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1. APRESENTAÇÃO 

O Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH) faz parte do Laboratório 
de Hidráulica da EESC/USP. O Núcleo apoia ações integradas, interdisciplinares e 
interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos e 
pesquisas nas áreas de Recursos Hídricos, Recuperação, Planejamento e Educação 
Ambiental, Manejo Integrado e Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas. 
Aborda-se a caracterização das bacias hidrográficas visando a sustentabilidade 
ambiental e socioeconômica. 

O Projeto REUSO – Dispositivos de controle no lote visando desenvolvimento 
tecnológico de aproveitamento de águas pluviais para a redução dos impactos 
hidrológicos através da elaboração de cenários de políticas públicas, recursos hídricos 
e manejo sustentável – PROCESSO CNPQ – 507139/2004-6 tem por objetivo analisar a 
eficiência, do ponto de visto qualitativo e quantitativo, de equipamentos de 
drenagem e saneamento sustentável, instalados em lote urbano, para subsidiar 
políticas públicas de manejo sustentável das águas urbanas. 

Nesse contexto, o projeto a que se refere o presente relatório, foi 
desenvolvido com o objetivo de instalar, monitorar, manter e avaliar o funcionamento 
de uma trincheira de infiltração, em lote urbano, que teve por objetivo infiltrar as 
águas de chuva em lote urbano experimental, com vistas à redução do escoamento 
superficial direto, para o controle de enchentes, à promoção da infiltração das águas 
de chuva, para a recarga do aquífero. 

A infiltração das águas de chuva nos lotes urbanos em que são geradas é uma 
forma de promover o controle do escoamento superficial na origem, visando ao 
gerenciamento das águas pluviais urbanas e atenuação das cheias. Conforme sugerido 
por Graciosa (2005), o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de uma 
trincheira de infiltração instalada em um lote residencial em condições reais de 
operação. A trincheira foi instalada em lote urbano, com caracterização do solo e 
material de preenchimento. Para a proteção contra a colmatação, foi utilizada 
manta geotêxtil. Foram instalados poços de monitoramento em dois pontos da 
trincheira experimental. Os resultados preliminares de  mostraram-se favoráveis no 
sentido de reduzir o volume de água de chuva encaminhado para a rede de 
drenagem. Recomenda-se a realização de balanço hídrico a partir de dispositivo de 
medição de precipitação no lote, de modo a quantificar os volumes infiltrados e 
escoados. Tal recomendação encontrava-se em implementação ao término do período 
de vigência da bolsa DTI-M relativa ao presente projeto. Espera-se que os resultados 
auxiliem nos processos de planejamento, projeto e dimensionamento de sistemas de 
infiltração de águas de chuva por meio de trincheiras. 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO 

 Este Relatório Técnico Final está dividido em 4 partes. 

 A primeira parte apresenta a introdução do trabalho e justificativa para a sua 
elaboração, bem como os objetivos do mesmo: implantação, manutenção, 
monitoramento e análise de trincheira experimental, no contexto do projeto REUSO. 

 A segunda parte apresenta a metodologia de implantação da trincheira. 

 A terceira parte os resultados experimentais obtidos. 

 A quarta parte apresenta considerações sobre os resultados e continuidade do 
projeto. 
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3. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

O controle do escoamento na origem de sua formação, por meio da infiltração 
nos lotes urbanos, vem sendo progressivamente incorporado às práticas de drenagem 
urbana, como forma de promover a redução de picos e volumes de cheia. Neste 
contexto, as trincheiras de infiltração são sistemas instalados nos lotes com o 
objetivo de captar, armazenar e infiltrar as águas precipitadas. Estes sistemas de 
controle do escoamento, chamados sistemas de controle na origem, vêm sendo 
objeto de pesquisa e têm sido implementados com êxito em diversas bacias 
hidrográficas em todo o mundo (Graciosa, 2005). No entanto, ainda existem lacunas 
a serem preenchidas, com relação aos aspectos de dimensionamento, construtivos e 
de eficácia de tais soluções. 

As trincheiras de infiltração visam restabelecer a parcela de infiltração do ciclo 
hidrológico que se perde com o processo de urbanização. Por meio do 
armazenamento e posterior infiltração das águas de chuva que precipitam sobre a 
parte impermeável do lote urbano as trincheiras contribuem parcialmente para a 
interceptação do escoamento superficial na origem de sua formação visando o 
conceito de “impacto hidrológico zero”. 

Estudos anteriores (Akagawa et al. (1997), Mikkelsen et al. (1996), Souza 
(2002), Warnaars et al (1999) e Graciosa (2005)) revelaram que, quando aplicadas de 
forma integrada na bacia e juntamente com outras práticas de gerenciamento 
otimizado em drenagem urbana, as trincheiras são eficazes na atenuação dos picos e 
volumes dos hidrogramas de chuva efetiva. 

Estudos com trincheiras em condições reais de operação se justificam no 
sentido de aperfeiçoar com base na prática de instalação as metodologias disponíveis 
para o dimensionamento. A abordagem prática também fornece amparo à calibração 
de modelos que de simulação da operação de trincheiras visando subsídios para sua 
aplicação em larga escala. 

As trincheiras de infiltração são frestas no solo, preenchidas com brita, que 
têm a função de drenar as águas pluviais, armazená-las e, em seguida, infiltrá-las 
(Mikkelsen e Jacobsen, 1993). São longas e estreitas, para reduzir a área de base, 
supostamente obstruída por partículas suspensas na água, em um processo chamado 
colmatação, e aumentar a relação entre a área efetiva de infiltração (os lados) e o 
volume de armazenamento (Mikkelsen et al., 1996). Esta geometria é também 
adequada ao melhor aproveitamento da área em planta. Para evitar a colmatação é 
feito o revestimento da trincheira com uma manta geotêxtil. O objetivo é reduzir os 
volumes e retardar os picos dos hidrogramas. Como vantagem adicional pode-se 
obter a recarga do aqüífero. As principais causas de falha deste tipo de estrutura são 
a colmatação e a falta de manutenção ou manutenção inadequada. 

Alguns estudos foram feitos no Brasil com trincheiras de infiltração. Souza 
(2002) monitorou o funcionamento de trincheiras experimentais, instaladas no 
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante 33 meses. O estudo 
considerou critérios de dimensionamento, avaliação do desempenho, colmatação e 
análise de custos. Durante o período de observação, não foram registradas vazões 
excedentes à capacidade das trincheiras, embora tenham sido observados eventos de 
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chuva de períodos de retorno superiores aos de projeto. 

Graciosa (2005) monitorou trincheiras experimentais na cidade de São Carlos – 
SP, em dois solos distintos, com maior e menor porcentagem de areia. As trincheiras 
instaladas nos dois solos responderam bem à simulação de eventos isolados e 
apresentaram boas taxas de infiltração. Neste trabalho, Graciosa (2005) recomendou, 
para a avaliação da eficiência das trincheiras na redução do escoamento superficial, 
que fossem realizados experimentos com trincheiras em condições reais de operação, 
em lotes urbanos. 

Neste sentido, como parte de um projeto integrado de monitoramento 
hidrológico de tecnologias compensatórias em escala de lote, foi instalada uma 
trincheira de infiltração em um lote urbano residencial. No presente relatório, estão 
apresentados metodologia de implantação, disposições construtivas e recomendações 
para o monitoramento da trincheira de infiltração. 

Constituiu objetivo do presente projeto: 

Dimensionar, Instalar, Manter, Monitorar e Estimar o benefício hidrológico 
decorrente do funcionamento de uma trincheira de infiltração em condições reais de 
operação em um lote residencial  

4. METODOLOGIA 

4.1.  Lote Experimental 

O Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, por meio do Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas (NIBH), manteve, entre 2005 e 2007, o monitoramento hidrológico em 
um lote experimental urbano, na cidade de São Carlos – SP. A finalidade é estudar a 
viabilidade de um sistema drenagem inteligente que consta de trincheira de 
infiltração, reservatórios com sistema biodigestor de tratamento do esgoto sanitário 
para reuso e telhado verde. O lote de 500 m², ocupado para fim residencial, com 
área impermeável de 120 m está ilulstrado na Figura 4.1., incluindo a indicação em 
planta da trincheira de infiltração.  

A localização da trincheira foi determinada em função da topografia do 
terreno, em que há um talude imediatamente adjacente ao muro. Entre o talude e o 
limite do terreno foi o local escolhido para a instalação da trincheira. 
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Figura 4.1 – Localização da trincheira de infiltração no lote experimental. 

  

4.2. Caracterização do solo do lote onde foi instalada a trincheira 

Realizou-se a análise granulométrica conjunta do solo, conforme Norma 

NBR-6502. Os ensaios de laboratório foram realizados no laboratório de solos do 

Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos. O procedimento 

de ensaio consistiu em submeter amostras representativas da área de estudo, a um 

processo peneiramento, em uma seqüência de peneiras de aberturas conhecidas e 

decrescentes, normalizadas pela NBR-5734/80. O tempo de peneiramento e a 

freqüência de vibração do agitador mecânico de peneiras são normalizados pela 

NBR-6502.  

Anotou-se a massa de amostra retida em cada peneira, obtendo-se a 

porcentagem da amostra que passa pela peneira. Em seguida, plotou-se estes dados 

de porcentagem que passa versus diâmetro dos grãos (ou abertura da peneira) em 

gráficos de granulometria normalizados pela NBR 5734/80, obtendo-se a composição 

granulométrica das amostras. 
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A curva de granulometria do solo está apresentada na seção resultados, figuras 

5.1 e 5.2, bem como a tabela 5.1, com o resumo da classificação granulométrica. 

4.3. Dimensionamento da trincheira de infiltração 

As dimensões da trincheira foram determinadas com base no balanço hídrico 

previsto para a operação do sistema, a partir da vazão de projeto e vazão infiltrada. 

A vazão de projeto foi estimada pelo método racional, considerando-se a área de 

contribuição do escoamento superficial para a trincheira e na chuva de projeto. Foi 

utilizada a curva idf da cidade de São Carlos, para uma chuva de 30 minutos de 

duração e 5 anos de tempo de recorrência, TR. A vazão infiltrada foi estimada com 

base no modelo de infiltração unidimensional de Philip e nas propriedades físicas do 

solo; 

Vazão de projeto 

De acordo com a proposta do método racional, a duração da precipitação 

máxima de projeto é igual ao tempo de concentração da bacia. Admite-se que a 

bacia seja pequena para que essa condição aconteça, pois a duração é inversamente 

proporcional à intensidade, conforme salientam Bidone e Tucci, 1995, que sugerem, 

para o cálculo do tempo de concentração da bacia o equacionamento baseado na 

velocidade da água nas superfícies e na declividade do terreno. O tempo de 

concentração calculado pelo método, para bacias muito pequenas, como um único 

lote urbano, gera valores muito pequenos, e, conseqüentemente, intensidades de 

precipitação muito altas. Por este motivo, adotou-se um tempo de precipitação de 30 

minutos. A curva IDF para a cidade de São Carlos – SP é expressa pela Equação 1: 

           

(1) 

Em que:  

i = intensidade de precipitação, em mm/h; T = período de retorno, em anos; t = 

duração da precipitação, em minutos e a, b, c e d são parâmetros ajustados 

empiricamente. 

Estimativa da capacidade de infiltração do solo 

Embora o processo de infiltração em trincheiras seja multidimensional, uma 

análise pelo modelo de infiltração horizontal de Philip, descrito pelas Equações 2 a 

4, fornece uma estimativa do decaimento da taxa de infiltração com o tempo, 
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permitindo dimensionar o volume da trincheira considerando a vazão de infiltração 

correspondente ao tempo de precipitação. 

            

(2) 

!           (3) 

!         (4) 

Em que: 

C = sortividade, parâmetro físico do solo, em m³/s.m²; Vinf = volume infiltrado 

até o instante t, em m³; i = taxa infiltração no instante t, em m³/m².s; I = infiltração 

acumulada até o instante t, em m³/m² e Ainf = área efetiva de infiltração, em m². 

A área efetiva de infiltração foi estimada considerando-se as hipóteses assumidas 

por Jonasson (1984, apud Mikkelsen e Jacobsen, 1993; Mikkelsen et al., 1996), 

segundo as quais: a área superficial da base é totalmente colmatada após algum 

tempo de operação da trincheira; a superfície lateral de infiltração nas extremidades 

da trincheira é desprezível, e a infiltração ocorre, portanto, somente na superfície 

lateral ao longo do comprimento da trincheira, sendo o nível d'água médio é igual a 

½H, em que H é a altura útil da trincheira. Obtém-se que a área efetiva de 

infiltração (Ainf) é dada pela Equação 5: 

         (5) 

Em que L e H são, respectivamente, o comprimento e profundidade da 

trincheira, m. 

4.4. Monitoramento da Trincheira de infiltração  

Foi prevista a instalação de monitoramento de nível d’água na trincheira de 

infiltração. A trincheira foi construída de modo a poder ser monitorada em dois poços 

de monitoramento de nível d’água, um na seção média longitudinal e outro na sua 

extremidade mais baixa. O poço instalado na seção média da trincheira possui 

profundidade que permite também o acompanhamento da infiltração da água no 

solo. 

O Poço 2, localizado próximo à extremidade mais baixa da trincheira, para 

inspeção e monitoramento de nível d’água, tem a profundidade da trincheira e é de 

PVC perfurado, de diâmetro 20 cm, revestido com geotêxtil. A Figura 3 ilustra o 

detalhamento da trincheira. O monitoramento de nível d’água na trincheira é feito 
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no interior do Poço 2 através de um linígrafo eletrônico (WL15 Water Level Logger) 

que realiza leituras contínuas do nível d’água a cada minuto.  

As precipitações são monitoradas com uma estação climatológica telemétrica 

instalada dentro do lote, que fornece medidas de chuva e outras variáveis 

climatológicas com a mesma discretização do linígrafo instalado na trincheira. 

A saída dos tubos perfurados provenientes do telhado é outro ponto que possui 

monitoramento contínuo e com a mesma discretização temporal. Usa-se um CTD 

Diver para medir o nível d’água na caixa situada a jusante da trincheira. 

A trincheira esteve em operação desde outubro de 2005 até o encerramento do 

contrato objeto do presente relatório, sendo que não foi constatado extravasamento. 

Deu-se início, em seguida, à elaboração um trabalho em que os dados monitorados 

foram analisados em conjunto com o monitoramento hidrometeorológico no lote.  
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização do solo  

A composição granulométrica do solo onde foi instalada a trincheira está apresentada 

na Tabelas 5.1 e 5.2 e Gráfico ilustardo na Figura 5.1, a seguir. Conforme a 
composição granulométrica obtida, o solo foi classificado como “areia média a fina 
marrom claro”.  

Tabela 5.1 – Ficha de Ensaio Granulométrico do solo 

!  

LOCAL: ρ S (g/cm3) 2.65
PROF.: m DATA: 27/7/05 AM nº: -
POÇO: BLOCO nº: OPER.: Melissa
CLASSIF.:

Cápsula nº 217 122 180 nº
S + T + A g 25.27 25.30 32.25 g 92.20
S + T g 23.65 23.35 29.97 g 0.00
Tara (T) g 12.97 10.80 15.57 g 92.20
Água (A) g 1.62 1.95 2.28 % 15.5
Sólidos (S) g 10.68 12.55 14.40 g 79.82
w % 15.2 15.5 15.8

PENEIRA MASSA RETIDO RET. AC. PASSADO
nº (g) (%) (%) (%)

4 0.00 0.0 0.0 100.0
10 0.04 0.1 0.1 99.9
16 0.23 0.3 0.3 99.7
30 3.63 4.5 4.9 95.1
50 18.89 23.7 28.6 71.4

100 21.26 26.6 55.2 44.8
200 3.65 4.6 59.8 40.2

Prato 5.01 6.3 66.0 34.0

TEMPO (t) T µ.10-4 z Di P(<Di)
(min) (ºC) (Pa.s) (cm) (mm) (%)

0.5  
1 21.8 19.0 10.32 16.19 -4.69 0.0556 17.1 34.4
2 21.2 19.0 10.32 10.39 -4.69 0.0315 16.5 33.2
4 20.0 19.0 10.32 10.55 -4.69 0.0225 15.3 30.8
8 19.7 19.0 10.32 10.87 -4.69 0.0161 15.0 30.2
15 19.5 19.0 10.32 10.95 -4.69 0.0118 14.8 29.8
30 19.0 19.0 10.32 11.00 -4.69 0.0084 14.3 28.8
60 18.3 19.0 10.32 11.13 -4.69 0.0060 13.6 27.4
120 17.8 19.0 10.32 11.32 -4.69 0.0042 13.1 26.4
240 16.9 19.2 10.27 11.45 -4.66 0.0030 12.2 24.6
480 16.5 20.0 10.07 11.80 -4.53 0.0021 12.0 24.1

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA

LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS

0.60

w média

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA CONJUNTA - NBR 6502

Sólidos

HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO

SEDIMENTAÇÃO

DADOS DO SOLO

UMIDADE (w) MASSA INICIAL

VOLUME (cm3) :
SOLUÇÃO P. A.

125.0

TIPO :

S + A

DEFLOCULANTE :

PENEIRAMENTO DADOS DO ENSAIO

-

Recip.
S + T + A
T

87275

ASTM 151 - H

DENSÍMETRO nº :
TIPO :

LOTE EXPERIMENTAL NIBH

AREIA MÉDIA A FINA MARRON CLARO

r(H)-rw(H)r(H) rw(H)

0.5

-

c (m) :

PROVETA nº :
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Tabela 5.2 – Composição granulométrica do solo 

!  

Figura 5.1 – Curva granulométrica do solo – conforme NBR 5734/80 

  

5.2. Dimensionamento da Trincheira de Infiltração 

Precipitação de projeto 

Aplicando-se a idf de São Carlos – SP, para o tempo de recorrência TR = 5 anos, 

a intensidade de precipitação é i = 62 mm/h. 

Área de contribuição 

Foi calculado o coeficiente C pela média ponderada das áreas de contribuição: 

Área impermeável diretamente conectada à trincheira: 80 m², C = 1; Área 

impermeável indiretamente conectada à trincheira: 40 m², C = 0,6; Área permeável 

indiretamente conectada à trincheira: 60 m², C = 0,4. Assim, tem-se Cmédio = 

(1x80)+(0,6x40)+(0,4x60)/(80+40+60) = 0,71 

%
5.0

38.0
21.0
11.9
24.1ARGILA

Solo

Caracterização Granulométrica Final do Solo

AREIA GROSSA
AREIA MÉDIA
AREIA FINA
SILTE 
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Ressalta-se que este coeficiente de escoamento superficial refere-se somente à 

parcela do lote que contribui para a formação do escoamento na trincheira de 

infiltração, que é de aproximadamente 180 m², de acordo com a topografia do 

terreno e o local escolhido para a instalação da trincheira. 

Vazão de projeto 

Aplicando-se o método racional, tem-se que a vazão de entrada na trincheira é 

dada por: 

Q = C x i  xA = 0,71 x 0,062 (m/h) x 180 (m²) = 7,92 m³/h = 132 l/min. 

Portanto, a vazão de projeto afluente à trincheira é Q = 132 l/min. Durante 30 

minutos de precipitação, o volume afluente à trincheira é, portanto, V = 3,96 m³. 

Para o Solo em questão, tem-se C = 0,00698 m³/m², ou seja, a infiltração 

acumulada no solo é dada por I = 0,00698t1/2, conforme Equação 3. Durante 30 

minutos, o volume infiltrado pela trincheira é 0,30 m³/m². 

Estimando-se inicialmente as dimensões da trincheira em L = 12 m e H = 0,70 m 

tem-se uma área efetiva de infiltração de 8,4 m², conforme Equação 5. Sendo assim, 

o volume infiltrado ao final de 30 minutos terá sido V = 0,30 (m³/m²) x 8,4 (m²) = 

2,52 m³, ou seja: 

Ventrada, 30min = 3,96 m³ 

Vinfiltrado, 30min = 2,52 m³ 

Varmazenado = Ventrada – Vinfiltrado = 1,44 m³ 

Este volume deverá ser armazenado pela trincheira, considerando o volume útil 

proporcionado pela porosidade (f) da brita de preenchimento. O volume necessário À 

trincheira é dado pela Equação 6: 

        (6) 

A Brita 1 comercial fornece porosidade média estimada de 45%, ou seja, 

Vtrincheira = 1,44 (m³) /0,45 = 3,2 m³. Considerando as dimensões pré-estimadas L = 

12m e H = 0,7 m é necessária que a largura da trincheira seja B = 0,4 m. A trincheira 

foi executada com seção trapezoidal, sendo B = 0,70m e b = 0,50m. A Figura 2 ilustra 

a configuração da trincheira no terreno. 

( )[ ]
φ

)( inf iltradoentrada
trincheira

VV
V

−
=
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Figura 5.2 – Configuração da trincheira de infiltração: vista em planta, perfil 
longitudinal e seção transversal. 

!  

As águas provenientes do telhado são encaminhadas para a trincheira por meio 

de tubulação, e distribuídas uniformemente ao longo do comprimento da trincheira 

por tubulação perfurada. A trincheira foi revestida com manta geotêxtil para o 

controle do afluxo de material particulado proveniente do arraste de poluição difusa 

pelo escoamento superficial. Esta medida visa o controle da colmatação, que 

consiste no entupimento dos poros da camada superficial do solo em virtude da 

presença deste material particulado na água infiltrada. 

Devido à declividade do terreno, a trincheira possui declividade longitudinal 

conforme ilustra a Figura 5-2 e dispõe de dispositivo de extravasamento para a rede 

Declividade 3%

.7
5

Tubulação de drenagem, conectada ao telhado.
PVC perfurado; 2 tubos D=0,1m; Revest. geotêxtil.

Sistema de extravasamento da 
vazão excedente

0,50

0,70

0,
75 manta geotêxtil

Tubulação de PVC 
perfurado D=10 cm

brita 2 comercial

Tubulação conectada ao telhado

Vista em planta

Corte Transversal

Corte Longitudinal

12.60

.7
0

Poço 1: existente. 
D=0,20m; Prof.=13,0m

Tubulação de PVC perfurado 
D=0,1m; Revest. geotêxtil

preenchimento com Brita 1 entre o tubo 
e a parede do poço

Poço 2: inspeção e monitoramento do nível d'água.
PVC perfurado D=0,2m; Revest. geotêxtil

12.60

!  13



Projeto REUSO – Dispositivos de controle no lote visando desenvolvimento tecnológico de 
aproveitamento de águas pluviais para a redução dos impactos hidrológicos através da 
elaboração de cenários de políticas públicas, recursos hídricos e manejo sustentável. 

PROCESSO CNPQ – 507139/2004-6

de drenagem caso o volume afluente seja superior à sua capacidade de 

armazenamento. A trincheira foi recoberta com camada de brita, terra e grama, de 

modo que somente os poços de monitoramento são visíveis na superfície do terreno, 

conforme ilustram as fotos apresentadas nas Figuras 5-3 a 5-6. 

Figura 5-3 – Revestimento da trincheira com geotêxtil e preenchimento com brita. 

!  
Figura 5-4 – Detalhe do dispositivo de extravasamento de vazões excedentes. 

!  
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Figura 5-5 – Trincheira após recobrimento com terra e detalhe dos postos de 
monitoramento. 

!  
Figura 5-6 – Disposição final da trincheira no terreno. 

!  

5.1. Anotação de responsabilidade técnica de instalação da trincheira de 
infiltração 

O dimensionamento e implantação da trincheira experimental foi registrada junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, por meio de anotação de 
responsabilidade técnica – ART, emitida pela bolsista, a seguir apresentada. 

Dados da profissional: 

• Melissa Cristina Pereira Graciosa – CREA 506.177.112-49 

• ART Nº  Emitida em 16 de agosto de 2005: Nº ART 8210200505107134 
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5.2. Custos de implantação 

Os custos envolvidos diretamente foram: escavação de terra, brita de 

preenchimento, dispositivos hidráulicos (tubos, conexões, calhas), manta geotêxtil e 

mão-de-obra. A Tabela 5-3 apresenta uma estimativa dos custos diretos, para a 

implantação de uma trincheira de infiltração isolada, de dimensões 0,90x1,00x5,00 

m³. 

Tabela 5-3 – Estimativa de custos diretos de implantação de uma trincheira de 

infiltração  

  

6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

A estimativa apresentada na Tabela 5.3 refere-se aos custos diretos de 

implantação de uma unidade de trincheira de infiltração em um lote urbano. A 

implantação de um sistema de infiltração de águas pluviais em um loteamento, como 

metodologia de controle do escoamento superficial na sub-bacia hidrográfica, requer 

estudos mais aprofundados sobre os custos envolvidos indiretamente, tais como: 

estudos iniciais da bacia, programas de incentivo, elaboração de manuais de projeto, 

monitoramento do sistema, fiscalização e gerenciamento do funcionamento das 

trincheiras. 

Recomenda-se a elaboração de estudos de qualidade da água infiltrada, com 

relação à presença de sólidos em suspensão, provenientes de poluição difusa, além 

de parâmetros físico-químicos como cor, turbidez e condutividade elétrica, 

indicativos da presença de poluentes no escoamento superficial. Tal estudo pode 

subsidiar a análise do efeito proporcionado pela trincheira na redução de tais 

poluentes na vazão extravasada para a rede de drenagem. Para tando, recomenda-se 

o estudo de colmatação da trincheira. Este estudo se justifica para a melhor 

quantificação dos custos de manutenção de trincheiras de infiltração com vistas à 

Item Unidade Quantidade Custo unitário R$ Custo total R$
Brita m³ 4.5 35.00 157.50

Escavação de solo m³ 4.5 16.70 75.15
Carga de terra m³ 4.5 10.62 47.79

Transporte de terra m³ 4.5 7.13 32.09
Manta geotêxtil m² 11.8 2.30 27.14

MDO servente/ajudante dia 1 25.00 25.00
Tubos e conexões 30.00

Total: 394.67
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aplicabilidade desta tecnologia compensatória face às condições de poluição difusa 

encontradas nas bacias urbanas brasileiras. 

Recomenda-se que projetos em andamento, p.ex. “Experimento Piloto de 
Gerenciamento Integrado de Bacias Urbanas para o Plano Diretor de São Carlos”, CT-
HIDRO FINEP 01.02.0086.00, com interveniência do DAEE/SP continuem e aprimorem 
esta tecnologia de trincheiras de infiltração em pesquisas futuras. 
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w w w . s h s . e e s c . u s p . b r / d o w n l o a d s / d o c e n t e s / e d u a r d o - m a r i o - m e n d i o n d o /

SIBRADEN_ET3_MENDIONDO.pdf), A bolsista atualiza seu CV Lattes e o disponibiliza 
abertamente à comunidade seguindo orientações de CNPq.  
Também, a bolsista teve interação com uma equipe interdisciplinar muito ampla, 
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Ohnuma Jr.(USP), Renata Peres (bolsista CNPq), Pedro Fernando Caballero 
(Defesa Civil-Sao Carlos), Eng Paulino de Almeida Neto, Adv. Cristiane Aparecida 
Guedes Ribeiro (mestranda), Eng Tatiane Furlaneto de Souza (mestranda USP), 
Biól. Flávia Bottino (mestranda USP), Eng Ignazio Ignazio Giuntoli (mestrando 
USP), Juliana Taguti (IC), Diogo M Fernandes Almeida (IC), Anaí Floriano 
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mestrado), Eng Richard P Pehovaz Álvares (Univ San Marcos, Peru), Eng Martin 
Greggersen (Univ Twente, Holanda), Silvia Muchacho (academica, internacional, 
Paraguai), Eng Sadalla Domigos (CETESB), Prof Yosuke Yamashiki (Kyoto Univ, 
Japao), Prof. Michael Lindell (Texas A&M Univ, EUA), Dr Carla Prater (Texas A&M 
Univ, EUA). 
Pelo antes mencionado, a bolsista cumpriu com todos os objetivos, atividades e 
metas estabelecidas na proposta original, sem desvio ou mal uso de recursos 
públicos atribuídos a seu perfil. Portanto, considera-se APROVADO o seu 
relatório.  
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