urbano.
Souza (2002) em sua tese de doutorado, implantou e monitorou duas trincheiras de infiltração
na área do IPH – UFRGS, avaliando condições de funcionamento, custos, condições atmosféricas,
escoamentos preferenciais e eficiência do dispositivo. Assim, os dois dispositivos apresentaram
resultados positivos, nos quais controlaram 100% do volume escoado e durante o período de
monitoramento de 33 meses da trincheira I e de 6 meses da trincheira II, não houve variações
significativas no funcionamento delas.
Santos (2014) implantou uma trincheira de infiltração em um lote isolado, localizado no
Departamento de Energia Nuclear (DEN), em Recife – PE, realizando várias simulações de
infiltração, armazenamento e nível do lençol freático no período de chuva, resultando em resultados
satisfatórios para o fluxo de recarga do lençol freático e redução da carga hidráulica positiva na
superfície, mostrando-se eficiente e adequada no controle das águas pluviais urbanas.
Melo et al. (2016) realizou um estudo experimental de uma trincheira de infiltração instalada
na cidade de Recife/PE, para avaliação das funções de armazenamento de águas pluviais urbanas no
interior do sistema e a função de infiltração. No experimento, foi realizado uma análise de custo para
diferentes desempenhos, construções e durações de chuvas, A pesquisa apresentou resultados
satisfatórios para a localidade, sendo capaz de armazenar 63,57% dos volumes de entrada.
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Tendo em vista a necessidade de implantar um dispositivo em escala real, foi desenvolvido o
referido projeto, de modo a caracterizar as etapas de execução e construção do sistema.
2 - MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 - Localização da trincheira de infiltração
A Trincheira de Infiltração, objeto do presente estudo, está localizada na cidade de Recife – PE,
Brasil, segundo figura 2, mais precisamente no Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD) e na
divisão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com o Centro Regional de Ciências
Nucleares do Nordeste (CRCN). O Recife, capital do estado de Pernambuco, está inserida na Região
Metropolitana do Recife (RMR), que possui, segundo dados projetados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2017, a população de 1.633.697 pessoas.

Figura 2 – Localização da cidade do Recife
Fonte: Melo (2015)

A cidade está localizada na zona costeira litorânea, limitada pelo oceano atlântico e que possui
um clima litorâneo úmido e quente do tipo As, segundo a classificação climática de Koppen, com
chuvas predominantemente ocorrendo de março a julho, com precipitação média anual variando entre
2200 a 2350 mm, segundo dados conjuntos da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de
Pernambuco (SRH) e a Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), atualmente
representado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).
2.2 - Projeto da trincheira de infiltração
O projeto da trincheira foi realizado de modo que possui uma dimensão longitudinal de 200
metros de comprimento, com uma seção transversal de forma trapezoidal, variando de 3 metros na
superfície do terreno até 2 metros na cota de fundo, com uma profundidade constante de 2,35 metros,
segundo figuras 3 e 4.
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Figura 3 – Vista em planta da trincheira de infiltração

Figura 4 - Seção transversal com vista isométrica da trincheira de infiltração
Fonte: O próprio autor

2.3 - Execução de trincheira de infiltração
Para a execução da trincheira de infiltração, foram necessários 885,64 m3 de brita com
porosidade de 44,4%, gerando um volume de escavação total de material de 1175 m3, realizado com
o auxílio de uma escavadeira hidráulica, resultando em 407,5 m3 de volume de bota-fora,
considerando o fator de empolamento do material. Desse modo, o volume total de água armazenada
pela parte granular, considerando sua porosidade, é de 392,63 m3. Assim, para a realização dos
trabalhos foram realizados os seguintes procedimentos:
1. Primeiro, foi realizada a escavação do terreno mecanicamente e posterior verificação
da cota de fundo via equipamento topográfico, sendo executada parceladamente, uma
vez que foi realizada sem escoramento, segundo figura 5.
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Figura 5 – Escavação do terreno e verificação da cota de fundo da trincheira via equipamento topográfico

2. Após escavada e verificada a cota de assentamento, foi introduzido o geotêxtil de
gramatura 200 g/m2, para evitar colmatação do fundo do dispositivo, abrangendo todo
o perímetro da seção transversal, segundo figura 6.

Figura 6 – Posicionamento do Geotêxtil na área de superfície do dispositivo

3. Após o posicionamento do geotêxtil, a trincheira foi preenchida com material granular
(brita), com o devido cuidado para não danificar o geotêxtil, segundo figuras 7.
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Figura 7 – Preenchimento da trincheira com material granular

4. Após o preenchimento do dispositivo, foi colocado uma outra camada de geotêxtil,
segundo figura 8, acima, e realizada a devida recomposição superficial da trincheira.

Figura 8 – Execução de geotêxtil superior e reaterro da trincheira

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades construtivas da trincheira foram executadas no período do inverno, de modo que
houve uma dificuldade, devido ao não escoramento na escavação das valas, principalmente por falta
de verbas e de modo a agilizar a execução do dispositivo.
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Outra dificuldade encontrada foi em relação à execução nos períodos de fortes chuvas, causando
alguns alagamentos no entorno da trincheira e dificuldade de execução dos trabalhos com o solo
encharcado.
Apesar das dificuldades encontradas, a trincheira foi executada com sucesso, de modo que,
atualmente cumpre seu objetivo com eficiência drenando as águas provenientes das chuvas e
infiltrando-as no terreno, uma vez que a localidade apresentava alagamentos constantes no período
do inverno, impossibilitando a utilidade do local por parte dos estudantes do núcleo de educação física
e desportos para atividades de práticas esportivas.
4 - CONCLUSÕES
A implantação da trincheira de infiltração foi realizada com eficiência, não apresentando
nenhuma anormalidade na execução do dispositivo.
Em relação ao balanço hídrico, o trabalho apresentou eficiência hídrica, uma vez que não está
apresentando alagamentos, nem extravasamentos em resposta às fortes chuvas ocorridas no período
do inverno na bacia urbana da cidade do Recife – PE.
Com o presente trabalho, fica a expectativa de incentivar a utilização das técnicas
compensatórias por parte do poder público em sistemas de rede de drenagem urbana, de modo que os
receios em relação as técnicas sejam superadas, podendo evitar alagamentos nos grandes centros
urbanos.
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