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3. CONTROLE NA FONTE E LANÇAMENTO NO SISTEMA PÚBLICO DE 
DRENAGEM 

 
3.1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de urbanização modifica as superfícies naturais dos terrenos, promovendo a 
impermeabilização do solo, que resulta na diminuição da infiltração e da rugosidade dos 
terrenos, promove alteração da quantidade e das direções dos fluxos superficiais da água de 
chuva, além de implicar o aumento de sedimentos, poluição difusa e contaminação do 
ambiente. 
 
Os hidrogramas de cheia das bacias hidrográficas urbanizadas têm seu pico de vazões mais 
acentuados e seu tempo de resposta reduzido em comparação aos hidrogramas gerados na 
bacia hidrográfica em seu estado natural. A intensificação das inundações, alagamentos e 
enxurradas que trazem riscos e transtornos para a população são resultados negativos do 
processo de urbanização. A Figura 3.1 representa as modificações impostas pela urbanização 
no ciclo hidrológico natural e a Figura 3.2, o impacto resultante no hidrograma de cheia. 
 

 
 

Figura 3.1 – Modificações no ciclo hidrológico impostas pelo processo de urbanização:  
(a) Pré-ocupação e (b) Pós-ocupação 

 

 

(a) (b) 
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Figura 3.2 - Modificações no hidrograma de cheias impostas pelo processo de urbanização 

 
A reorganização da cobertura dos solos e urbanização pode ser pensada de maneira 
sustentável, incorporando em sua concepção os impactos que podem ser gerados e trazendo 
propostas de controle e mitigação destes. O termo “controle na fonte” apresenta como 
proposta a adoção de medidas mitigadoras nos terrenos em que o escoamento é gerado, 
evitando a transferência do fluxo intensificado pela impermeabilização para a jusante. 
 
O controle na fonte do escoamento pluvial é garantido pela adoção de dispositivos de 
drenagem denominados técnicas compensatórias. Segundo Nascimento et al. (2011), as 
tecnologias compensatórias baseiam-se, essencialmente, na retenção e na infiltração das 
águas precipitadas, visando o rearranjo temporal das vazões e, eventualmente, a diminuição 
do volume escoado, reduzindo a probabilidade de inundações e trazendo a possibilidade de 
ganhos na qualidade das águas pluviais. Assim, o conceito geral, conforme apresentado na 
Figura 3.3, na Figura 3.4 e na Figura 3.5, é acrescentar na concepção proposta, a implantação 
de técnicas compensatórias, quebrando a dinâmica de aumento de impactos devido à 
implantação de um empreendimento. 
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Figura 3.3 - Características e Implicações da Condição de Pré-ocupação 
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Figura 3.4 - Características e Implicações da Condição de Pós-ocupação 
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Figura 3.5 - Características e Implicações da Condição de Pós-ocupação com Controle na Fonte 
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Como pode ser observado na Figura 3.6, a adoção do “Controle na Fonte”, por meio das 
técnicas compensatórias de drenagem, proporciona um hidrograma de cheia menor e mais 
distribuído em comparação ao de pós-ocupação. Assim, o objetivo da implantação das 
técnicas compensatórias é impor para a nova urbanização uma função de controle para 
reduzir a efetividade das áreas impermeáveis, aproximando-as das condições na situação de 
pré-urbanização, em termos quantitativos e/ou qualitativos, bem como trazer ao desenho 
urbano, novas funções que incorporem o conceito de menor impacto ao ambiente. 
 

 
Figura 3.6 - Hidrogramas de cheias pré-ocupação, pós-ocupação e pós-ocupação com controle na fonte 

 
A implementação do controle na fonte implica mitigar os impactos (aumento do 
escoamento, velocidades, contaminação etc.) diretamente nos locais onde a 
impermeabilização ocorreu e na mesma proporção do impacto gerado pela ocupação da 
área. Portanto, a aplicação efetiva deste conceito implica compartilhar as responsabilidades 
de modificações do solo para todos os envolvidos na alteração do ambiente natural, sejam 
empreendedores particulares ou públicos, independente da área do empreendimento, não 
deixando as ações para o controle do escoamento apenas para grandes obras a serem 
realizadas pelo poder público. 
 
Assim, qualquer empreendimento, sendo ele residencial, comercial, industrial ou público, 
deve obedecer aos critérios estabelecidos nas legislações das cidades para não impactar ou 
para minimizar os impactos gerados ao ambiente urbano. Os empreendimentos devem 
garantir que a infraestrutura urbana seja capaz de absorver a demanda de escoamento 
superficial gerado pelo empreendimento, viabilizando um projeto de drenagem pluvial que 
apresente soluções que não impactem e/ou compensem os impactos negativos que possam 
afetar a hidrografia do município e o sistema público de drenagem. 
 



 
  

8 
 

A Lei 11.181/19, que estabelece o Plano Diretor de Belo Horizonte e suas regulamentações, 
exige que o lançamento das águas pluviais na rede pública de drenagem, provenientes de um 
terreno edificado, seja equivalente à sua vazão em condições naturais. 
 
Deste modo, o projeto de drenagem a ser implementado deve propor a redução da 
impermeabilização efetiva das ocupações, buscando restaurar o fluxo original através do 
redesenho da drenagem com técnicas compensatórias. 
 
O presente capítulo discorre sobre o sistema de drenagem em áreas individuais com a 
aplicação do controle na fonte exigido por lei, bem como as condições adequadas do 
lançamento no sistema público de drenagem. 
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3.2. INFORMAÇÕES INICIAIS 
 
O desenvolvimento do projeto de controle na fonte e lançamento no sistema público de 
drenagem deve se pautar primeiramente no levantamento inicial das características do 
empreendimento e do local de implantação. A seguir listamos as informações iniciais que 
devem subsidiar a elaboração de projeto e constar dos documentos a serem apresentados 
para licenciamento dos empreendimentos: 
 

a) Localização do empreendimento: necessário apresentação de mapa de localização 
com delimitação da área do empreendimento e principais acessos e vias adjacentes. 

b) Localização do empreendimento segundo as bacias e sub-bacias hidrográficas do 
município, indicação de córregos, talvegues naturais, zoneamento, áreas de 
inundação, reservas naturais, limites e demais informações pertinentes do 
parcelamento do solo etc. 

c) Descrição da microbacia de estudo (área de contribuição do empreendimento e 
terrenos adjacentes), contendo todas as informações relevantes, principalmente: 

 Estado atual do terreno, vegetação, solo, existência de edificações, tipo de 
pavimentos e infraestrutura existentes (a serem demolidos ou mantidos no 
empreendimento); 

 Inferência das direções do fluxo superficial natural da água pluvial, existência 
de dispositivos de drenagem, talvegues, córregos, nascentes, lençol freático 
alto / áreas alagadiças, internos ou lindeiros à área do empreendimento. 
Informação de contribuições pluviais adjacentes ou lançamento pluvial 
proveniente do empreendimento em áreas particulares; 

 Visão geral do entorno, tipo de infraestrutura, pavimentos, sistema de 
drenagem público existente, inferência de alternativas para pontos de 
lançamento de drenagem; 

 Relatório fotográfico do terreno e entorno. 

d) Levantamento planialtimétrico do terreno e áreas relevantes do entorno, constando 
todas as informações pertinentes e o cadastro do sistema de drenagem público das 
vias adjacentes e possíveis dispositivos de lançamento. 
 
O cadastro do sistema de drenagem deve atender as recomendações e 
detalhamentos exigidos no Procedimento Padrão para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Infraestrutura Urbana – SUDECAP, Capítulo 4 - Topografia. 
 
A Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI – é responsável por 
disponibilizar o cadastro das redes de drenagem existente na PBH, caso existam, 
como informação preliminar para fins de planejamento das atividades a serem 
realizadas. Não é permitida a utilização do cadastro fornecido para fins de estudos e 
projetos, uma vez que o mesmo não possui nível de detalhe adequado para 
identificação de interferências e pode estar desatualizado devido a execução de obras 
recentes. Assim, deverá ser sempre realizado o cadastro in loco das estruturas de 
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drenagem, através de levantamento topográfico específico, a ser viabilizado pelo 
Empreendedor. 

e) Descrição geral do empreendimento, com informações dos usos que ele prevê 
(residencial, comercial ou industrial), número de unidades, finalidades etc. Devem 
constar também informações quando se tratar de processos/serviços que possam 
causar algum tipo de contaminação da água ou do solo. 

f) Projeto de terraplenagem com seções indicando cortes e aterros necessários para 
implantação do empreendimento. 

g) Planta de situação do empreendimento e layout geral do empreendimento, com 
locação de platôs, taludes, edificações, acessos, áreas vegetadas, tipo de pavimentos 
e indicação de cotas em cada elevação. 

h) Informações sobre processos erosivos na área de implantação e no seu entorno e 
apresentação de sondagem do solo com posição do lençol freático e, quando 
pertinente, ensaio da capacidade de infiltração. 

i) Informação sobre construções subterrâneas, dentre outras informações pertinentes. 
 
 



 
  

11 
 

3.3. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA CONCEPÇÃO DOS PROJETOS 
 
Os lançamentos de águas pluviais que alterem as condições naturais de permeabilidade do 
solo devem assegurar a não superação da vazão natural (primitiva ou pristina) conforme os 
critérios estabelecidos neste capítulo. Assim, caberá ao empreendedor, com base nos 
estudos que vier a realizar e nas alternativas de intervenção, propor a execução de medidas 
que reduzam os impactos causados. 
 
Para a manutenção da vazão primitiva, os empreendimentos deverão adotar dispositivos de 
controle na fonte que promovam armazenamento temporário e/ou infiltração. Os 
empreendimentos poderão ser aprovados com um dispositivo de drenagem ou mais 
dispositivos conjugados, desde que as dimensões estejam em conformidade com as diretrizes 
desta Instrução Técnica. 
 
O empreendedor poderá diversificar os dispositivos de drenagem utilizados de forma a 
estabelecer a complementaridade entre dispositivos convencionais e dispositivos 
sustentáveis de drenagem urbana. 
 
Deverá ser avaliada a capacidade do sistema público de drenagem existente e, caso 
verificada a incapacidade, deverão ser propostas intervenções para mitigar o excesso de 
vazão provinda do empreendimento, evitando a transferência dos problemas para as áreas 
de jusante. Quando pertinente, a adequação ou implantação de dispositivos do sistema 
público de drenagem poderá ser solicitada pela PBH, durante a análise do projeto a ser 
licenciado. 
 
A concepção urbanística e arquitetônica deve considerar a drenagem pluvial como um 
elemento essencial para a elaboração do projeto do empreendimento. Além das técnicas 
compensatórias de drenagem para controle na fonte da água pluvial, a concepção do 
empreendimento deve constar alternativas de não modificação, na medida do possível, da 
drenagem natural do terreno, bem como dar preferência por lançamentos difusos e 
superficiais e permitir a conservação de faixas/áreas vegetadas, trazendo estes locais como 
elementos direcionadores e retardadores do fluxo e incorporar conceitos de arquitetura 
verde etc. 
 
Todas as intervenções propostas pelo empreendedor deverão atender as premissas da Lei 
11.181, de 8 de agosto de 2019, que aprovou o Plano Diretor do Município de Belo 
Horizonte, e seus instrumentos, em especial aquelas relacionadas às conexões verdes e às 
conexões de fundo de vale, se o empreendimento estiver inserido em alguma dessas áreas 
de conexões ambientais. 
 
Em empreendimentos que contenham nascentes, talvegues ou cursos d’águas em seu 
interior, o projeto de drenagem deverá realizar estudos específicos para preservar e não 
impactar estes corpos hídricos, atendendo as diretrizes do Capítulo 2 - Parcelamento do Solo 
com vistas à Drenagem Urbana, desta Instrução Técnica, e/ou definidas no processo de 
Licenciamento e ou Parcelamento do Solo. 
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O projeto deverá abranger a área total do terreno do empreendimento e a influência de 
terrenos adjacentes a montante que possam interferir ou alterar o cálculo da vazão pluvial de 
lançamento final. O projeto também deverá avaliar de maneira global o impacto do 
empreendimento na bacia hidrográfica na qual o mesmo está inserido. 
 
As orientações do Capítulo 2 desta Instrução Técnica continuam válidas para concepção de 
projetos de Controle na Fonte e Lançamento no Sistema Público de Drenagem. 
 
A premissa a ser considerada no desenvolvimento do projeto é a de um sistema separador 
absoluto, ou seja, as águas pluviais provindas do empreendimento não poderão ser 
misturadas aos efluentes sanitários e/ou industriais, cuja coleta é de responsabilidade da 
COPASA e/ou de empresas especializadas. 
 
No caso de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental ou urbanístico poderão 
ser exigidas medidas complementares e diferenciadas em decorrência da análise dos 
impactos gerados. 
 
Ressalta-se que o projeto de controle na fonte ultrapassa as questões da eficiência 
hidrológica e hidráulica e deve ser adequado à necessidade de uma completa mudança de 
paradigma da temática, principalmente em relação ao fomento de uma ocupação 
sustentável, à valorização dos ambientes, à melhoria da qualidade de efluentes e ao 
tratamento adequado das questões socioambientais. 
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3.4. ESTUDO HIDROLÓGICO E VAZÕES DE RESTRIÇÕES 
 
Nos próximos subitens, as metodologias para o projeto de Controle na Fonte serão 
detalhadas. No Apêndice 2 – Exemplo Ilustrativo Controle na Fonte é apresentado um modelo 
para ilustrar os passos de cálculo e os critérios de dimensionamento das técnicas 
compensatórias. 
 
3.4.1. Áreas de contribuição 
 
Deverão ser apresentadas as características gerais das áreas de contribuição para cada ponto 
de lançamento na situação pós implantação do empreendimento. Deste modo, deve constar: 
 
 Delimitação das áreas de contribuição enumeradas e diferenciadas por hachuras em 

função do tipo de cobertura do solo; 

 Indicação de níveis de elevação e/ou curvas de nível; 

 Delimitação clara das bacias de contribuição por pontos de lançamento; 

 Legenda indicativa da simbologia / convenção adotada para diferenciação do material 
de revestimento (hachura, cor, numeração). A diferenciação dos revestimentos deve 
seguir prioritariamente a Tabela 3.2 - Coeficientes de Escoamento para Controle na 
Fonte; 

 Indicação do sentido de escoamento (→) nas superfícies e dispositivos de coleta; 

 Diferenciação entre fluxos distribuídos e concentrados; 

 Compatibilização com o projeto arquitetônico. 

 
O apurado das áreas na condição pós-ocupação deve constar numa tabela resumo como 
demonstrado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Modelo de Resumo de Áreas e Revestimentos 

Bacia de Contribuição / 
Lançamento

Ponto de 
lançamento Tipo Área de 

Contribuição Área (m²) Revestimento Total (m²)

A1

A...

A n

Total Geral ∑ total áreas

∑ áreas L1

∑ áreas L...

∑ áreas Ln

L...

Ln

L1 Dispositivo 
/Localização

Concentrado ou 
Difuso

 

3.4.2. Coeficientes de escoamento 
 
Os coeficientes de escoamento superficial a serem utilizados são os constantes na Tabela 3.2. 
 

Tabela 3.2 - Coeficientes de Escoamento para Controle na Fonte 

Tipo de superfície Coeficiente de Escoamento 
Superficial

Telhado 0,95

Revestimento asfáltico 0,95

Revestimento em concreto 0,95

Solo exposto 0,95

Solo coberto com brita, seixo rolado, areia, saibro 0,90

Paralelepípedos 0,85

Gramas sintéticas, revestimentos emborrachados 0,95

Pavimentos permeáveis em concreto ou asfalto 0,85

Blocos intertravados 0,85

Grama, Jardim 0,25

Terreno natural vegetado 0,25
 

A ponderação do escoamento superficial é definida pela média ponderada em relação às 
respectivas áreas de contribuição, conforme a Equação 3.1. Algumas tabelas do presente 
subcapítulo já trazem esta ponderação embutida. 
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Onde: 
C – Coeficiente de escoamento superficial; 
Cn – Coeficiente de escoamento superficial para cada tipo de superfície n; 
An – Área com o tipo de revestimento n; 
A – Área total. 
 
3.4.3. Chuva de projeto 
 
O Apêndice 1 - Intensidade, Duração e Frequência (IDF) para a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte – RMBH, desta Instrução Técnica, apresenta todas as considerações a respeito da 
Equação de Chuvas Intensas utilizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo 
Pinheiro e Naghettini (1998). 
 
As precipitações a serem adotadas nos projetos de Controle na Fonte devem considerar 
Tempos de Retorno (TR) de 2 e 100 anos, com durações de 120 minutos. As chuvas de 
projeto foram determinadas após simulações do funcionamento do microrreservatório com 
diferentes configurações de volume e de diâmetro do orifício para diferentes chuvas de 
projeto. 
 
O dimensionamento do microrreservatório com as chuvas de projetos com duração de 120 
minutos foi a que apresentou melhor eficiência em comparação com as demais chuvas 
simuladas (15, 30, 45 e 60 minutos). Os resultados das simulações foram corroborados pelos 
dados de monitoramento de dois experimentos com microrreservatórios em Belo Horizonte. 
 
Os critérios recomendados acima também foram utilizados em simulação para as demais 
técnicas compensatórias consideradas nesta Instrução Técnica e se apresentaram bastante 
aderentes. O tempo de retorno de 2 anos busca atender as exigências do Plano Diretor de 
Belo Horizonte de se manter o lançamento das águas pluviais na rede pública de drenagem 
próxima à vazão de pico em condições naturais para chuvas mais frequentes. Com relação ao 
tempo de retorno de 100 anos, o intuito é de realizar o amortecimento de pelo menos 50% 
das vazões de pico de chuvas que causam maiores transtornos no sistema de drenagem da 
cidade. 
 
A intensidade e a distribuição temporal da precipitação, definidos para a curva com 50% de 
probabilidade, recomendada para os dimensionamentos, estão apresentadas na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Hietograma e intensidades pluviométricas - TR 2 e TR 100 anos / Duração: 120 minutos 

Duração (min) Duração Precipitação TR 2 anos TR 100 anos TR 2 anos TR 100 anos

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

12 10 10 7,19 13,98 35,97 69,88

24 20 20 15,35 29,81 40,76 79,20

36 30 30 26,86 52,18 57,55 111,81

48 40 40 34,05 66,15 35,97 69,88

60 50 50 39,80 77,33 28,77 55,90

72 60 60 42,68 82,92 14,39 27,95

84 70 70 44,12 85,72 7,19 13,98

96 80 80 45,56 88,51 7,19 13,98

108 90 90 47,00 91,31 7,19 13,98

120 100 100 47,96 93,17 4,80 9,32

Precipitação Acumulada                     
(mm)

Intensidade                                           
(mm/h)

Distribuição                                              
(%)

 
 
 
3.4.4. Métodos de cálculo de vazões 
 
Para cálculo das vazões deverá ser utilizado o hidrograma unitário do método racional 
modificado (HUMRM), que foi proposto por Smith e Lee (1984) e avaliado por Drumond 
(2019). Esse método guarda a simplicidade de utilização do método racional, mas com 
hidrogramas resultantes mais próximos à realidade observada e que mais se adequaram ao 
monitoramento da precipitação e do escoamento de dois telhados de experimentos 
realizados em Belo Horizonte.  
 
Conhecendo-se a intensidade média do intervalo, conforme já fornecida pela Tabela 3.3, 
aplica-se a equação do Método Racional, em cada intervalo, chegando-se a um hidrograma 
para cada lançamento e para os TRs 2 e 100 anos, conforme a Equação 3.2. 
 

 
 
Onde: 
 
Qn – Vazão em cada passo de tempo (l/s); 
C - Coeficiente de escoamento superficial do respectivo lançamento; 
 i - Intensidade de precipitação em cada passo conforme Tabela 3.3 (mm/h); 
A - Área total de contribuição do respectivo lançamento (m²) 
 
As vazões de pico são consideradas sempre no final de cada intervalo. Após o último 
intervalo de precipitação, acrescenta-se um intervalo com a mesma duração, ou seja, o 
hidrograma terá um intervalo a mais do que o hietograma, que se refere ao final do 
escoamento. Como cada intervalo representa 10% da duração da chuva de projeto e esta 
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teve duração de 120 minutos, os intervalos foram de 12 minutos, como mostrado na Figura 
3.7. 
 

 
Figura 3.7 - Exemplo de Hidrograma do Método HUMRM (Fonte: Drumond, 2019) 

 
 
Assim, em relação ao método descrito acima, para o cálculo das vazões máximas de 
lançamento da área total do empreendimento, deve-se fazer uso dos valores de vazão 
apurados com a intensidade máxima, evidenciados na Tabela 3.3 - Hietograma e Intensidades 
pluviométricas - TR 2 e TR 100 anos / Duração: 120 minutos. Ou seja, as intensidades do 
intervalo de 36 minutos, nas condições pré-ocupação e pós-ocupação são: 
 

TR 2 anos: 57,55 mm/h 

TR 100 anos: 111,81 mm/h 
 
a) Cálculo da Vazão Natural – Vazão Pré-ocupação 

 
O coeficiente a ser adotado para o cálculo da vazão natural (pré-ocupação ou escoamento 
primitivo) é de 0,25. A vazão natural deverá ser calculada para cada bacia de 
contribuição/lançamento, utilizando a intensidade máxima para cada cenário e a Equação 
3.2. Os resultados devem ser apresentados conforme a Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 - Resumo das Vazões Naturais / Pré-Ocupação 

Bacia de 
Contribuição / 

Lançamento

Área de 
Contribuição Área (m²)

TR (2 anos) 
i=57,55mm/h

TR (100 anos) 
i=111,81mm/h TR (2 anos) TR (100 anos)

A1 Equação (3.2) Equação (3.2) 

A...

A n

 ∑ vazões         

(TR 2 anos) 
 ∑ vazões         

(TR 100 anos) 
Vazão Pré-ocupação Total do Empreendimento

Vazão Natural por Área de 
Contribuição (L/s)                                   

C=0,25
Vazão Natural Total (L/s)

 ∑ vazões L1     

(TR 100 anos) 

Ln

L1  ∑ vazões L1     

(TR 2 anos) 

L...

 

b) Cálculo da Vazão Pós-Ocupação 
 
A vazão de pós-ocupação será calculada através do coeficiente de escoamento de acordo 
com o tipo de superfícies / revestimento para cada bacia de contribuição/lançamento, 
utilizando a intensidade máxima de precipitação e a Equação 3.2. 
 
As vazões totais do empreendimento na condição de pós-ocupação são obtidas pela soma 
das vazões máximas, conforme Tabela 3.5. 

 
 

Tabela 3.5 – Resumo das Vazões / Pós-Ocupação 

Bacia de 
Contribuição / 

Lançamento

Área de 
Contribuição Área (m²) Revestimento Coeficiente C

TR (2 anos) 
i=57,55mm/h

TR (100 anos) 
i=111,81mm/h TR (2 anos) TR (100 anos)

A1 (Tabela 3.2) Equação (3.2) Equação (3.2) 

A...

A n

 ∑ vazões         

(TR 2 anos) 
 ∑ vazões         

(TR 100 anos) 

Ln

Vazão Pós-ocupação Total do Empreendimento

Vazão Pós-ocupação por Área de 
Contribuição (L/s)                                   

Vazão Pós-ocupação Total (L/s)

L1  ∑ vazões L1     

(TR 2 anos) 
 ∑ vazões L1     

(TR 100 anos) 

L...
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c) Vazões do Controle na Fonte 
 

A partir das vazões apuradas nos cenários pré e pós-ocupação, deverão ser propostos 
dispositivos de controle na fonte que atendam plenamente aos seguintes objetivos: 
 
 Garantia de não superação da vazão máxima do hidrograma de pré-urbanização 

considerando TR 2 anos e duração de 120 minutos; 

 Redução de pelo menos 50% da vazão de pico de pós-urbanização para a chuva, 
considerando TR de 100 anos e duração de 120 minutos, ou manutenção da vazão de 
pré-urbanização para o mesmo critério, o que for maior. 

 Garantia de que o sistema de drenagem tenha capacidade para receber o 
lançamento, considerando todas as contribuições dos dispositivos públicos, 
conforme Subcapítulo 3.10 - Lançamentos no Sistema Público de Drenagem, para o 
caso de empreendimentos enquadrados como de impacto. 

 
Nos empreendimentos com vários lançamentos, deverá ser definida a quantidade de 
dispositivos de controle na fonte, para garantir os critérios da área total do empreendimento, 
podendo haver compensação de vazões entre os lançamentos desde que os dispositivos 
tenham eficiência em relação a sua respectiva área de contribuição. 
 
Como as áreas permeáveis dos empreendimentos não necessitam de controle, o fluxo 
provindo das mesmas não necessita passar por amortecimento, e a consideração destas 
áreas pode majorar os dimensionamentos. Assim, recomenda-se que o fluxo gerado pelas 
áreas permeáveis não seja lançado nos dispositivos de controle na fonte. 
 

i. Hidrogramas de entrada nos Dispositivos de Controle na Fonte  

Os hidrogramas de entrada nos dispositivos de controle na fonte, ou seja, hidrogramas de 
pós-ocupação, devem atender a mesma metodologia (HUMRM) descrita neste capítulo, 
considerando apenas as áreas de contribuição aos mesmos. Para cada técnica deverá ser 
calculado seu hidrograma de entrada conforme a Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 - Cálculo Hidrograma de Entrada Técnica de Controle na Fonte 

xx,xx

X,XX

TR 2 anos TR 100 anos TR 2 anos TR 100 anos

0 0,00 0,00 Equação (3.2) Equação (3.2)

12 35,97 69,88

24 40,76 79,20

36 57,55 111,81

48 35,97 69,88

60 28,77 55,90

72 14,39 27,95

84 7,19 13,98

96 7,19 13,98

108 7,19 13,98

120 4,80 9,32

Técnica Adotada: XXXXXXXX

Área de contribuição da técnica de controle 
na fonte (m²) 

C pós-ocupação 

Duração         
(min)

Intensidade                                           
(mm/h)

Vazão Entrada (Pós-ocupação)                                                       
(l/s)

 

ii. Escolha dos Dispositivos de Controle na Fonte 

Com base nos hidrogramas de entrada e nas especificidades de cada local e técnica, deve(m) 
ser definido(s) o(s) dispositivo(s) que melhor se adeque(m). 
 
Os Subcapítulos 3.4, 3.5 e 3.6 apresentam as características e recomendações para escolha e 
dimensionamento de cada técnica de controle na fonte. 
 

iii. Hidrogramas de saída – Método de Puls 

Após serem definas as características geométricas da técnica compensatória a ser adotada, 
devem ser realizadas simulações para averiguar e adequar a geometria pelo método de Puls. 
A Equação 3.3 refere-se à equação do método de Puls e seus respectivos passos: 
 

    (equação 3.3) 
 
Onde:  
I1 = Vazão de entrada no início do período de tempo; 
I2 = Vazão de entrada no fim do período de tempo; 
S1 = Volume no início do período de tempo; 
S2 = Volume no fim do período de tempo; 
Q1 = Vazão de saída no início do período de tempo; 
Q2 = Vazão de saída no fim do período de tempo; 
∆t = Duração do período de tempo. 
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Na Equação 3.3, os valores de I1, I2, Q1 e S1 são conhecidos em qualquer tempo t e os 
valores Q2 e S2 são desconhecidos. Akan (1993) sugere os seguintes procedimentos para a 
determinação das variáveis desconhecidas e o cálculo do amortecimento: 
 

1. Da relação cota-volume e cota-vazão pode-se obter a curva de 
armazenamento S1 em função da vazão de saída Q1; 

2. Selecionar um tempo de incremento, ∆t, e calcular um gráfico entre 
[2S1/∆t + Q1] e a vazão de saída, Q1; 

3. Para qualquer intervalo de tempo calcular [I1+ I2] do hidrograma de 
entrada e [2S1/∆t - Q1] da condição inicial ou do tempo prévio; 

4. Calcular [2S2/∆t + Q2] utilizando a equação 3; 

5. Obter Q2 do gráfico obtido no passo 2, sendo essa vazão a de saída no 
tempo t2; 

6. Calcular [2S2/∆t - Q2] subtraindo 2Q2 de [2S2/∆t + Q2] e voltar para o 
passo 3. O valor de [2S2/∆t - Q2] calculado em qualquer tempo será 
[2S1/∆t - Q1] no tempo seguinte; 

7. Repetir o mesmo procedimento até a vazão de saída se igualar a zero. 
 

A partir das simulações realizadas será possível definir o volume e as dimensões finais dos 
dispositivos para realizar o amortecimento das vazões de pico de entrada e o hidrograma de 
saída com as respectivas vazões controladas, conforme Tabela 3.7 e Figura 3.8. 
 
 

Tabela 3.7 - Cálculo Hidrograma de Entrada e de Saída -Técnica de Controle na Fonte 

xx,xx

X,XX

TR 2 anos TR 100 anos TR 2 anos TR 100 anos TR 2 anos TR 100 anos

0 0,00 0,00 Equação (3.2) Equação (3.2) Método de Puls Método de Puls

12 35,97 69,88

24 40,76 79,20

36 57,55 111,81

48 35,97 69,88

60 28,77 55,90

72 14,39 27,95

84 7,19 13,98

96 7,19 13,98

108 7,19 13,98

120 4,80 9,32

Área de contribuição da técnica de controle 
na fonte (m²) 

C pós-ocupação 
Técnica: XXXXXXXX

Vazão Saída Controle na Fonte                                                    
(l/s)Duração         

(min)

Intensidade                                           
(mm/h)

Vazão Entrada (Pós-ocupação)                                                       
(l/s)
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Figura 3.8 – Hidrograma de entrada e saída da técnica de controle na fonte 

 
iv. Resultados do Controle na Fonte  

Com os resultados dos dispositivos de controle na fonte é possível apurar o controle geral 
proporcionado no empreendimento, conforme apresentado na Tabela 3.8 - Apuração das 
Vazões Finais do Empreendimento. Com estes resultados, deve-se verificar se os objetivos de 
controle foram atendidos. 
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Tabela 3.8 - Apuração das Vazões Finais do Empreendimento 

Bacia de 
Contribuição / 

Lançamento

Área de 
Contribuição

Área (m²) TR              
(2 anos)

TR                    
(100 anos)

TR              
(2 anos)

TR                    
(100 anos)

Técnica de controle 
na fonte aplicada

Área de 
Contribuição

Área (m²) TR (2 anos) ∑TR (2 anos) 
por lançamento

TR (100 anos) ∑TR (100 anos) 
por lançamento

Técnica XXXX A1a XX,XX
 maior vazão do 

hidrograma de saída da 
técnica util izada 

 maior vazão do 
hidrograma de saída 

sem controle A1b XX,XX  vazão remanescente 
(sem controle) da A1 

 vazão remanescente 
(sem controle) da A1 

A... sem controle  vazão sem controle  vazão sem controle 

A n

 ∑ vazões             

(TR 2) 
 ∑ vazões             

(TR 100 ) 
 ∑ vazões             

(TR 2 ) 
 ∑ vazões             

(TR 100) 

 ∑ vazões                         

(TR 100 anos) L1 

Vazão Máxima de Saída (L/s)Controle na Fonte

 ∑ vazões  (TR 2)  0,50 ∑ vazões (TR 100 anos) 

 50% (TR 100 anos)  Pós-
Ocupação 

 Natural  (TR 2 anos) 

Vazões Requeridas no Controle na Fonte

 ∑ vazões         

(TR 2anos) 
 ∑ vazões         

(TR 100 anos) 

Vazão Total do Empreendimento

L1

A1

Ln

Vazão de Pré-
Ocupação (L/s)                                   

L...

Vazão Pós-ocupação  
(L/s)

 ∑ vazões                         

(TR 2anos) L1 
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3.5. TÉCNICAS DE CONTROLE NA FONTE BASEADAS NO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
(RESERVAÇÃO) 

 
As técnicas baseadas no armazenamento temporário são constituídas por reservatórios que 
recebem o escoamento superficial da área de contribuição e têm sua vazão de saída 
controlada geralmente por um ou mais orifícios, permitindo que a vazão de saída máxima 
seja inferior à vazão máxima de entrada. 
 
Estas técnicas são adaptáveis a diferentes configurações do sistema de drenagem de água 
pluvial residencial e possibilitam a construção com vários tipos de materiais, sendo uma 
estrutura com grande potencial de uso e adaptação às edificações e infraestrutura urbana. 
Estes reservatórios podem ter vários formatos, ser abertos ou fechados e construídos com 
diferentes materiais, configurando-se como as conhecidas caixas de detenção 
(microrreservatórios ou o termo caixa de captação conforme termo utilizado pela Lei 
11.181/19) ou como valas e bacias de detenção quando aproveitam volumes formados da 
escavação do solo. A Figuras 3.9 a 3.13 ilustram alguns tipos de técnicas de reservação. 
Figura 3.9 Figura 3.10Figura 3.11Figura 3.12Figura 3.13 

 
Figura 3.9 - Configuração de uma caixa de detenção 

 

 
Figura 3.10 – Caixas de detenção: (a) Centro de Saúde Prof. Amílcar Martins, BH/MG. (Fonte: Drumond, 

2019), (b) Loteamento Vilarinho (Fonte: Arquivos PBH) 
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Figura 3.11 - Vala de Detenção - Estação Ecológica UFMG (Fonte: Arquivos Projeto Switch) 

 
 

  
Figura 3.12 - (a) Configuração de uma Bacia de Detenção (b) Bacia de Detenção Parque Real  

(Fonte: Arquivos PBH) 

  
Figura 3.13 - (a) Configuração de um Conduto Reservatórios (b) Conduto Reservatório Loteamento Vilarinho 

Direcional (Arquivos PBH) 
 

Verifica-se que, quanto à forma, os dispositivos de infiltração podem ter formatos cilíndricos, 
retangulares, quadrangulares ou irregulares. Podem ser abertos, fechados, apoiados, 
semienterrados ou enterrados e construídos com diferentes materiais, como concreto, 
alvenaria, metal, PEAD, acrílico etc. 
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As configurações apresentam características singulares quanto aos aspetos construtivos e 
benefícios na compatibilização com o entorno. As caixas de detenção têm seu uso difundido 
por serem facilmente adaptadas à arquitetura residencial, podendo ser moduladas conforme 
o espaço disponível. As valas e bacias de detenção não demandam grandes estruturas em 
concreto e se adaptam bem como complemento do paisagismo local e os condutos 
reservatórios, por serem lineares, podem ser adaptados sob vias. 
 
As estruturas de reservação podem receber o escoamento superficial de todo o lote, ou 
parte dele. Estes dispositivos possuem um volume para o armazenamento controlado que 
proporcionará uma vazão de saída máxima inferior à vazão máxima de entrada. A saída do 
escoamento se dá normalmente por gravidade, por uma tubulação ou orifício.  
 
O volume do dispositivo deve ser suficiente para armazenar temporariamente o volume de 
água excedente entre o hidrograma de entrada e o hidrograma de saída, conforme critérios 
descritos no Subcapítulo 3.4. 
 
Na construção de um microrreservatório é necessário prever a instalação de um extravasor, 
ou de um vertedor de emergência, de forma a prevenir o colapso do sistema, quando atingir 
o limite de sua capacidade de armazenamento ou houver alguma obstrução na estrutura de 
descarga. 
 
 
3.5.1. Tipos de Dispositivos e suas Especificidades 
 
3.5.1.1 Microrreservatórios / Caixa de Detenção 
 
As caixas de detenção (microrreservatórios) são os dispositivos de utilização mais usuais para 
o controle na fonte. Os itens a seguir apresentam o detalhamento destes dispositivos e as 
considerações quanto ao adequado dimensionamento, além de algumas considerações 
construtivas. 
 

a) Configuração típica das Caixas de Detenção  
 

A Figura 3.14 mostra a configuração típica de uma caixa de detenção que, salvo algumas 
variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 
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Figura 3.14 - Caixa de Detenção 

 
 

1. Tubo de Entrada 

Entrada de fluxo pluvial no dispositivo provindo da área de contribuição. Calculado de acordo 
com a Vazão máxima de entrada. 
 

2. Câmara (s) de Armazenamento 

Volume útil disponível para armazenamento temporário no processo de amortecimento de 
vazões. No âmbito desta instrução serão consideradas duas câmaras de armazenamento. 
 

3. Estrutura de descarga de fundo (Placa de Orifício) 

A restrição das vazões é realizada pela estrutura de descarga, geralmente circular, localizada 
no fundo do reservatório, executada em material metálico de pequena espessura. A 
montante da descarga deve-se considerar a adoção de um rebaixo e grade. O rebaixo tem a 
função de equalizar o fluxo de saída e evitar acúmulos de água e sedimentos em toda a 
superfície. E a grade de evitar o entupimento do orifício. 
 

4. Extravasor 

O extravasor tem a função de garantir a saída do escoamento quando for atingido o limite da 
capacidade de armazenamento do dispositivo de detenção ou entre as câmaras de 
armazenamento propostas. 
 

5. Câmara de Passagem 

Consiste numa área de extravasamento dos excedentes interligando ao tubo de saída. No 
caso de reservatórios circulares podem ser substituídas por uma caixa de passagem. 
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6. Tubo de Saída 

Conduto destinado ao lançamento final do escoamento ao sistema público, ou caixas de 
passagens intermediários. Deve ser dimensionado para a vazão máxima de entrada no 
reservatório e com diâmetro nominal comercial imediatamente superior ao de entrada. 
 

7. Borda Livre 

Altura de segurança entre o extravasor e a cota inferior do tubo de entrada para evitar o 
retorno de fluxo. Recomenda-se também a adoção de uma altura de segurança entre o topo 
do tubo de entrada e a estrutura da caixa. Sugere-se que a borda livre seja, pelo menos, de 
20% da altura útil da caixa de detenção. 
 

8. Acessos para Limpeza e Manutenção 

Para inspeção, limpeza e manutenção, os dispositivos deverão ser dotados de um alçapão. 
Para reservatórios com altura acima de 1,00 metro, deve ser projetada uma escada de acesso 
em conformidade com as normas de segurança e diâmetro mínimo de 60 cm. As escadas e as 
tampas de aberturas para acesso ao interior dos reservatórios devem atender as orientações 
do Caderno de Encargos da SUDECAP para poços de visita. 
 

a) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Microrreservatórios 
 

No desenvolvimento do projeto e do dimensionamento devem ser consideradas as seguintes 
etapas: 
 

i. Definição do tipo de reservatório (apoiado, semiapoiado, enterrado) 
 

O reservatório pode ser enterrado, semi-enterrado, apoiado ou elevado, conforme Figura 
3.15. No projeto de um microrreservatório, primeiramente, deve ser definido o tipo de 
estrutura que será construída. Na escolha do tipo de microrreservatório, deve ser avaliada a 
cota de implantação. A definição da cota de implantação do reservatório se dará a partir da 
cota de lançamento disponível e das características do terreno, arquitetura, estrutura etc. 
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Figura 3.15 - Configurações de reservatórios apoiado, semiapoiado e enterrado. 

 
Para os reservatórios dimensionados exclusivamente para receber as águas pluviais de 
telhados, recomenda-se que, preferencialmente, o reservatório seja do tipo apoiado, 
considerando seu menor custo e maior simplicidade para implantação e manutenção, bem 
como facilidade para avaliar seu correto funcionamento. 
 
Na escolha do tipo de reservatório, o projetista deve ter em mente que o custo de 
implantação da estrutura enterrada é maior em comparação ao reservatório de superfície, 
que a inspeção para avaliar o acúmulo de sedimentos e detritos se torna mais difícil e que a 
manutenção se torna mais perigosa devido ao espaço confinado, devendo ser seguidas as 
normas de segurança. 
 
Quando possível, sugere-se que o reservatório seja construído com fundo permeável, de 
modo a possibilitar a infiltração e a recarga do lençol freático. Neste caso, deve-se seguir as 
recomendações constantes no subcapítulo de dispositivos de infiltração em relação às 
distâncias de segurança de construções e profundidades do lençol freático e leito 
impermeável. Entretanto, recomenda-se que o volume útil do reservatório deva ser 
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dimensionado desconsiderando a vazão infiltrada, uma vez que o volume infiltrado em 
eventos de chuva com grande intensidade pode não ser tão significativo. 
 

ii. Estimativa do volume 
 

No pré-dimensionamento da caixa de detenção, recomenda-se a adoção de uma taxa de 
armazenamento de 30 litros por m² de área efetiva de contribuição, ou seja, área 
impermeável multiplicada pelo coeficiente de escoamento superficial. O escoamento das 
águas pluviais nas áreas permeáveis não deve ser direcionado para o microrreservatório, mas 
sim para os pontos de lançamento.  Para obtenção do volume estimado do dispositivo deverá 
ser usada a Equação 3.4:  
 

 
 
Onde: 
Vt – volume útil total de pré-dimensionamento (m³); 
A – Área total de contribuição (m²).  
 

iii. Definição da geometria preliminar do reservatório 
 

A partir da definição da cota de lançamento no dispositivo do sistema público, da 
compatibilização com as edificações do empreendimento e do volume estimado, deverá ser 
definida a geometria do reservatório. 
 
O volume útil total deve ser dividido em duas câmeras, sendo a primeira com cerca de 80% 
do volume total, destinada ao amortecimento da vazão para TR de 2 anos, e a segunda com 
20% do volume destinada a proporcionar 50% da redução da vazão de pico de pós-
urbanização para a chuva com TR de 100 anos. A Figura 3.16 apresenta um modelo da caixa 
de detenção retangular proposta.  
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Figura 3.16 - Croqui de um modelo de microrreservatório (a) em planta (b) corte A-A (c) corte B-B 
 
 
Assim, para a determinação do volume útil do microrreservatório deve-se considerar as 
Equações 3.5, 3.6 e 3.7: 
 

 
 
 

 
Sendo: 
Vt – Volume útil total de pré-dimensionamento (m³); 
A – Área de contribuição (m²); 
V1 – Volume útil da câmara 1(m³); 
V2 – Volume útil da câmara 2(m³). 
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As formas e a geometria do reservatório ficam a critério do projetista. Entretanto, as alturas 
úteis da primeira e da segunda câmara devem ser, preferencialmente, iguais, de forma que a 
carga hidráulica não seja diferente nas câmaras e os diâmetros dos orifícios sejam os 
mesmos. Caso o projetista defina alturas diferentes, deverão ser apresentados os cálculos e a 
simulação do funcionamento do reservatório proposto. 
 
As câmaras poderão ser construídas separadamente, desde que estejam interligadas por uma 
estrutura vertedora, como a Figura 3.17. 
 

 
Figura 3.17 - Modelo de reservatório com câmaras separadas 

 
Para reservatórios cilíndricos, recomenda-se a construção de câmaras separadas, conforme 
exemplo acima. Nos casos em que as duas câmaras sejam construídas em um reservatório 
cilíndrico, as duas estruturas de descargas devem estar localizadas em extremidades opostas, 
conforme indicado na Figura 3.18. 
 

 
Figura 3.18 - Modelo de reservatório cilíndrico com duas câmaras – Vista superior 
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iv. Definição da estrutura de descarga de fundo (orifício) 

 
Deverá ser prevista uma estrutura de descarga de fundo (orifício) para cada câmara, com o 
mesmo diâmetro, definidos a partir da vazão de pico do hidrograma de pré-urbanização para 
a chuva com TR 2 anos e 120 min, da altura útil do microrreservatório e com a equação geral 
dos orifícios conforme Equação 3.8. 
 

      (equação 3.8) 

 
Onde: 
D – Diâmetro do orifício, em metro; 
Q – Vazão, em m³/s; 
Cd – Coeficiente de descarga, adimensional; 
g – Aceleração da gravidade, em m/s²; 
h – Carga hidráulica sobre o eixo do orifício (m). Esta última dependente da altura útil do 
dispositivo. 
 
Para evitar a perda de eficiência pela adoção de diâmetros comerciais e possibilitar que o 
diâmetro do orifício instalado seja o mesmo do projetado, recomenda-se a utilização de 
orifícios em chapa cortada de aço, conforme Figura 3.19. A espessura mínima da chapa de 
aço inoxidável será de 3 mm, para orifícios com diâmetro de até 150 mm, e de 5 mm, para 
orifícios com diâmetro acima de 150 mm. A placa deve ser fixada permanentemente à 
parede de armazenamento, sem espaços entre a placa e a parede. 

 

 
Figura 3.19 - Modelo de instalação de uma placa de orifício 

(Fonte: Adaptado do manual da Upper Parramatta River Catchment Trust – UPCRT, 2005). 
 

 
Nas caixas executadas em concreto e alvenaria e nas valas e caixas de detenção o orifício 
obrigatoriamente deverá ser executado com a chapa de aço cortada. Poderá ser admitido 
outro tipo de orifício em reservatórios cilíndricos, o projetista deverá assegurar que as 
características de descarga são constantes e previsíveis e o material é durável. 
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As estruturas de descarga devem ser dimensionadas preferencialmente como orifícios, com 
adoção da chapa descrita acima, com o valor do coeficiente de descarga de 0,61. É possível 
utilizar outro tipo de estrutura de descarga para as caixas de detenção que não são 
executadas em concreto e alvenaria, desde que seja considerada a classificação proposta por 
Azevedo Netto (1998) e escolhido o respectivo coeficiente de descarga. As estruturas de 
descarga são classificadas por meio da relação entre o comprimento (L) e o diâmetro (D). A 
classificação e os valores dos coeficientes de descarga são apresentados na Tabela 3.9. 
 

Tabela 3.9 - Classificação das estruturas de descarga 

Classificação Relação L / D Coeficiente de descarga 
Orifício < 1,5 0,61 

Bocal 1,5 < L/D < 3 0,82 

Tubo curto 3 < L/D < 500 0,90 

                     Fonte: Azevedo Netto (1998) 
 
É importante deixar claro que a vazão de restrição está diretamente relacionada à estrutura 
de descarga. Qualquer alteração na altura útil, na seção transversal e no coeficiente de 
descarga modifica a vazão de saída. 
 
Ressalta-se ainda que a descarga livre do escoamento após o orifício não é alcançada quando 
a saída é afetada pelos níveis de água no sistema de drenagem a jusante. 
 
A estrutura de descarga deverá estar localizada no mínimo a 10 centímetros da cota do 
rebaixo. Este rebaixo deve ter pelo menos as dimensões de 1,5 do diâmetro do orifício e no 
mínimo 20 cm, conforme Figura 3.20. 

 
Figura 3.20 - Detalhe estrutura de descarga de fundo 

As estruturas de descarga das câmaras devem ser protegidas por uma grade contra bloqueio 
e garantir condições de funcionamento adequado do orifício. Essa grade pode ser composta 
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por uma malha de aço com pequena abertura, conforme indicado na Figura 3.21. Este tipo 
de tela deve reter material relativamente fino (por exemplo, pontas de cigarro e aparas de 
grama) enquanto mantém o desempenho do orifício sob carga pesada de detritos. 
 
As grades deverão ser instaladas a uma distância mínima de 1,5 vezes o tamanho do orifício. 
A área mínima recomendada (incluindo área bloqueada) para uma tela interna é de: 
 

• 50 vezes a área do orifício (para orifício de até 15 cm de diâmetro); 
• 20 vezes a área do orifício (para orifício acima de 15 cm de diâmetro). 

 
Figura 3.21 - Modelo e detalhe da grade  

Fonte: Adaptado do manual da Upper Parramatta River Catchment Trust - UPCRT (2005). 

Se o tubo de entrada ao reservatório estiver localizado próximo a estrutura de descarga da 
câmara 1, o tubo de entrada deve direcionar o fluxo de entrada paralelamente (ou em um 
pequeno ângulo) à tela que protege a saída primária, conforme Figura 3.22. Os escoamentos 
perpendiculares conduzem os detritos para a tela, dificultando seu deslocamento. 
 



 
  

36 
 

v. Determinação do extravasor 
 

O dispositivo deve dispor de um extravasor que permite uma vazão máxima de saída pelo 
menos igual à de entrada, a fim de evitar problemas de extravasão do dispositivo quando 
atingir o limite de sua capacidade de armazenamento ou houver alguma obstrução na saída 
controlada. 
 
Precauções devem ser tomadas ao projetar um microrreservatório, de modo que não haja 
colapso do sistema devido à ocorrência de chuvas mais severas do que a chuva projetada ou 
de bloqueios na estrutura de descarga. Em todos os reservatórios devem ser previstos um 
extravasor capaz de escoar todo o evento de chuva que entre no microrreservatório. 
 
No dimensionamento do extravasor o projetista deve considerar que: 
 

• Os orifícios se encontram bloqueados e o reservatório está cheio; 

• Todo o escoamento de uma chuva direcionado ao microrreservatório transpasse 
sobre o vertedouro; 

• Sempre que possível, o reservatório deve ser projetado para transbordar e escoar em 
uma parte visível da propriedade, de forma que o entupimento seja percebido e o 
bloqueio da saída seja eliminado antes de outro evento de chuva. 

 
A altura mínima de borda livre em reservatórios enterrados deve ser 20% da altura útil. Para 
caixas de concreto ou alvenaria recomenda-se que seja dimensionado como um vertedor 
retangular. Caso seja circular, o extravasor deve ter diâmetro superior ao diâmetro de 
entrada. 
 
Para o dimensionamento de vertedores retangulares de soleira livre, recomenda-se o uso da 
fórmula de Francis para vertedores de parede espessa, conforme Equação 3.9. 
 

Q = 1,550. L. H3/2                        (equação 3.9) 
 
Onde:  
Q = vazão de saída (m³/s); 
L = largura do vertedor (m); 
H = altura da lâmina d’água no vertedor (m). 
 
Quando a largura do vertedor for inferior à largura do reservatório, deve-se avaliar a 
influência das contrações. Segundo Francis, deve-se considerar na aplicação da fórmula um 
valor corrigido para a largura do vertedor, conforme Equações 3.10 e 3.11: 
 

• L = L – 0,1.H (para uma contração) – Q = 1,550. (L – 0,1.H). H3/2 (equação 3.10) 

• L = L – 0,2.H (para duas contrações) – Q = 1,550. (L – 0,2.H). H3/2 (equação 3.11) 
 



 
  

37 
 

Para vertedores de seção circular, a equação a ser utilizada é a Equação 3.12: 
 

Q = 1,518. D0,693. H1,807       (equação 3.12) 
 
Onde: 
Q = vazão de saída (m³/s); 
D = diâmetro do vertedor (m) e; 
H = altura da lâmina d’água no vertedor (m). 
 
Os extravasores podem ser dimensionados com outros formatos geométricos desde que seu 
dimensionamento seja devidamente baseado na literatura existente. Nestes casos, devem 
ser apresentados e detalhados os métodos adotados e os cálculos realizados. 
 

vi. Simulações do funcionamento do reservatório e dimensionamento 
final  
 

Definidos o volume e a geometria preliminar e a altura útil da estrutura, bem como o 
diâmetro e o coeficiente da estrutura de descarga, o dimensionamento final dos dispositivos 
de detenção deverá ser realizado pelo método de Puls a partir dos hidrogramas de pós 
ocupação estabelecidos conforme capítulo 3.4 desta instrução, considerando as vazões que 
realmente são direcionadas para a caixa de detenção. 
 
As simulações devem demonstrar que o microrreservatório é capaz de realizar o 
amortecimento das vazões de pico de entrada, mantendo as vazões máximas de saída iguais 
às de pré-ocupação, ou ainda, dependendo da necessidade em relação ao empreendimento 
como um todo, proporcionar um amortecimento maior. 
 
Caso na primeira simulação as vazões de restrição requeridas não forem atingidas, a 
geometria deve ser adequada até que esta condição seja atendida, definindo assim o volume 
e as dimensões finais do microrreservatório para realizar o amortecimento das vazões de 
pico de entrada. 
 
A descrição dos passos do método de Puls foi apresentada no Subcapítulo 3.4. Nas 
simulações no método de Puls, para reservatórios retangulares, pode ser utilizada a planilha 
fornecida pela PBH, porém, faz-se a ressalva que todo o cálculo deve ser averiguado e é de 
responsabilidade do projetista. Para dispositivos díspares dos que foram apresentados na 
instrução, com geometrias e estruturas singulares, o projetista deve propor uma planilha de 
cálculo específica.  
 

b) Informações Construtivas Adicionais 
 

Nas câmaras do fundo dos reservatórios enterrados e semienterrados deve ser previsto um 
dreno de alívio preenchido com cascalho envolto em uma manta geotêxtil, conforme 
exemplo indicado na Figura 3.22, de modo a esvaziar o fundo do reservatório e não permitir 
o acúmulo de água. 
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Figura 3.22 - Dreno de Alívio 

 
Nos reservatórios apoiados, o dreno de alívio pode ser substituído por uma descarga de 
fundo, composta por uma válvula ou torneira, que permita o esvaziamento do volume de 
água localizado abaixo do orifício durante a limpeza e manutenção do reservatório. 
 
Em locais onde o lençol freático possuir profundidade superior à altura necessária para a 
implantação do reservatório, deverá ser dada preferência para reservatório apoiado ou 
semiapoiado. Descartada a viabilidade desta opção, na adoção de caixa de detenção 
enterrada, a metodologia construtiva deve prever estanqueidade para que não haja fluxo do 
lençol para dentro da caixa, devendo esta permanecer vazia para amortecimento das vazões. 
Neste caso, o dimensionamento estrutural deve prever todos os esforços desta condição. 
Recomenda-se, por questões sanitárias, que se verifique a necessidade de propor sistema de 
bombeamento para eliminar o acúmulo de água no fundo do dispositivo, com 
funcionamento restrito ao fim do evento de precipitação. 
 
Nos casos de lançamento final diretamente em canais, que tenham a possibilidade de 
ocorrer afogados em chuvas mais extremas, recomenda-se prever a adoção de válvulas de 
fluxo unidirecional (válvulas flap) para que não ocorra retorno das águas fluviais para a caixa 
de detenção. 
 
Nas situações em que o desnível do terreno no interior do imóvel demandar o 
bombeamento de águas pluviais, o microrreservatório deverá ser projetado de forma a 
receber as águas bombeadas e permitir a vazão de saída no orifício nas mesmas condições 
definidas anteriormente. O projetista deverá detalhar todo o sistema e apresentar os cálculos 
realizados no seu dimensionamento considerando como hidrograma de entrada as vazões 
bombeadas. Está vedado o lançamento direto de vazões de bombeamento no sistema 
público de drenagem. 
 

c) Caixas de Detenção de Fundo Permeável 
 

Uma forma de aumentar a eficiência é construir o dispositivo com fundo permeável (Figura 
3.23), permitindo a infiltração das águas. Essa estrutura pode contribuir para o 
restabelecimento do equilíbrio hídrico no lote para as condições próximas às de pré-
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urbanização, permitindo a recarga do lençol freático, reduzindo o custo da estrutura, 
melhorando a qualidade da água e reduzindo o volume de escoamento, bem como 
realizando ainda o amortecimento da vazão de pico.  
 

 
Figura 3.23 - Microrreservatório com fundo permeável na Sede da Regional Nordeste da PBH 

(Fonte: Drumond, 2019) 
 
Nos reservatórios com fundo permeável (Figura 3.24), deverá ser instalada acima do nível do 
solo uma camada de pedra de mão, com espessura de cerca de 15 cm, de modo a proteger o 
solo durante o enchimento. Deve ser colocada uma manta geotêxtil para drenos, de acordo 
com a especificação do Caderno de Encargos da SUDECAP, abaixo das pedras de mão, na 
região acima do solo, de modo a evitar a colmatação do solo. 
 

 
Figura 3.24- Exemplo de um reservatório semiapoiado com fundo permeável 

 
d) Considerações a Respeito do Aproveitamento de Água Pluvial 

 
As caixas de detenção deverão ter funcionamento independente das caixas de 
aproveitamento de água pluvial, podendo, contudo, ser unidades integradas, separadas por 
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septos ou outros mecanismos, com fins de melhor relação custo/benefício. Desta forma, os 
compartimentos de detenção devem sempre estar vazios para o amortecimento das vazões e 
serem controlados pelas estruturas de descarga (orifícios) e seguir os critérios de 
dimensionamento apresentados nesta instrução. A Figura 3.25 apresenta de forma ilustrativa 
esta questão. 
 

 

 
Figura 3.25 - Configuração de Sistema integrado de Detenção e Aproveitamento de Água Pluvial 

 
 

3.5.1.2 Valas e Bacias de Detenção para Controle na Fonte 
 
As bacias e valas de detenção são reservatórios abertos de superfície, implantados a partir de 
escavação ou aproveitando a topografia natural do terreno. Possuem uma boa inserção 
ambiental e social. A diferença básica entre as duas está na geometria: as valas são 
dispositivos mais lineares, que podem receber o fluxo tanto concentrado como distribuído, 
enquanto as bacias possuem uma área mais delimitada. 
 

a) Configuração Típica das Valas de Detenção  
 

A Figura 3.26 mostra a configuração típica de uma vala de detenção, que, salvo algumas 
variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 
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Figura 3.26 – Configuração Típica Vala de Detenção 

 
1. Entrada de Fluxo 

 
A entrada de fluxo pluvial no dispositivo, provindo da área de contribuição, pode acontecer 
superficialmente de maneira difusa ou concentrado por meio de tubulação. 
 

2. Volume de Armazenamento 
 

Volume útil disponível para armazenamento temporário no processo de amortecimento de 
vazões. 
 

3. Estrutura de descarga de fundo (Orifício) 
 

A restrição das vazões é realizada pela estrutura de descarga, geralmente circular, localizada 
no fundo da vala, ou em diferentes níveis, conforme os critérios de amortecimento. 
Recomenda-se a adoção de grade acoplada a montante do orifício para evitar o entupimento 
do orifício. 
 

4. Extravasor 
 

O extravasor tem a função de garantir a saída do escoamento quando for atingido o limite da 
capacidade de armazenamento do dispositivo de detenção, podendo ser adotados 
vertedores de soleira livre ou tubulação. 
 

5. Caixa de Passagem 
 

Pode-se adotar uma caixa de passagem de jusante para concentrar os fluxos amortecidos e 
de extravasamento e encaminhá-los em direção aos dispositivos públicos. 
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6. Taludes  
 

A declividade das margens desses sistemas deve ser baixa a fim de evitar acidentes. Neste 
sentido recomenda-se declividades com relação de 6(H):1(V) e profundidade máxima de 
1,5m. As declividades dos taludes também devem estar de acordo com as condições de 
estabilidade do solo. 
 
Os taludes devem ser vegetados com forrageiras, como grama, para que não ocorra 
carreamento do solo. 
 

7. Borda Livre 
 

Recomenda-se adotar uma altura de segurança, mínima de 5 cm, entre o extravasor e a cota 
inferior do tubo de entrada para evitar o retorno de fluxo. 
 
Os níveis dos pisos dos edifícios adjacentes às áreas de armazenamento na superfície devem 
ter uma borda livre adequada para evitar o risco de entrada de água na residência em chuvas 
mais severas do que a chuva projetada ou em caso de bloqueio do sistema. A borda livre 
deve ser calculada a partir do nível de água superior, incluindo a profundidade do fluxo sobre 
o vertedor. A borda livre deve ser de 20 cm para residências e de 10 cm para garagens e pisos 
internos. 
 

8. Segurança para pedestres 
 

Como o nível da bacia situa-se abaixo do nível do piso de entorno, o projetista deve prever 
itens para segurança de pedestre, ciclista e usuários locais, fazendo a adoção de cordões de 
concreto, gradil, guarda corpo, conforme a utilização da área, projeto arquitetônico, dentre 
outros. Estes equipamentos devem atender as normas pertinentes e não são objeto de 
recomendações por esta instrução técnica. 
 
Não deve ser prevista a implantação de equipamentos de lazer, uso coletivo, recreação 
infantil e nem previstos outros usos na área interna das valas que não sejam o controle da 
vazão e paisagístico. 
 

9. Profundidade do Lençol Freático  
 

O projetista deve assegurar uma distância de pelo menos 1 metro entre o fundo do 
dispositivo e o nível do lençol freático, para que não ocorra fluxo da água do subsolo para 
dentro da técnica de reservação e por consequência cause influência no seu adequado 
funcionamento. Caso não seja possível o atendimento deste critério deve se prever 
mecanismos para garantir a estanqueidade do fundo e das laterais. 
 

b) Configuração típica dos Bacias de Detenção para Controle na Fonte 
 

A Figura 3.27 mostra a configuração típica de uma bacia de detenção, que, salvo algumas 
variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 
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Figura 3.27 – Configuração Típica de Bacia de Detenção 

 
 

1. Tubo de Entrada  
 

Entrada de fluxo pluvial no dispositivo provindo da área de contribuição. 
 

2. Volume de Armazenamento 
 

Volume útil disponível para armazenamento temporário no processo de amortecimento de 
vazões. 
 

3. Volume de Retenção (opcional) 
 

Podem ser admitidos reservatórios com lâmina d’água desde que estes volumes não sejam 
computados no volume útil do reservatório. Assim, define-se como volume de retenção 
aquele que seja destinado a manutenção de lâmina d’água paisagística e/ou manutenção de 
biota e fauna. Quando for adotado reservatório com lâmina d’água, o projetista deve buscar 
soluções que evitem a proliferação de vetores. 
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4. Estrutura de Descarga de Fundo (Orifício) 
 

A restrição das vazões é realizada pela estrutura de descarga, geralmente circular, localizada 
no fundo do reservatório, ou em níveis conforme os critérios de amortecimento. 
Recomenda-se a adoção de caixa de concreto com grade acoplada para evitar o entupimento 
do orifício. 
 

5. Extravasor 
 

O extravasor tem a função de garantir a saída do escoamento quando for atingido o limite da 
capacidade de armazenamento do dispositivo de detenção. 
 

6. Caixa de Passagem 
 

Recomenda-se a adoção de uma caixa de passagem de jusante para concentrar os fluxos 
amortecidos e de extravasamento e encaminhá-los em direção aos dispositivos públicos. 
 

7. Taludes 
 

A declividade das margens desses sistemas deve ser baixa a fim de evitar acidentes. Neste 
sentido, recomenda-se declividades com relação de 6 (H):1(V) e profundidade máxima de 
1,5m. As declividades dos taludes também devem estar de acordo com as condições de 
estabilidade do solo. 
 
Os taludes devem ser vegetados com forrageiras, como grama, para que não ocorra 
carreamento do solo. 
 
Quando na concepção forem adotadas estruturas de contenção, estas devem ser 
dimensionadas de forma a suportar as cargas nos eventos com o extravasamento do 
reservatório e fazendo o atendimento das normas pertinentes. Observa-se que esta Instrução 
Técnica apresenta elementos para os projetos de controle na fonte na temática drenagem 
urbana, não sendo objeto deste instrumento orientar sobre qualquer aspecto estrutural e 
geotécnico. 
 

8. Borda Livre 
 

Recomenda-se adotar uma altura de segurança entre o extravasor e a cota inferior do tubo 
de entrada para evitar o retorno de fluxo. 
 
Os níveis dos pisos dos edifícios adjacentes às áreas de armazenamento na superfície devem 
ter uma borda livre adequada para evitar o risco de entrada de água na residência em chuvas 
mais severas do que a chuva projetada ou em caso de bloqueio do sistema. A borda livre 
deve ser calculada a partir do nível de água superior, incluindo a profundidade do fluxo sobre 
o vertedor. A borda livre deve ser de 20 cm para residências e de 10 cm para garagens e pisos 
internos. 
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9. Acessos Limpeza e Manutenção 
 

Para reservatórios com altura acima de 1,00 metro, deve ser projetada uma escada ou rampa 
de acesso em conformidade às normas de segurança, para facilitar a manutenção ou limpeza 
dos dispositivos. 
 

10. Segurança para pedestres 
 

Na definição da profundidade do reservatório devem ser levadas em conta as questões de 
segurança, risco de quedas e acidentes, devendo o projetista verificar a necessidade de 
isolamento do mesmo. 
 
Mesmo com profundidades pequenas, como o nível da bacia situa-se abaixo do nível do piso 
do entorno, o projetista deve prever itens para segurança de pedestre, ciclista e usuários 
locais, fazendo a adoção de cordões de concreto, gradil, guarda-corpo, conforme a utilização 
da área, projeto arquitetônico, dente outros. Estes equipamentos devem atender as normas 
pertinentes e não são objeto de recomendações por esta instrução técnica. 
 
A área deve ser projetada para permitir uma saída segura, devido ao enchimento do 
reservatório durante as chuvas. 
 
Não deve ser prevista a implantação de equipamentos de lazer, uso coletivo, recreação 
infantil e nem previstos outros usos na área interna do reservatório que não seja o controle 
da vazão e paisagístico. 
 

c) Critérios de Dimensionamentos Gerais para Valas e Bacias de Detenção 
 

Os hidrogramas de entrada, devem ser calculados pelo método Racional Modificado, 
conforme orientação do capítulo 3.4 dessa Instrução Técnica, considerando as vazões que 
realmente são direcionadas para os dispositivos. 
 
O dimensionamento dos dispositivos segue os mesmos princípios e critérios de projeto dos 
dispositivos de detenção, utilizando o método de Puls, conforme apresentado no capítulo 
3.4, considerando volumes complementares para a obtenção das vazões amortecidas para os 
TR 2 anos e TR 100 anos. 
 
Os dispositivos de descarga controlada devem garantir a saída de uma vazão máxima 
correspondente à vazão de restrição. Assim, são importantes a definição correta do tipo de 
dispositivo de descarga e a escolha adequada do coeficiente de descarga, podendo ser 
usadas as diretrizes do item iv do item 3.5.1.1. 
 
Verifica-se que, em muitos casos, a adoção de duas câmaras para valas e bacias de detenção, 
como apresentado na metodologia para cálculo de caixa de detenção, pode ser um 
dificultador. Neste sentido, buscando auxiliar os projetistas, foram propostas metodologias 
de cálculo mais expeditas com base em seções padrões e nos parâmetros e critérios 
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estabelecidos nesta instrução técnica. Estas metodologias estão apresentadas nos 
subcapítulos seguintes. 
 
Ressalta-se que a metodologia apresentada a seguir, é aplicável apenas aos dispositivos que 
apresentem seções propostas nesta instrução técnica. Para quaisquer mudanças de 
dimensões, materiais e outras que se fizerem necessárias, os dimensionamentos devem 
seguir o recomendado no item 3.5.1.1. 
 

d) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Valas de Detenção 
 

A proposição do projeto tipo aqui mostrada foi desenvolvida para áreas de contribuição de 
100 a 300 m² e coeficientes de escoamento superficial variando de 0,33 a 1,0. Para todos os 
casos, a seção transversal é a mesma, independente da área de contribuição e do coeficiente 
de escoamento superficial; variando apenas o comprimento da vala e o diâmetro dos 
dispositivos de saída. 
 
As valas propostas são executadas por meio de escavação no terreno, com dimensões 
mostradas na Figura 3.28. 
 

 
 

Figura 3.28 - Seção Transversal Vala de Detenção 
 
 

A entrada do escoamento nas valas pode ser concentrada ou distribuída. Caso seja 
concentrada, a estrutura de chegada na vala deve ser localizada na lateral oposta à dos tubos 
de descarga da vala, conforme mostra a Figura 3.29 (b). A entrada do escoamento distribuída 
é mostrada na Figura 3.29 (a). 
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Figura 3.29 – Formas de entrada de água na vala, a) distribuída e b) concentrada 

 
 
Outro aspecto construtivo interessante é a declividade do fundo. As valas devem ter 
declividade longitudinal de pelo menos 0,5% a fim de evitar o empoçamento da água após os 
eventos chuvosos. Entretanto declividades altas não serão admitidas, tendo em vista a 
necessidade de garantia da profundidade indicada na seção tipo, no ponto de menor 
profundidade da vala, conforme mostrado na Figura 3.30. 
 

 
Figura 3.30 – Altura útil da vala considerando a declividade do fundo 

 
 
A seguir apresenta-se o passo a passo de dimensionamento das valas de detenção. 
 

i. Definição da área de contribuição à vala 
 

A área de contribuição à vala deve ser obtida a partir do levantamento das áreas do 
empreendimento que têm seu fluxo pluvial direcionado para o dispositivo, diferenciando os 
tipos de revestimentos. 
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ii. Definição do coeficiente de escoamento superficial médio da área 

 
O coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição deve ser o valor médio, 
ponderado pela relação entre a área de contribuição com cada tipo de revestimento e a área 
de contribuição total. O cálculo do coeficiente de escoamento é dado pela Equação 3.1 do 
item 3.4.2.  
 

iii. Definição do comprimento da vala 
 

Como a geometria da seção transversal da vala é fixa, o seu comprimento será proporcional à 
área de contribuição e ao coeficiente de escoamento superficial, sendo dado pela Equação 
3.13: 
 

 
 
Em que:  
L – Comprimento da vala (m); 
C – Coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição; 
A – Área de contribuição à vala (m²). 
 

iv. Definição do diâmetro dos tubos de saída 
 

O diâmetro dos orifícios de saída devem ser iguais e podem ser calculados pela equação 
3.14. 
 

 
 
Em que: 
D – Diâmetro do orifício 1 ou 2 (mm); 
A – Área de contribuição à vala (m²). 
 
Adota-se o diâmetro de saída como o diâmetro comercial imediatamente inferior ao 
calculado pela equação 3.14. 
 

v. Locação dos tubos de saída (orifícios) e extravasor de emergência 
 

O primeiro tubo de saída deve ser locado junto ao fundo da estrutura e o segundo tubo a 
uma altura de 0,45m do fundo da vala, conforme mostrado na Figura 3.31 e na Figura 3.32. A 
cota de topo do extravasor deve estar a 0,05 m abaixo da altura da vala. 
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Figura 3.31 -Seção Transversal Tipo da Vala de Detenção 

 

 
Figura 3.32 – Detalhes dos Dispositivos de Saída da Vala de Detenção 

 
vi. Locação do extravasor de emergência 

 
O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, caso seja 
circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um vertedor, 
conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 

vii. Vazão de Saída 
 

As vazões de saída da vala de detenção são dadas pelas relações seguintes (Equações 3.15 e 
3.16): 
 
TR 2 anos: 

 
 
TR 100 anos: 

 
 
Onde: 
Q – Vazão de saída (L/s); 
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Qn2 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 2 anos 
(L/s); 
Qn100 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 100 
anos (L/s). 
 

e) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Bacias de Detenção 
 

A proposição do projeto tipo aqui mostrada foi desenvolvida para áreas de contribuição de 
100 a 300 m² e coeficientes de escoamento superficial variando de 0,33 a 1,0. Para todos os 
casos, a área do fundo da bacia de detenção é a mesma, independente da área de 
contribuição e do coeficiente de escoamento superficial e a declividade dos taludes é com 
relação de 6(H):1(V). O que varia nos projetos é a profundidade da bacia de detenção e o 
diâmetro dos dispositivos de saída. 
 
As bacias de detenção propostas são executadas por meio de escavação no terreno, com 
dimensões mostradas na Figura 3.33. 
 

 
Figura 3.33 - Projeto Tipo Bacia de Detenção 

 
 

O escoamento pode adentrar à bacia de detenção de forma concentrada, devendo a entrada 
ser localizada na face oposta à dos tubos de saída. 
 

i. Definição das áreas de contribuição à bacia de detenção 
 

A área de contribuição à bacia deve ser obtida a partir do levantamento das áreas do 
empreendimento que têm seu fluxo pluvial direcionado para o dispositivo, diferenciando os 
tipos de revestimentos. 
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ii. Definição do coeficiente de escoamento superficial médio da área 
 

O coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição deve ser o valor médio, 
ponderado pela relação entre a área de contribuição com cada tipo de revestimento e a área 
de contribuição total da bacia de detenção. O cálculo do coeficiente de escoamento é dado 
pela Equação 3.1 do item 3.4.2. 
 

iii. Definição do volume da bacia de detenção 
 

A partir da relação mostrada na Figura 3.33, calcula-se o volume da bacia de detenção 
através da Equação 3.17: 
 

 
 
Onde: 
V – Volume da bacia de detenção (m³); 
C – Coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição; 
A – Área de contribuição à bacia de detenção (m²). 
 

iv. Definição da altura do dispositivo de saída 2 
 

A partir do volume obtido, calcula-se a altura do eixo da tubulação do dispositivo de descarga 
2 (h2), conforme equação 3.18. O dispositivo de descarga 1 deve ficar rente ao fundo da 
bacia de detenção. 
 

 
 
Em que: 
h2 – Altura do dispositivo de saída 2 (m); 
V – Volume da bacia de detenção (m³). 

 
v. Definição do diâmetro dos tubos de saída 

 
Com base na altura do dispositivo de saída 2, pode-se calcular o diâmetro dos dispositivos de 
saída (tubos de descarga 1 e 2) (Equação 3.19). 
 

 
 
Em que: 
D – Diâmetro dos orifícios 1 e 2 (mm); 
A – Área de contribuição à bacia de detenção (m²); 
h2 – Altura do dispositivo de saída 2 (m). 
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Adota-se o diâmetro de saída como o diâmetro comercial imediatamente inferior ao 
calculado pela equação 3.8. O comprimento dos tubos dos orifícios 1 e 2 tem que ser de pelo 
menos 3 vezes o diâmetro do tubo. 
 

vi. Definição da altura do extravasor de emergência 
 

A altura em que deve ser posicionado o eixo do extravasor de emergência é calculada pela 
Equação 3.20. A ela devem ser somados 5 cm, funcionando como borda livre, para obtenção 
da altura total da bacia de detenção. 
 

 
 
H – Altura, em relação ao fundo da bacia de detenção, em que deve ser posicionado o eixo 
do extravasor de emergência (m); 
h2 – Altura do dispositivo de saída 2 (m). 
 
O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, caso seja 
circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um vertedor, 
conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 

vii. Definição da altura final da bacia de detenção  
 

A altura final é obtida somando-se 5 cm à altura encontrada para o topo do extravasor de 
emergência (Equação 3.21): 
 

 

Onde: 
H – Altura, em relação ao fundo da bacia de detenção, em que deve ser posicionado o acima 
do extravasor de emergência (m); 
DN – Diâmetro do extravasor de emergência (m) 
 

viii.  Vazão Amortecida 
 
As vazões de saída da bacia de detenção são dadas pelas seguintes relações (Equação 3.22 e 
Equação 3.23): 
 
TR 2 anos: 

 
 
TR 100 anos: 

 
 
Em que: 
Q – Vazão de saída (L/s); 
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Qn2 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 2 anos 
(L/s); 
Qn100 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 100 
anos (L/s). 
 
As áreas superficiais dos dispositivos contribuem diretamente para eles, ou seja, as vazões 
resultantes equivalem à condição de coeficiente de escoamento superficial igual a 1. 
 
3.5.2. Detalhes de Projetos de Dispositivos de Detenção 
 
No projeto de controle na fonte deverão ser apresentados: 
 
 Delimitação e numeração das áreas de contribuição que serão tratadas pelos 

dispositivos de reservação; 

 Indicação, detalhamento e dimensionamento dos dispositivos de captação e 
encaminhamento do fluxo para os reservatórios de detenção; 

 Locação dos dispositivos em planta, com indicação do acesso e tubos de entrada e 
saída d’água; 

 Detalhamento dos dispositivos, planta e cortes, com indicação das alturas, diâmetros, 
rebaixos, escada, grade e todos os detalhes pertinentes; 

 Informações claras do escoamento a partir dos dispositivos até o lançamento final. 
 

3.5.3. Operação e Manutenção de Dispositivos de Reservação 
 
A operação e manutenção dos reservatórios consiste principalmente nos itens mencionados 
na sequência: 
 
 Inspeção dos dispositivos verificando a necessidade de limpeza, desobstrução e 

manutenções específicas. Recomenda-se uma rotina de inspeção semestral para 
unidades residenciais e trimestral para unidades comerciais/industriais e após chuvas 
intensas; 

 Limpeza das câmaras com retirada de material acumulado, sempre que necessário, ou 
pelo menos uma vez por ano, antes do período chuvoso; 

 Retirada de material retido na grade, sempre que necessário, ou pelo menos uma vez 
por ano, antes do período chuvoso; 

 Manutenções na estrutura, substituição de grades, dentre outras, sempre que 
necessário. 
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3.6. TÉCNICAS DE CONTROLE NA FONTE BASEADAS NA INFILTRAÇÃO 
 
As técnicas de infiltração são geralmente constituídas de uma escavação configurando-se em 
um volume para armazenamento temporário das águas pluviais que em seguida se infiltram, 
através do fundo e/ou laterais, levando a uma vazão de saída nula, ou controlada. Os 
sistemas de infiltração permitem um alívio quantitativo nos sistemas de drenagem clássicos 
existentes, contribuem à recarga dos aquíferos subterrâneos e também podem proporcionar 
captura de poluentes provindos do escoamento pluvial. 
 
Esses sistemas, como os de reservação, podem se localizar próximos à fonte de escoamento, 
mas podem também ser centralizados e recolher o escoamento superficial de maiores áreas. 
Eles podem ser localizados ao ar livre, como por exemplo, valas e bacias, ou ainda ser 
enterrados, como as trincheiras, poços, pavimentos infiltrantes e jardins de chuva. A Figura 
3.34, Figura 3.35, Figura 3.36 e Figura 3.37 ilustram alguns modelos. 
 

 
Figura 3.34 – Trincheira de Infiltração Experimental Belo Horizonte 

(Arquivos Projeto SWITCH) 
 

  
Figura 3.35 - Trincheira de Infiltração Experimental Belo Horizonte 

(Arquivos Projeto SWITCH) 
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Figura 3.36 - Jardim de Chuva Bairro Itapoã Belo Horizonte 

(Fonte: SUPLAN / SUDECAP) 
 

      
Figura 3.37 - Poço de infiltração e caixa de retenção de sólidos Bairro Campo Alegre – Belo Horizonte 

 
 

3.6.1. Recomendações Gerais para os Dispositivos de Infiltração 
 
A decisão de utilização de um sistema de drenagem de infiltração passa inicialmente por 
uma análise de viabilidade. Essa análise deve levar em consideração as condições físicas de 
implantação das técnicas, tais como área disponível, caracterização da área de captação e 
local de implantação e levantamento dos parâmetros do solo. A seguir lista-se os principais 
fatores que devem ser levados em conta. 
 

a) Condutividade hidráulica do solo 
 

A utilização de sistemas de infiltração deve considerar a atuação do solo como um filtro, que 
irá reter o material sólido carregado em poluentes e assim não colocar em risco o lençol 
freático. Uma maneira de favorecer a retenção de poluentes é, então, garantir uma 
velocidade de infiltração que permitirá um bom contato entre as partículas e o solo, sem, 
entretanto, comprometer o funcionamento hidráulico do sistema. 
 
Em relação à capacidade hidráulico-operacional, recomenda-se uma condutividade hidráulica 
do solo entre 10-6 e 10-3 m/s (3,6 a 360 mm/h). Condutividades superiores podem 
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potencializar as probabilidades de contaminação do lençol freático, e inferiores implicam em 
baixa eficiência dos dispositivos trazendo inviabilidade aos mesmos. 
 
As condutividades hidráulicas usualmente encontradas no município de Belo Horizonte são 
da ordem de 10-6 a 10-5 m/s. Com estas condições de condutividades muito baixas é 
recomendável a utilização de dispositivos que tenham função múltipla, como por exemplo 
manter também a função de detenção com a utilização de orifícios de controle de vazão e a 
incorporação de vegetação que proporciona evapotranspiração e biorretenção. 
 

b) Distância seguras de construções  
 

A locação dos dispositivos de infiltração em relação às construções existentes e projetadas 
deve prever que o alto teor de umidade por tempo prolongado pode levar a problemas 
estruturais nas construções. Assim, a distância entre as obras existentes e a estrutura de 
infiltração deve considerar que o diâmetro do bulbo de infiltração no solo é tanto maior 
quanto menor for a condutividade hidráulica desse solo. Por ainda serem incipientes as 
referências brasileiras para o tratamento desta questão, recomenda-se a distância mínima 
entre os dispositivos de infiltração e edificações trazida por Engineers Australia (2006) citada 
por Caputo (2012), apresentada na Tabela 3.10. 
 

Tabela 3.10 - Distância mínima entre o dispositivo e as construções Condutividade Hidráulica (m/s) 

 
 

c) Profundidade do lençol freático 
 

A profundidade do lençol freático deve ser tal que se tenha uma espessura da zona não 
saturada que permita a ocorrência da filtração do escoamento e consequentemente não 
permita a contaminação do lençol freático. Estudos mostram que os poluentes no solo 
abaixo dos sistemas de infiltração dificilmente penetram por espessuras superiores a 1 metro 
(Moura, Barraud e Baptista, 2009). No âmbito desta instrução, deve-se deixar pelo menos 1,5 
metro de espessura de zona não saturada, medido entre a cota de fundo da estrutura de 
infiltração e o nível mais alto do lençol freático. 
 
O nível do lençol freático deve ser apurado entre os meses de janeiro a março, pela 
realização de sondagem no local de implantação dos dispositivos. 
 
Um importante fator a ser considerado são os usos anteriores do solo. Para implantação de 
dispositivos de infiltração tem-se que assegurar que o solo não possui nenhum tipo de 
contaminante e que não é fraturado. As fraturas geram caminhos preferenciais para o 
escoamento, reduzindo, assim, a capacidade de filtração do solo, importante na retenção de 
poluentes. 
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d) Leito Rochoso 
 

A profundidade do leito rochoso ou de uma camada de solo argiloso sob as obras de 
infiltração podem prejudicar seu funcionamento, atuando como barreiras à infiltração. 
Assim, recomenda-se distâncias mínimas entre o fundo das obras e essas barreiras. Os 
valores recomendados são bastante variáveis, indo de 0,6 a 1,2 m (Schueler, 1987, citado por 
Caputo, 2012) ou de pelo menos 5 metros (ASCE, 1992 citado por Caputo, 2012). 
 
Para fins desta instrução a base dos dispositivos de infiltração deverá ter afastamento 
mínimo de duas vezes a altura da escavação do leito de rocha impermeável. 
 

e) Declividade do local de implantação 
 

A declividade do local de implantação deve ser levada em consideração tendo em vista a 
necessidade de a superfície de fundo da obra ser plana ou com declividade muito pequena. 
Para as obras lineares, tais como valas e trincheiras, a declividade pode ser um grande 
limitador, sendo aconselhada a sua implantação em terrenos com declividade de, no 
máximo, 10% (Caputo, 2012). Para os pavimentos as mesmas restrições se aplicam, 
encontrando-se valores de declividade máxima de 5%. Para as demais tipologias de técnicas, 
a declividade do terreno pode interferir na viabilidade de sua utilização, o que deve ser 
avaliado caso a caso, podendo ser prevista a utilização de barreiras escalonadas para garantir 
o volume de armazenamento. 
 

f) Aporte de sedimento 
 

A área de contribuição não deve ter grandes aportes de sedimentos, principalmente finos. As 
áreas em solo exposto não devem ser drenadas para estruturas de infiltração. Neste sentido, 
para prevenção e proteção, podem ser propostos dispositivos de pré-tratamento e limpeza 
para a retenção de sólidos / sedimentos a serem localizados a montante do dispositivo de 
infiltração, tais como gradeamento, caixa de areia, estrutura de descarte inicial, dentre 
outros. 
 

g) Declividade da área de contribuição e velocidade do fluxo de entrada 
 

Deve-se ter atenção nas áreas de contribuição que possuem declividades elevadas, que 
podem gerar altas velocidades no fluxo nos pontos de lançamento, acarretando o 
carreamento de material de preenchimento e comprometimento das estruturas dos 
dispositivos, principalmente aqueles que têm entrada superficial. Nestes casos, pode-se 
adaptar dispositivos para proteção e dissipação de energia. 
 

h) Outras restrições 
 

Ainda quanto à locação dos dispositivos de infiltração, deve-se considerar que estes: 
 
 Não devem estar localizados diretamente sobre infraestruturas enterradas (redes de 

energia, telefonia, internet, água, esgoto, gás, entre outras); 
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 Nunca devem estar localizados diretamente sobre aterros; 

 Deverão ser compatíveis com a presença de indivíduos arbóreos existentes e a escavação 
não poderá danificar seu enraizamento. 
 

3.6.2. Critérios de Dimensionamentos Gerais para Dispositivos de Infiltração 
 
Os hidrogramas de entrada devem ser calculados pelo Método Racional Modificado, 
conforme orientação do capítulo 3.4 desta Instrução Técnica, considerando as vazões que 
realmente são direcionadas para os dispositivos de infiltração. 
 
O dimensionamento dos dispositivos de infiltração segue os mesmos princípios e critérios de 
projeto dos dispositivos de detenção, utilizando o método de Puls, com a diferença de que a 
vazão de saída é a vazão que infiltra no solo. No caso de dispositivos que têm dupla função 
(detenção e infiltração), a vazão de saída é o somatório das mesmas. 
 
A vazão de infiltração, com a hipótese de solo saturado, é calculada pela Equação 3.24: 
 

 
 

Onde: 
Qinf – Vazão de infiltração (m³/s); 
K – Condutividade hidráulica (m/s), obtida através de ensaios; 
A inf – Área de infiltração. 
 
A Tabela 3.11 apresenta para cada tipo de dispositivo usual, as áreas de infiltração a serem 
consideradas, levando em conta hipóteses de segurança em relação a colmatação, e algumas 
formulações para o dimensionamento do dispositivo pelo método de Puls: 
 

Tabela 3.11 – Hipóteses a serem consideradas no dimensionamento do dispositivo 

Dispositivo Hipótese Área de Infiltração Volume Armazenado

Ainf = Af V = Af. (H1.n1 + H2.n2)

Af = L.a (ou medido em planta) Vi = Af. (hi.n1+hi.n2)

Ainf i = Af  Obs: 1– camada de armazenamento 
2 – camada de substrato 

AL=L.H/2 V = Af. H/2

Af = L.a (ou medido em planta) Vi = Af.hi

Ainf = 2.AL + Af (hi máximo = H/2)

Ainf i = L.hi +Af  (hi máximo = H/2)

Ainf = AL V = Af. H
AL = π.D.H Vi = Af.hi

Ainf i = 2.L.hi  

Jardim de Chuva Infiltração pelo fundo

Trincheira de Infiltração Infiltração pelo fundo e metade 
das laterais

Poço de infiltração Infiltração pelas laterais

 

Onde: 
 
Ainf – Área de infiltração total (m²); 
Ainf i – Área de infiltração do passo i (m²); 
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Af – Área do fundo (m²); 
AL – Área lateral (m²); 
V – Volume de armazenamento total (m³); 
Vi – Volume do passo i (m³); 
H – Profundidade (m); 
hi – profundidade no passo i (m); 
n – porosidade da camada (%); 
L – Comprimento trincheira de infiltração ou jardim de chuva (m); 
a – Largura da trincheira de infiltração ou jardim de chuva (m); 
D – Diâmetro do Poço de Infiltração (m). 
 
O volume útil de armazenamento da técnica é igual ao volume de vazios entre as pedras. 
Para seu cálculo deve ser considerado o índice de vazios do material de preenchimento, no 
caso de brita 30%, substrato 15%. 
 
O tempo de esvaziamento dos dispositivos de infiltração não devem ultrapassar 24 horas. 
Tendo em vista a baixa capacidade de infiltração dos solos de Belo Horizonte, verifica-se que 
em muitos casos o esvaziamento total dos dispositivos por infiltração se torna inviável. 
Assim, verifica-se que, em muitos casos, a melhor estratégia é a utilização de sistemas 
mistos, ou seja, com evacuação por infiltração para precipitações mais ordinárias e 
evacuação controlada para eventos chuvosos de período de retorno mais elevado. 
 
Para dispositivos trabalhando simultaneamente com infiltração e detenção valem as mesmas 
orientações do Subcapítulo 3.5, para dimensionamento dos orifícios de fundo. 
 
Neste sentido, buscando auxiliar os projetistas, foram propostas metodologias expeditas com 
base em seções padrões e nos parâmetros e critérios estabelecidos nesta instrução técnica. 
Estas metodologias estão apresentadas nos subcapítulos seguintes, após o detalhamento dos 
elementos de cada tipo de dispositivo de infiltração. 
 
3.6.3. Tipos de Dispositivos e Especificidades 
 
3.5.1.3 Jardins de Chuva 
 
Jardins de chuva são áreas vegetadas implantadas em solo natural ou escavado que tem por 
finalidade contribuir para a desaceleração, retenção e infiltração do escoamento pluvial. 
Essas áreas possuem perfil de solo artificialmente modificado para aumentar a sua 
porosidade e, consequentemente, a capacidade de armazenamento de água de chuva. 
 
Esses dispositivos possuem várias vantagens, tais como o tratamento da poluição difusa, 
recarga do lençol freático, aumento da evapotranspiração, melhorias do microclima, além de 
alto valor estético, tais como outras técnicas de drenagem dotadas de vegetação (Dietz, 
2007). 
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a) Configuração típica dos Jardins de Chuva 
 

A Figura 3.38 mostra a configuração típica de um jardim de chuva que, salvo algumas 
variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 

 
Figura 3.38 - Configuração Típica de um Jardim de Chuva 

 
 

1. Camada de Revestimento 
 

Na interface entre a estrutura do jardim de chuva e o solo natural, deve ser instalado um 
geotêxtil com a finalidade de evitar a migração de partículas finas para o solo adjacente. As 
mantas geotêxtis devem ter uma alta permeabilidade (permeabilidade normal mínima de 
0,37 cm/s) e resistência suficiente para suportar os esforços durante a construção (resistência 
a tração longitudinal mínima de 7 kN/m). As emendas de geotêxtil devem ser executadas 
com trespasse mínimo de 20 cm. 
 

2. Camada de Armazenamento 
 

A camada inferior consiste em um reservatório, normalmente de pedras, com alta 
porosidade, que tem a função de armazenar a água de escoamento para que ela infiltre no 
solo subjacente. Esta camada deve ter no mínimo 30 cm e ser executada em brita 4, 
diâmetro entre 5 e 8 cm. 
 

3. Camada de Filtragem 
 

Camada de separação física, posicionada acima da camada de drenagem para impedir perda 
de substrato evitando assim o entupimento da camada de armazenamento. Composta por 
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geotêxtil, conforme especificação acima, e 15 cm de areia grossa lavada. Essa camada não é 
considerada com alto índice de vazios e, portanto, nenhum armazenamento nessa camada é 
considerado. 
 

4. Substrato 
 

Camada onde se encontra o solo e os nutrientes que dão suporte à vegetação, composto de 
uma mistura de argila, silte, areia, compostos orgânicos e minerais. O substrato deve ter 
espessura suficiente e composição adequada para desenvolvimento e perenidade da 
vegetação que se deseja utilizar. O armazenamento do substrato é considerado no 
dimensionamento, devendo ter no mínimo 23 cm de espessura e ter pelo menos 15% de 
vazios. 
 

5. Cobertura Vegetal 
 

Consiste na cobertura vegetal propriamente dita. As plantas cultivadas nos jardins de chuva 
podem ser escolhidas em função do seu potencial de tratamento do escoamento e, nesses 
casos, os jardins de chuva podem também ser considerados dispositivos de biorretenção. 
Nesse sentido, deve-se priorizar o plantio de espécies nativas capazes de suportar 
temporariamente condições de alagamento, bem como de estiagem prolongada. É 
recomendado o uso de diferentes espécies vegetais a fim de fomentar a biodiversidade, 
conjugando espécies vegetais de forração para contenção da erosão do solo e espécies de 
porte variados, desde que compatíveis com o espaço para crescimento das raízes. 
 
É importante se considerar além do regime de chuvas, as condições de insolação e dos 
ventos na escolha dos tipos vegetais mais adequados. Em Belo Horizonte, tem-se um clima 
com estações bem definidas, seca (abril a setembro) e chuvosa (outubro a março) e a média 
do número de dias consecutivos sem chuva é elevada (média de 60 dias, segundo Nunes, 
2018). No período chuvoso as plantas enfrentam umidade por vários dias e no período seco a 
estiagem pode comprometer sua saúde. Assim, recomenda-se que as vegetações sejam 
apropriadas para este regime e que a rega seja concentrada nos períodos secos, para evitar a 
perda de eficiência. 
 
Nos empreendimentos caracterizados como de impacto a avaliação do projeto paisagístico e 
de ajardinamento será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 

6. Armazenamento Superficial 
 

No dispositivo, a água captada é acumulada temporariamente na superfície, que deve ter 
cota abaixo do terreno do entorno para então seguir seu fluxo pela vegetação, substrato até 
a camada de armazenamento. Esta camada é medida a partir do substrato até o tubo 
extravasor. 
 
A lâmina d’água máxima que pode ficar acumulada sobre a vegetação recomendada é de 15 
cm. Ela tem a função de armazenamento de água, mas não deve ser muito profunda para 
não prejudicar o desenvolvimento das plantas, não prejudicar a segurança ou criar condições 



 
  

62 
 

de água estagnada. Nos dispositivos que tem também a função de detenção, esta altura deve 
ser dimensionada. 
 

7. Extravasor 
 

Deve ser previsto um sistema extravasor para quando as precipitações forem superiores à de 
projeto. O extravasor deve ter capacidade de escoamento igual ou superior à do dispositivo 
de entrada. 
 

8. Dispositivo de Saída Controlada (opcional) 
 

Consiste em um orifício de saída para auxiliar o amortecimento de vazões permitindo que o 
jardim de chuva também trabalhe como um dispositivo de detenção. A adoção deste tipo de 
funcionamento é adequada para locais com baixa permeabilidade, como é a realidade 
verificada em Belo Horizonte. Os dispositivos de descarga controlada devem garantir a saída 
de uma vazão máxima correspondente à vazão de restrição adotada para os períodos de 
retorno recomendados. 
 
O diâmetro do tubo deve ter dimensionamento e a escolha do coeficiente de descarga 
adequada, conforme Tabela 3.9 - Classificação das estruturas de descarga, desta Instrução 
Técnica. Deve-se prever a implantação de um gradil para evitar entupimento do orifício. 
 

9. Borda Livre 
 

A borda livre é a altura medida a partir do topo do extravasor até o piso. Para efeitos de 
dimensionamento a borda livre deve ser considerada sem nenhuma lâmina d’água. 
 

10. Segurança para Pedestres 
 

Como o nível do jardim de chuva situa-se abaixo do nível do piso de entorno, o projetista 
deve prever itens para segurança de pedestre, ciclista e usuários locais, fazendo a adoção de 
cordões de concreto, gradil, guarda corpo, conforme a utilização da área, projeto 
arquitetônico, dente outros. Estes equipamentos devem atender as normas pertinentes e 
não são objeto de recomendações por esta Instrução Técnica. 
 
Além dos itens descritos acima, deve-se atentar nas recomendações gerais para os 
dispositivos de infiltração, item 3.6.1. 
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b) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Jardins de Chuva de Funcionamento 
Misto  

 
A proposição da presente metodologia foi desenvolvida para áreas de contribuição de 100 a 
500 m², coeficientes de escoamento superficial variando de 0,33 a 1,0 e condutividades 
hidráulicas variando de 10-5 a 5x10-7 m/s. 
 
As camadas de armazenamento e o substrato devem possuir vazios que proporcionem o 
armazenamento da água, sendo recomendados 30% e 15% de vazios, respectivamente. A 
altura das camadas depende da condutividade hidráulica do solo. Para locais com 
condutividade hidráulica do solo maior ou igual a 10-5 m/s deve-se utilizar a configuração 
mostrada na Figura 3.39 (a) e para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 
10-5 m/s deve-se utilizar a configuração da Figura 3.39 (b). 
 

 
Figura 3.39 - Configuração dos Jardins de Chuva: a) para locais com condutividade hidráulica do solo maior ou 

igual a 10-5 m/s; b) para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 10-5 m/s 
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Ressalta-se que a metodologia apresentada a seguir é aplicável apenas aos jardins que 
apresentem seções equivalentes às figuras acima. Para quaisquer mudanças de dimensões, 
materiais e outras que se fizerem necessárias, os dimensionamentos devem seguir o 
recomendado no item 3.6.2 deste capítulo. 
 
Para o dimensionamento dos jardins de chuva propostos deve-se seguir os passos seguintes: 
 

i. Definição da área de contribuição ao jardim de chuva 
 

A área de contribuição ao jardim deve ser obtida a partir do levantamento das áreas do 
empreendimento que têm seu fluxo pluvial direcionado para o dispositivo, diferenciando os 
tipos de revestimentos. 
 

ii. Definição do coeficiente de escoamento superficial médio da área 
 

O coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição deve ser o valor médio, 
ponderado pela relação entre a área de contribuição com cada tipo de revestimento e a área 
de contribuição total ao jardim de chuva. O cálculo do coeficiente de escoamento é dado 
pela equação 3.1 do item 3.4.2. 
 

iii. Definição da área em planta do jardim de chuva 
 

A área em planta do jardim de chuva será igual a 1/5 da área de contribuição efetiva (Ae), e 
pode ser calculada pela Equação 3.25. 
 

 
 
Em que:  
Aj - Área em planta do jardim de chuva (m²);  
C - Coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição ao jardim de chuva;  
A - Área de contribuição total ao jardim de chuva (m²). 
  

iv. Definição da altura das camadas, conforme a condutividade hidráulica 
do solo local. 
 

A partir da área em planta do jardim de chuva, pode-se obter a altura das camadas de 
armazenamento e substrato do jardim de chuva. A altura dessas camadas depende da 
condutividade hidráulica do solo conforme as Figura 3.39 (a) e Figura 3.39 (b). 
 

v. Cálculo da altura da camada de armazenamento superficial. 
 

A altura da camada de armazenamento superficial é então obtida por meio da Equação 3.26 
para o caso dos locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s ou 
ainda por meio da Equação 3.27, quando o solo tem condutividade hidráulica menor que 10 –
 5 m/s. 
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Onde: 
ha – Altura da camada de armazenamento superficial para locais com solo com condutividade 
hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s (cm); 
hb – Altura da camada de armazenamento superficial para locais com solo com condutividade 
hidráulica menor que 10-5 m/s (cm); 
C – Coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição ao jardim de chuva. 
 

vi. Definição do diâmetro do dispositivo de saída controlada (orifício) 
 

O diâmetro do orifício pode ser calculado pela equação 3.28 para o caso dos locais onde o 
solo tem condutividade hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s ou ainda por meio da equação 
3.29, quando o solo tem condutividade hidráulica menor que 10-5 m/s. 
 

 
 

 
 
Onde:  
Da – Diâmetro do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica maior ou 
igual a 10-5 m/s (mm); 
Db – Diâmetro do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 
10-5 m/s (mm). 
 

vii. Definição do extravasor de emergência 
 

O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, caso seja 
circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um vertedor, 
conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 
A definição da altura do extravasor de emergência é obtida somando-se 5 cm à altura da 
camada de armazenamento superficial. 
 

viii. Definição da borda livre 
 

A definição da borda livre e por consequência da altura total do jardim de chuva se dá 
somando-se 5 cm (medido a partir da face superior do tubo) à altura onde foi locado o 
extravasor de emergência. 
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ix. Estruturas de chegada 
 

O escoamento pode adentrar ao jardim de chuva de forma concentrada, devendo a entrada 
ser localizada na face oposta à do tubo de saída ou, ainda, de forma distribuída. 
 

x. Definições complementares 
 

Por fim, é necessário a definição da vegetação a ser utilizada e a compatibilização com os 
acessos, arquitetura e urbanismo do entorno. 
 

xi. Vazão de Saída  
 

As vazões de saída do jardim de chuva na configuração proposta são dadas pelas Equações 
3.30 e 3.31: 
 
TR 2 anos: 

 
 
TR 100 anos: 

 
 
Onde: 
Q – Vazão de saída (L/s); 
Qn2 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 2 anos 
(L/s); 
Qn100 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 100 
anos (L/s). 
 
As áreas superficiais dos dispositivos contribuem como áreas permeáveis, ou seja, as vazões 
resultantes equivalem à condição natural. 
 
3.5.1.4 Trincheira de infiltração 
 
As trincheiras são construídas por meio de uma escavação linear no solo, preenchida com 
pedras proporcionando a criação de um reservatório, com alta porosidade, que tem a função 
de armazenar a água de escoamento para que ela infiltre no solo subjacente. Podem recolher 
as águas que escoam perpendicularmente ao seu comprimento ou por forma de 
lançamentos concentrados. 
 
A configuração das trincheiras pode ser bastante variável, sobretudo da camada superficial. 
As trincheiras podem ter a camada superficial do mesmo material do preenchimento do 
reservatório de pedras, ter outros tipos de materiais compondo a camada superficial, ou 
ainda serem impermeabilizadas na superfície e, nesse caso, a entrada de água na estrutura 
se dará de forma concentrada. 
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a) Configuração típica das Trincheiras de Infiltração 
 

A Figura 3.40 mostra a configuração típica de uma trincheira de infiltração que, salvo 
algumas variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 
 

 
Figura 3.40 – Configuração Típica de uma Trincheira de Infiltração 

 
1. Camada de Armazenamento 

 
A camada de armazenamento consiste em um reservatório, normalmente de pedras, com 
alta porosidade, que tem a função de armazenar a água de escoamento para que ela infiltre 
no solo subjacente. O volume útil de armazenamento da técnica corresponde aos vazios do 
material de preenchimento, que é usualmente executado em brita 4, diâmetro entre 5 e 8 
cm, com 30% de vazios. 
 

2. Camada de Filtragem 
 

A camada de separação física é posicionada acima da camada de armazenamento. Tem o 
objetivo de reter sedimentos e facilitar a manutenção. Composta por geotêxtil e 15 cm de 
material do mesmo preenchimento. Essa camada é considerada no dimensionamento do 
dispositivo com nenhum potencial de armazenamento. 
 

3. Camada de Revestimento 
 

Na interface entre a estrutura da trincheira e o solo natural, deve ser instalado um geotêxtil 
com a finalidade de evitar a migração de partículas finas para o solo adjacente. As mantas 
geotêxtis devem ter uma alta permeabilidade (permeabilidade normal mínima de 0,37 cm/s) 
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e resistência suficiente para suportar os esforços durante a construção conforme indicado 
anteriormente. As emendas de geotêxtil devem ser executadas com trespasse mínimo de 20 
cm. 
 

4. Dispositivo de Saída Controlada (opcional) 
 

Consiste em um orifício de saída para auxiliar o amortecimento de vazões permitindo que a 
trincheira de infiltração também trabalhe como um dispositivo de detenção. A adoção deste 
tipo de funcionamento é adequada para locais com baixa permeabilidade, como é a 
realidade verificada em Belo Horizonte. Os dispositivos de descarga controlada devem 
garantir a saída de uma vazão máxima correspondente à vazão de restrição adotada para os 
períodos de retorno recomendados. 
 
O diâmetro do tubo deve ter dimensionamento e escolha do coeficiente de descarga 
adequado, conforme a Equação 3.9 e a Tabela 3.9 desta instrução técnica. 
 

5. Extravasor 
 

O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, caso seja 
circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um vertedor, 
conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 

6. Fechamento (opcional) 
 

A trincheira pode ser dimensionada para permitir fechamento e uso de sua superfície, desde 
que sejam previstos alçapões que permitam acesso para sua limpeza e manutenção, bem 
como substituição da camada de filtragem. 
  

b) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Trincheiras de Infiltração 
 

A proposição do projeto tipo aqui mostrada foi desenvolvida para áreas de contribuição de 
100 a 400 m², coeficientes de escoamento superficial variando de 0,33 a 1,0 e 
condutividades hidráulicas variando de 10-5 a 10-7 m/s. 
 
A estrutura da trincheira é composta por um reservatório de pedras, com 30% de vazios. Esse 
reservatório tem altura de 155 cm, é envelopado por um geotêxtil e acima dele é adicionada 
uma camada de pedras com 15 cm de altura, que funciona como borda livre, conforme 
apresentado na Figura 3.41. O comprimento, diâmetro e altura da tubulação de descarga 
dependem da capacidade de infiltração de água no solo. 
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Figura 3.41 – Seção Tipo – Trincheira de infiltração proposta 

 
 

i. Definição da área de contribuição à trincheira de infiltração 
 

A área de contribuição à trincheira de infiltração deve ser obtida a partir do levantamento 
das áreas do empreendimento que tem seu fluxo pluvial direcionado para o dispositivo, 
diferenciando os tipos de revestimentos. 
 

ii. Definição do coeficiente de escoamento superficial médio da área 
 

O coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição deve ser o valor médio, 
ponderado pela relação entre a área de contribuição com cada tipo de revestimento e a área 
de contribuição total à trincheira. O cálculo do coeficiente de escoamento é dado pela 
Equação 3.1 do subcapítulo 3.4.2. 
 

iii. Definição do comprimento da trincheira 
 

O comprimento da trincheira é obtido pela escolha entre as Equações 3.32, 3.33 e 3.34, 
conforme a condutividade hidráulica do solo. 
 
Condutividade hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica de 10-6 a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica igual a 10-6 até 10-7 m/s: 
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Onde: 
La - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior 
ou igual a 10-5 m/s (m); 
Lb - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor 
que 10-5 m/s e maior que 10-6 m/s (m); 
Lc - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor que 
10-6 m/s e maior que 10-7 m/s (m); 
C - Coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição à trincheira; 
A - Área de contribuição total à trincheira (m²). 
 

iv. Definição do diâmetro do dispositivo de saída controlada (orifício) 
 

Do mesmo modo, o diâmetro do orifício é dado por uma das Equações 3.35, 3.36 ou 3.37, 
conforme a condutividade hidráulica do solo local. 
 
Condutividade hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica de 10-6 a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica maior ou igual a 10-7 até 10-6 m/s: 

 
 
Onde: 
Da - Diâmetro do extravasor para locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior ou 
igual a 10-5 m/s (mm); 
Db - Diâmetro do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 
10- 5 m/s e maior que 10-6 m/s (mm); 
Dc - Diâmetro do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 
10- 6 m/s e maior que 10-7m/s (mm); 
A - Área de contribuição total à trincheira (m²); 
La - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior 
ou igual a 10-5 m/s (m); 
Lb - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor 
que 10-5 e maior que 10-6 m/s (m); 
Lc - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor 
que 10-6 m/s e maior que 10-7 m/s (m). 
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v. Definição da altura do dispositivo de saída controlada (orifício) 
 
A altura (H) em que o eixo inferior do tubo de descarga deve ser locado em relação ao fundo 
da trincheira pode ser obtida por meio das Equações 3.38, 3.39 ou 3.40, conforme a 
condutividade hidráulica do solo. 
 
Condutividade hidráulica maior ou igual a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica de 10-6 a 10-5 m/s: 

 
 
Condutividade hidráulica igual a 10-6 até 10-7 m/s: 

 
 
Onde: 
Ha - Altura do extravasor para locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior ou igual 
a 10-5 m/s (m); 
Hb - Altura do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 10-5 
e maior que 10-6 m/s (m); 
Hc - Altura do extravasor para locais com solo com condutividade hidráulica menor que 10-6 
m/s e maior que 10-7m/s (m) 
A - Área de contribuição total à trincheira (m²); 
La - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica maior 
ou igual a 10-5 m/s (m); 
Lb - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor 
que 10-5 e maior que 10-6 m/s (m); 
Lc - Comprimento da trincheira para locais onde o solo tem condutividade hidráulica menor 
que 10-6 m/s e maior que 10-7 m/s (m). 
 

vi. Definição do extravasor de emergência 
 

Deve ser previsto um sistema extravasor para quando as precipitações forem superiores à de 
projeto. O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, 
caso seja circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um 
vertedor, conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 
O extravasor de emergência deve estar localizado acima da camada de filtragem. 
 

vii. Estruturas de chegada 
 

O escoamento pode adentrar a trincheira de forma concentrada, devendo a entrada ser 
localizada na face oposta à do tubo de saída, ou ainda de forma distribuída. 
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viii. Vazão de Saída 
 

As vazões de saída da trincheira de infiltração na configuração proposta são dadas pelas 
relações seguintes (Equação 3.41 e Equação 3.42): 
 
TR 2 anos: 

 
 
TR 100 anos: 

 
 
Onde: 
Q – Vazão de saída (L/s); 
Qn2 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 2 anos 
(L/s); 
Qn100 – Vazão máxima na condição de pré-ocupação da área de contribuição para TR 100 
anos (L/s). 
 
As áreas superficiais dos dispositivos contribuem como áreas permeáveis, ou seja, as vazões 
resultantes equivalem à condição natural. 
 
3.5.1.5 Poço de Infiltração 
 
Os poços de infiltração são estruturas pontuais que proporcionam volume de 
armazenamento para posterior infiltração por meio de uma escavação no solo com 
dimensões em planta bastante inferiores à sua profundidade. Seu esvaziamento se dá por 
infiltração, levando a uma vazão de saída nula. A principal vantagem de utilização dos poços 
é a possibilidade de sua boa integração com o traçado urbano, ocupando pequena área 
superficial, podendo até mesmo ficar camuflados no ambiente. 
 

a) Configuração típica dos Poços de Infiltração 
 

A Figura 3.42 mostra a configuração típica de um poço de infiltração que, salvo algumas 
variações, é composta basicamente pelos elementos detalhados na sequência. 
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Figura 3.42 – Configuração Típica de Poço de Infiltração 

 
1. Camada de Armazenamento  

 
A camada de armazenamento consiste em um reservatório, que tem a função de armazenar 
a água de escoamento para que ela infiltre no solo subjacente. Quando o poço é preenchido, 
o volume útil de armazenamento da técnica é definido pelos vazios do material de 
preenchimento. Usualmente o poço é executado em brita 4, diâmetro entre 5 e 8 cm, com 
30% de vazios. 
 
Tendo em vista que os solos de Belo Horizonte são pouco permeáveis, leva-se à necessidade 
de maior superfície de contato da estrutura com o solo e um volume de armazenamento 
relativamente reduzido. Deste modo, recomenda-se a utilização de poços preenchidos. 
 

2. Camada de Filtragem 
 

Nos poços preenchidos deve-se adotar uma camada de separação física, posicionada acima 
da camada de armazenamento, que tem o objetivo de reter sedimentos e facilitar a 
manutenção, composta por geotêxtil e 15 cm de material do mesmo preenchimento. Essa 
camada é considerada no dimensionamento do dispositivo com nenhum potencial de 
armazenamento. 
 

3. Camada de Revestimento 
 

Quando executados sem o preenchimento de pedra, os poços devem possuir revestimento, 
que pode ser em concreto poroso, alvenaria com aberturas ou outro tipo de material que 
permita o escoamento da água do reservatório para o solo. O revestimento do poço, do 
mesmo modo que o preenchimento de pedras, tem a função de garantir a integridade 
estrutural da escavação. 
 
Quando os poços são preenchidos por pedra, recomenda-se o envelopamento da estrutura 
por geotêxtil, com a finalidade impedir a migração de partículas finas para o solo adjacente. 
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O geotêxtil utilizado deve garantir alta permeabilidade e resistência suficiente para suportar 
os esforços durante a execução (permeabilidade normal mínima de 0,37 cm/s e resistência a 
tração longitudinal mínima de 7 kN/m). As emendas de geotêxtil devem ser executadas com 
trespasse mínimo de 30 cm. 
 

4. Extravasor 
 

O extravasor de emergência deve ter diâmetro superior ao diâmetro de entrada, caso seja 
circular ou ainda ter outro tipo de geometria, devendo ser dimensionado como um vertedor, 
conforme as formulações para vertedores constantes no item 3.5.11 a) v. 
 
Nos sistemas onde são previstos vários poços em série por área de contribuição, devem ser 
previstos condutos extravasores interligando os poços, de forma que quando um poço encha, 
o fluxo passe para o próximo e assim por diante. 
 

5. Entrada do escoamento e fechamento opcional 
 

A entrada de água no poço de infiltração pode ocorrer de forma distribuída ou concentrada 
por meio de dispositivos de condução. No caso da entrada ser de forma distribuída deve-se 
definir declividades na área de contribuição para direcionar o fluxo para o dispositivo. 
 
A poço pode ser dimensionado para permitir fechamento e uso de sua superfície, desde que 
seja previsto alçapão que permita acesso para sua limpeza e manutenção, bem como 
substituição da camada de filtragem. Nesse caso, a entrada de água na estrutura se dará de 
forma concentrada. 
 
Além dos itens descritos acima, deve-se atentar para as recomendações gerais para os 
dispositivos de infiltração, item 3.6.1. 
 

a) Metodologia Expedita para Dimensionamento de Poço de Infiltração 
 

A proposição da presente metodologia foi desenvolvida, tendo em vista que os solos de Belo 
Horizonte são pouco permeáveis e após testes com diferentes configurações de 
revestimentos. Assim, recomenda-se a geometria mostrada na Figura 3.43. 



 
  

75 
 

 
Figura 3.43 – Seção Tipo de Poço de Infiltração Proposto 

 
 

i. Definição da área de contribuição ao Poço de Infiltração 
 

A área de contribuição ao poço de infiltração deve ser obtida a partir do levantamento das 
áreas do empreendimento que tem seu fluxo pluvial direcionado para o dispositivo, 
diferenciando os tipos de revestimentos. 
 

ii. Definição do coeficiente de escoamento superficial médio da área 
 

O coeficiente de escoamento superficial da área de contribuição deve ser o valor médio, 
ponderado pela relação entre a área de contribuição com cada tipo de revestimento e a área 
de contribuição total ao poço de infiltração. O cálculo do coeficiente de escoamento é dado 
pela Equação 3.1 do item 3.4.2. 
 

iii. Definição da altura requerida  
 

A altura requerida (Hr) para cada 50 m² de contribuição é dada pela Tabela 3.12, conforme a 
condutividade do solo do local de implantação do(s) poço(s). 
 

Tabela 3.12 – Profundidade requerida para cada 50 m² 

Condutividade Hidráulica do Solo Profundidade Requerida - Hr 
(m)

>= 10-5 m/s 6,88

10-6 a 10-5 m/s 9,10

<= 10-6 m/s 9,41
 

 



 
  

76 
 

iv. Definição da altura disponível 
 

A altura disponível (Hd) para implantação no solo deve ser obtida através das sondagens do 
local com a consideração das alturas de segurança em relação ao nível do lençol freático e 
leito rochoso, conforme as recomendações do item 3.6.1. 
 

v. Definição da altura de cada poço  
 

A altura de cada poço é dada conforme a altura disponível e requerida, de acordo com uma 
das hipóteses abaixo (Equação 3.43 e Equação 3.44): 
 
Se Hd< Hr, então: 
 

  
 
Se Hd >= Hr, então: 
 

  
 
Onde: 
Hd – Altura disponível (m); 
Hr – Altura requerida (m); 
H – Altura do poço (m). 
 

vi. Número de poços 
 

O número de poços é dado pela Equação 3.45: 
 

 
 
Onde: 
np – Número de poços; 
Hd – Altura disponível (m); 
Hr – Altura requerida (m); 
H – Altura do poço (m); 
C – Coeficiente de escoamento superficial médio; 
A – Área de Contribuição (m²). 
 
A locação dos poços deve ser prevista para funcionamento em série, devendo o fluxo de toda 
a área de contribuição encher o primeiro poço e ir gradativamente extravasando para o 
próximo. 
 
Caso esta configuração não seja possível, as áreas de contribuição devem ser divididas, 
conforme o direcionamento do fluxo, e a locação dos poços deve ser realizada em conjuntos 
distintos. 
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As distâncias entre os poços dependem do raio do bulbo de infiltração. A Tabela 3.13 
apresenta as distâncias recomendadas para cada faixa de condutividade hidráulica do solo 
com base na referência do Engineers Australia (2006). 
 

Tabela 3.13 – Distância entre Poços de Infiltração 

Condutividade Hidráulica do Solo Distância entre Poços de 
Infiltração (m)

> 5x10-5 m/s 2

10-5 a 5x10-5 m/s 4

10-6 a 10-5 m/s 8

<= 10-6 m/s 10
 

 
3.6.4. Consideração sobre Potencial de Tratamento e Contaminação 
 
No escoamento superficial urbano é identificada uma série de poluentes que são 
responsáveis pela poluição difusa dos corpos hídricos. Lista-se a seguir os principais 
poluentes e suas fontes de emissão no meio urbano: 
 
 SST - Sólidos Suspensos Totais - oriundos, principalmente, de deposições 

atmosféricas, da erosão e carreamento de superfícies impermeáveis e permeáveis, de 
locais em construção e da ressuspensão de partículas já depositadas nas redes de 
drenagem. 

 Nutrientes (Fósforo e Nitrogênio) - presentes em áreas gramadas, fertilizantes, 
detritos acumulados em áreas impermeáveis, deposições atmosféricas de tempo seco 
e úmido e resíduos de animais. 

 Metais pesados – provenientes do tráfego de veículos automotores que contribuem 
por meio das emissões dos escapamentos e do desgaste dos pneus e freios, da erosão 
de superfícies asfaltadas, deposições atmosféricas, atividades industriais, escoamento 
de telhados metálicos. 

 HAPs - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos – oriundos de sistemas exaustores de 
veículos automotores, vazamento de óleos motores lubrificantes, partículas de pneus, 
erosão de vias, aquecedor doméstico por meio da queima de carvão ou madeira, 
fogões a lenha, queima de resíduos sólidos, usinas termoelétricas e outros processos 
industriais. 
 

Além do controle do hidrograma de vazões, amplamente discutido nesta Instrução Técnica, a 
adoção das técnicas de controle na fonte proporciona também ganhos qualitativos, 
promovendo a redução e/ou retenção de poluentes e por consequência propiciando um grau 
de controle da poluição difusa. Os potenciais efetivos de melhoria da qualidade das águas 
pluviais e fluviais ainda se encontram sob intensa investigação no meio científico. 
 
Os mecanismos que promovem a remoção / retenção da carga poluidora nas técnicas 
compensatórias de infiltração variam conforme o tipo de técnica empregada, suas 
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características construtivas, regime pluviométrico, solo, vegetação, características da 
urbanização e o tipo de poluente, dentre outros aspectos. 
 
O estudo elaborado por UFMG (2021), apresentou um levantamento bibliográfico realizado 
com base na literatura científica recente e em manuais técnicos de diferentes cidades sobre a 
adoção de técnicas compensatórias baseadas em infiltração do escoamento superficial. 
Mesmo considerando uma grande variabilidade dos potenciais de tratamento das técnicas, 
verifica-se, conforme a Tabela 3.14, potenciais bastante significativos, que corroboram com 
os benefícios das técnicas de infiltração quanto ao aspecto qualitativo. Os valores negativos 
de remoção de fósforo, verificados na Tabela 3.14, estão frequentemente associados ao 
emprego de substratos excessivamente ricos em matéria orgânica que visam facilitar o 
crescimento vegetal. 
 
Tabela 3.14 - Eficiência do tratamento promovido por técnicas compensatórias de infiltração na remoção de 

poluentes do escoamento superficial. (Fonte: UFMG, 2021) 

 
Legenda: NT = nitrogênio toal; NKT = nitrogênio Kjeldahl total; NO3- = nitrato; PT = fósforo total; Cu = cobre; Zn = zinco; Pb = 
chumbo; Cd = cádmio; SST = sólidos suspensos totais; HAPs = hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 
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Quanto ao risco de contaminação do lençol freático, mesmo considerando baixo o potencial 
de contaminação devido à capacidade de tratamento e retenção das técnicas, bem como às 
condutividades hidráulicas verificadas no município de Belo Horizonte, deve-se sempre 
adotar as recomendações trazidas no item 3.6.1 desta Instrução Técnica. 
 
Diante da retenção de poluentes que os dispositivos de infiltração proporcionam, alguns 
cuidados devem ser tomados principalmente onde as áreas de contribuição possuam fluxo 
intenso de veículos: 
 
 Não utilizar a área dos dispositivos para fins de agricultura urbana; 
 Os resíduos provindos das rotinas de manutenção / adequação devem ter adequado 

manejo e disposição final; 
 Não utilizar dispositivos de infiltração em áreas propícias a vazamento de materiais 

tóxicos, tais como, postos de gasolinas e oficinas mecânicas. 
 

3.6.5. Detalhes de Projetos de Dispositivos de Infiltração 
 

No projeto de controle na fonte deverão ser apresentados: 
 
 Delimitação e numeração das áreas de contribuição que serão tratadas pelos 

dispositivos de infiltração; 
 Indicação, detalhamento e dimensionamento dos dispositivos; 
 Locação dos dispositivos em planta; 
 Detalhamento dos dispositivos, planta e corte, com indicação das espessuras de cada 

camada, alturas, diâmetros, grade e todos os detalhes pertinentes; 
 Dimensionamento e detalhes do encaminhamento do fluxo até o dispositivo; 
 Informações claras do escoamento a partir dos dispositivos até o lançamento final; 
 Ensaios constando a profundidade da rocha sã impermeável, nível máximo do lençol 

freático; 
 Nos jardins de chuva, detalhamento do ajardinamento e irrigação.  

 
3.6.6. Operação e Manutenção de Dispositivos de Infiltração 
 
A operação e manutenção dos dispositivos de infiltração consiste principalmente nos itens 
mencionados na sequência: 
 
 Inspeção dos dispositivos verificando a necessidade de limpeza, desobstrução e 

manutenções específicas. Recomenda-se uma rotina de inspeção semestral para 
unidades residenciais e trimestral para unidades comerciais/industriais e após chuvas 
intensas; 

 Limpeza das unidades de pré-tratamento, quando implantadas, e gradil, com retirada 
de material acumulado, sempre que necessário, ou pelo menos uma vez por ano, 
antes do período chuvoso; 
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 Manutenções na estrutura, substituição de grades, dentre outras, sempre que 
necessário; 

 Nas trincheiras de infiltração e poços de infiltração, deve-se verificar a necessidade de 
substituição da camada superficial; 

 Nos jardins de chuva deve ser realizada a manutenção da vegetação que consiste em 
rega no período de seca, poda ou retirada de vegetação espontânea, renovação da 
vegetação. 
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3.7. TELHADOS VERDES 
 
Os telhados verdes são jardins executados sobre coberturas impermeáveis. Eles retêm o 
escoamento no substrato promovendo armazenamento temporário da água e favorecendo o 
processo de evapotranspiração. Podem ser executados, dependendo do projeto 
arquitetônico, em qualquer nível de laje, como nas coberturas, nível da rua, ou laje 
intermediária. A Figura 3.44 e a Figura 3.45 apresentam telhados verdes implantados no 
município de Belo Horizonte. 
 

   
Figura 3.44 - Telhados Verdes Unimed– Belo Horizonte 

 

   
Figura 3.45 - Telhados Verdes Faculdade de Ciências Médicas – Belo Horizonte 

 
Dentre os múltiplos benefícios da utilização de telhados verdes apontados pela literatura 
científica estão: 
 
 Ausência de custo fundiário; 
 Redução das vazões de pico e do escoamento superficial, aumento da 

evapotranspiração, interceptação e melhoria da qualidade da água do escoamento; 
 Umidificação do ar, absorção da radiação solar pelas plantas, redução da temperatura 

e do efeito de ilhas de calor; 
 Aumento da biodiversidade urbana, com a criação de habitats; 
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 Sequestro de poluentes e melhoria da qualidade do ar e favorecimento da 
manutenção do ciclo de carbono; 

 Atenuação da transmissão de calor e ruídos, proporcionando melhorias quanto ao 
conforto térmico e acústico das edificações e consequente economia de energia; 

 Ganhos estéticos, possibilidade de uso recreativo, terapêutico e para agricultura 
urbana; 

 Proteção da cobertura contra a ação dos raios ultravioletas, extremos de 
temperatura, efeitos do vento, contração e retração estrutural e consequente 
aumento da vida útil das coberturas. 
 

A aplicação em ampla escala de telhados verdes ajuda a manter as funções ecológicas e 
hidrológicas na bacia hidrográfica, sendo caracterizada como uma prática sustentável voltada 
para a drenagem pluvial. Como desvantagens há a necessidade de garantia da estanqueidade 
da laje e a sobrecarga, gerada pelo substrato, vegetação e água, na estrutura da edificação, 
bem como a necessidade de manutenção rotineira do jardim. 
 
3.7.1. Tipos de Telhados 
 
Os telhados verdes para fins desta instrução são enquadrados em: 
 
 Intensivo - Quando a camada de substrato é relativamente espessa e permite o 

desenvolvimento de espécies vegetais de médio porte; 
 Extensivo - Quando a camada de substrato tem menor espessura e permite apenas o 

desenvolvimento de vegetação rasteira; 
 Armazenadores sem vegetação - são aqueles que funcionam sem vegetação, como 

um reservatório de detenção, em que a saída do escoamento é controlada. 
 

A fim de proporcionar as múltiplas vantagens da técnica, os projetos de controle na fonte no 
município, deverão considerar apenas o uso de telhados verdes intensivos nas novas 
edificações, ficando restrita a utilização dos extensivos para as edificações existentes. 
 
Os telhados meramente armazenadores não serão admitidos nos processos de licenciamento 
do município, pois sob as condições de precipitação de Belo Horizonte, implicariam 
tubulações de saída com diâmetros muito reduzidos o que levaria a um elevado risco de não 
funcionamento do dispositivo e também não atenderia à norma de drenagem de edificações 
(NBR 10.844). 
 
3.7.2. Estrutura do Telhado Verde 
 
A estrutura dos telhados verdes, salvo algumas variações, é composta basicamente pelos 
elementos apresentados na Figura 3.46 e detalhados a seguir: 
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Figura 3.46 – Configuração Típica do Telhado Verde 

 
1. Elemento Estrutural 

 
Constituído pela laje de concreto ou cobertura (telhas). O projetista deve-se atentar que no 
dimensionamento estrutural do edifício é necessário a previsão da carga do telhado verde.   
Várias bibliografias apresentam valores de referência da sobrecarga do telhado para o cálculo 
estrutural, variando na ordem de 80 a 245 kgf/m² para os telhados verdes extensivos e de 
245 a 1.000 kgf/m² para os telhados verdes intensivos. 
 
Diante desta variação na literatura, cabe ao responsável técnico pelo projeto estrutural, 
atender às exigências legais e com grau de segurança apropriado. Observa-se que esta 
Instrução Técnica apresenta elementos para os projetos de controle na fonte na temática 
drenagem urbana, não sendo objeto deste instrumento orientar sobre qualquer aspecto 
estrutural. 
 
Certos materiais de telhas devem ser evitados, tais como telhas galvanizadas, devido ao 
lixiviamento de poluentes (Long et al., 2006). 
 

2. Camada de Impermeabilização 
 

Composta por manta asfáltica ou outros tipos de impermeabilizantes, a camada de 
impermeabilização tem a função de proteger a camada de cobertura da ação da água e 
impedir que se tenha umidade chegando no interior da edificação. 
 
A camada de impermeabilização, com a finalidade de garantir a estanqueidade do telhado, é 
obrigatória. Recomenda-se neste sentido, para evitar também qualquer empoçamento de 
água, que o telhado seja implantado sobre laje ou cobertura com pequena declividade (entre 
0,5 e 1%). 
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3. Camada de Isolamento Térmico e Acústico 
 

Como já descrito, o próprio telhado verde já proporciona ganhos térmicos e acústicos, mas se 
a edificação exigir componentes de isolamento, estes podem ser previstos entre a cobertura 
e a impermeabilização, podendo ainda ser associado à camada impermeabilizante. 
 

4. Camada de Proteção Antirraízes 
 

Proporciona uma proteção mecânica que impede danos na camada de impermeabilização 
pelas raízes.  Essa camada pode ser realizada em argamassa de cimento e areia, polietileno 
de alta densidade, geomembrana de PVC ou termoplástica, ou ainda sob a forma de pintura 
asfáltica (Tolderlund, 2010). Grande parte dos materiais utilizados para a impermeabilização 
já possuem a função antirraízes, como é o caso de algumas mantas e revestimentos 
asfálticos, de PCV. Dessa forma, uma única camada faz as funções de impermeabilização e 
antirraízes. A depender do tipo de impermeabilização adotada esta camada pode ser 
dispensada. 
 

5. Camada de Drenagem 
 

Essa camada tem como objetivo facilitar o escoamento da água que infiltrou pelo substrato, 
não deixando que se acumule sobre a camada subjacente do telhado verde. Esta camada 
geralmente não é utilizada em telhados verdes sobre telhas. 
 
A camada de drenagem pode ser executada em diversos materiais porosos, como a argila 
expandida, ou com membranas pré-fabricadas. Essa camada, se for executada em material 
poroso, deve ter espessura de 7 a 10 cm e ter alto índice de vazios, de modo a proporcionar 
o escoamento de toda a água que infiltra pelo substrato para a saída. Recomenda-se um 
índice de vazios de pelo menos 25%. 
 

6. Camada de Filtragem 
 

Camada de separação física, posicionada acima da camada de drenagem para impedir perda 
de substrato, evitando assim o entupimento da camada de drenagem ou perda de material 
para o escoamento. Algumas membranas de drenagem são compostas e já possuem essa 
separação. Mantas geotêxtis são as mais usuais para esta função, devendo ter uma alta 
permeabilidade (permeabilidade normal mínima de 0,37 cm/s) e resistência suficiente para 
suportar os esforços durante a construção (resistência a tração longitudinal mínima de 7 
kN/m). 
 

7. Substrato  
 

Camada onde se encontra o solo e os nutrientes que dão suporte à vegetação, composto de 
uma mistura de argila, silte, areia, compostos orgânicos e minerais. O substrato deve ter 
espessura suficiente e composição adequada para desenvolvimento e perenidade da 
vegetação que se deseja utilizar. Quanto mais espesso o substrato, maior o porte da 
vegetação que pode ser utilizada e maior a retenção de água. 
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O substrato deve ter pelo menos 20 cm de espessura e ter pelo menos 15% de vazios, a não 
ser em edificações existentes onde poderão ser utilizados os telhados extensivos. 
 

8. Vegetação 
 

Consiste na cobertura vegetal propriamente dita e vai depender do tipo de telhado verde 
proposto e da altura do substrato disponível. 
 
As espécies vegetais devem ser escolhidas em função do objetivo de uso do telhado, além da 
espessura do substrato e condições de manutenção planejadas. Os telhados podem ser 
utilizados como áreas de recreação e contemplação e assim requererem uma maior 
diversidade de tipologias vegetais de diferentes portes e com maior valor estético. Para os 
telhados com dificuldades de acesso, a escolha da vegetação deve se basear no melhor 
desempenho hidrológico e ecológico, podendo privilegiar espécies mais resistentes que 
exigem menor manutenção e rega. Idealmente deve-se priorizar o uso de mais de uma 
espécie vegetal, sempre devendo haver espécies rasteiras que auxiliarão na retenção da 
umidade do solo e na proteção ao substrato contra a ação do vento. Quando não for prevista 
rega da vegetação, a escolha das espécies que se adequem à mínima condição hídrica se 
torna fundamental. 
 
Do mesmo modo que nos Jardins de Chuva, é importante se considerar além do regime de 
chuvas, as condições de insolação e dos ventos na escolha dos tipos vegetais mais 
adequados. Em Belo Horizonte, tem-se um clima com estações bem definidas, seca (abril a 
setembro) e chuvosa (outubro a março) e a média do número de dias consecutivos sem 
chuva é elevada (média de 60 dias, segundo Nunes, 2018). No período chuvoso as plantas 
enfrentam umidade por vários dias e no período seco a estiagem pode comprometer sua 
saúde. Assim, recomenda-se que as vegetações sejam apropriadas para este regime e que a 
rega seja concentrada nos períodos secos, para evitar a perda de eficiência do telhado. 
 
Os telhados verdes intensivos devem ser dotados de vegetação mais expressiva, nos quais 
são utilizadas prioritariamente espécies nativas da flora brasileira, espécies arbóreas de 
pequeno e médio porte além de palmeiras, arbustos, plantas herbáceas e forrageiras, 
inclusive compondo estratos verticais, com aproveitamento do espaço horizontal. Nos 
telhados extensivos deve ser prevista vegetação forrageira. O Apêndice 8 - Considerações 
Gerais para o Ajardinamento e Irrigação de Telhados Verdes apresenta as considerações a 
respeito do projeto paisagismo e ajardinamento, as plantas recomendadas e também 
orientações para a irrigação. 
 
Nos empreendimentos caracterizados como de impacto, a avaliação do projeto paisagístico e 
de ajardinamento será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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9. Dispositivo de Captação 
 

São os dispositivos que fazem a captação do escoamento que percola pela camada de 
drenagem e o direciona para o sistema predial de água pluvial. 
 
A proposição dos dispositivos de captação deve ser compatibilizada com o sistema predial de 
água pluvial, atendendo as normas pertinentes. Considerando a segurança, diante do risco 
de obstrução, recomenda-se um diâmetro mínimo de 100 mm para cada 100 m² de área de 
telhado e a adoção de pelo menos dois dispositivos de captação. 
 
Conforme orientação anterior, os telhados verdes não trabalharão como dispositivos de 
detenção. Assim, por questões de segurança, o dimensionamento não deve permitir que os 
dispositivos de captação trabalhem com restrição de vazão, não devendo proporcionar 
qualquer acúmulo de lâmina d’água. 
 
A saída de água da camada de drenagem deve ter gradeamento, ou um crivo para não 
permitir a passagem de folhas e outros materiais que podem comprometer o funcionamento 
das redes prediais. Os dispositivos usuais são compostos de um ralo grelha (tipo abacaxi), 
sobre um tubo de drenagem. O dispositivo de captação deve ter uma caixa com acesso 
superficial para manutenção e limpeza. Para fins ilustrativos a Figura 3.47 apresenta um 
detalhe típico de dispositivos de captação. 
 

 
Figura 3.47- Detalhe Típico Dispositivo de Captação 

 
Por ser este um ponto frágil, recomenda-se ter bastante cuidado com a impermeabilização 
do entorno e interna ao tubo de captação. 
 

10. Acesso ao Telhado Verde 
 

Os acessos fáceis e adequados são de fundamental importância para que a unidade seja 
apropriada pelos usuários da edificação, além de permitir a implantação, operação e 
manutenção da unidade. 
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3.7.3. Critérios para o Projeto de Controle na Fonte 
 
O telhado verde deve receber somente seu próprio escoamento, não sendo permitida a 
conexão de áreas impermeáveis ao telhado. 
 
Os coeficientes de escoamento superficial a serem utilizados para projetos de controle na 
fonte levam em consideração as experiências dos trabalhos apresentados na literatura, bem 
como o objetivo de fomentar a utilização dos telhados verdes proporcionando os diversos 
ganhos ambientais complementares trazidos por eles. Os coeficientes a serem adotados 
variam em função da espessura do substrato e do porte da vegetação utilizada, conforme a 
Tabela 3.15. 
 

Tabela 3.15 - Coeficientes de Escoamento Superficial do Telhado Verde 

Altura do substrato 
(cm) Porte da vegetação 

Coeficiente de 
Escoamento 
Superficial 

10 a 20 Pequeno / Forrageira (apenas em edificação existente) 0,25 

20 a 30 Forrageira / Pequeno / Médio 0,25 

30 a 50 Forrageira / Médio 0,20 

50 a 70 Forrageira / Médio/ Grande 0,15 

70 a 100 Forrageira / Médio/ Grande 0,12 

 
Importante atentar para o fato de que a altura a que se refere a tabela acima é 
exclusivamente do substrato. A estrutura do telhado verde terá espessura superior às 
apontadas tendo em vista as camadas subjacentes. 
 
3.7.4. Detalhes de Projetos de Telhados Verdes 
 
No projeto de controle na fonte deverá ser apresentado: 
 
 Indicação das coberturas que receberão telhado verde; 

 Seção tipo do telhado verde com as camadas adotadas; 

 Hachuras diferenciadas conforme altura do substrato e porte da vegetação; 

 Localização e detalhes dos dispositivos de captação; 

 Informações claras do escoamento a partir do telhado verde até o lançamento final; 

 Localização do acesso; 

 Detalhamento do ajardinamento e irrigação conforme orientação do Apêndice 8 - 
Considerações Gerais Para o Ajardinamento e Irrigação de Telhados Verdes, a ser 
submetido à análise da Secretaria Municipal de Meio ambiente. 
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3.7.5. Operação e Manutenção de Telhados Verdes 
 
A manutenção dos telhados verdes consiste no mesmo tipo de manutenção para áreas de 
jardins: 
 

 Rega no período de seca, à exceção de telhados verdes extensivos que tenham 
sido planejados e concebidos para não receberem rega; 

 Poda ou retirada de vegetação espontânea; 

 Renovação da vegetação; 

 Verificação e limpeza periódica das saídas de água (dispositivos de captação). 
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3.8. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE NA FONTE 
 
As recomendações principais para operação e manutenção de cada técnica foram 
apresentadas ao final dos Subcapítulos 3.5, 3.6 e 3.7. 
 
O responsável pela edificação fica obrigado a manter os dispositivos de drenagem em 
perfeito funcionamento e nas condições projetadas e aprovadas pelos órgãos competentes. 
 
O município poderá solicitar a qualquer momento a comprovação da manutenção dos 
dispositivos de drenagem.  
 
Os dispositivos de drenagem instalados deverão ser indicados por placas identificadoras. 
 
No manual do proprietário e nas convenções de condomínio devem constar o projeto 
detalhado de controle na fonte e um Plano de Manutenção e Limpeza do Sistema. Este plano 
deve conter um conjunto claro e simples de instruções operacionais para atuais e futuros 
proprietários, bem como o cronograma de execução das mesmas. 
 
Algumas das questões que precisam ser abordadas nos manuais são: 
 

• Localização dos dispositivos de controle na fonte; 

• Principais cuidados com o sistema; 

• Quais partes do sistema precisam ser acessadas para limpeza e como o acesso pode 
ser feito; 

• Descrição dos equipamentos necessários para realizar a limpeza/manutenção; 

• Localização das telas de proteção e como podem ser removidas para limpeza; 

• Quem será o responsável pela limpeza. Sistemas subterrâneos maiores, 
particularmente aqueles com acesso limitado e/ou profundidade substancial, exigirão 
que o proprietário contrate empresas de limpeza comercial com equipamento 
especializado; 

• O projetista deve indicar a frequência com que o sistema precisa ser inspecionado e 
limpo. As frequências das inspeções e da manutenção serão altamente dependentes 
da natureza do empreendimento, da quantidade de vegetação, da localização do 
armazenamento e da ocorrência de grandes tempestades. 
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3.9. DIMENSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO INTERNOS 
 
Também fazem parte do projeto do sistema de drenagem dos empreendimentos os 
dispositivos de captação e condução que direcionam a água para as técnicas de controle na 
fonte ou para o sistema público de drenagem. Os principais dispositivos utilizados no sistema 
de drenagem pluvial são calhas e tubos de queda, canaletas abertas, canaletas com grelhas, 
bocas de lobo, redes tubulares, caixas de passagem e poços de visita. 
 
No desenvolvimento do projeto devem ser observadas as seguintes diretrizes: 
 Toda vazão provinda da área de contribuição usada no dimensionamento dos 

dispositivos de controle na fonte deve ser direcionada aos mesmos, devendo o projeto 
ter atenção na adoção de declividades e sentido de fluxo nas superfícies, barreiras 
físicas e sistema de captação apropriado para que não ocorram perdas de escoamento 
sem passar pelos dispositivos; 

 O dimensionamento de calhas deve atender as normas ABNT pertinentes; 
 Poderão ser adotadas soluções que direcionam o escoamento, proveniente de calhas e 

superfícies impermeáveis, para as áreas permeáveis antes da captação do fluxo, 
proporcionando a redução da quantidade de dispositivos convencionais; 

 Recomenda-se prever ainda a instalação de grelha de proteção a montante da 
tubulação de entrada nas técnicas de controle na fonte de maneira a impedir a entrada 
de resíduos e permitir uma limpeza mais rotineira. 

 
O dimensionamento dos dispositivos de captação e condução que fazem lançamento nos dispositivos 
de controle na fonte ou no sistema público de drenagem, devem seguir os seguintes critérios: 
 
 Chuva de Projeto – As precipitações a serem adotadas nas redes e dispositivos de 

captação devem considerar Tempos de Retorno (TR) de 10 anos e duração de 10 min. 

 Método de Cálculo de Vazões - Deve ser adotado o Método Racional para a 
determinação da vazão de projeto do dispositivo de condução, conforme Equação 3.2. 
Os coeficientes de escoamento superficial a serem utilizados são os constantes da 
Tabela 3.2 - Coeficientes de Escoamento para Controle na Fonte. Para definir o valor do 
coeficiente de escoamento superficial a ser adotado deve ser calculada a média 
ponderada para a situação de pós-urbanização, levando-se em conta as respectivas 
áreas de contribuição de cada dispositivo ou rede, conforme item 3.4.2. 

 
     

 
Onde: 
Q - Vazão (l/s); 
C – Coeficiente de escoamento; 
A – Área em (m²); 
i – Intensidade da precipitação TR 10, duração 10 minutos (194,48 mm/h). 
 

O dimensionamento hidráulico dos dispositivos deverá atender as metodologias de 
dimensionamento do Capítulo 4 – Sistemas de Microdrenagem e Controles, desta Instrução Técnica. 
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3.10. LANÇAMENTOS NO SISTEMA PÚBLICO DE DRENAGEM 
 
Em relação aos limites permissíveis para a ligação à rede pública, após a definição das áreas 
de contribuição e a vazão pluvial de cada lançamento (resultante interna, acrescida de vazões 
adjacentes a montante), não deverá ser ultrapassado o limite de capacidade do sistema 
público local. Caso o cálculo o ultrapasse, o projeto deverá contemplar uma solução que 
possa minimizar o impacto deste lançamento, com a execução de dispositivos internos ao 
empreendimento a expensas do empreendedor. 
 
As verificações das condições de lançamento devem seguir os seguintes critérios: 
 
 Chuva de Projeto – Tempos de Retorno (TR) de 10 anos e duração 10 min. 

 
 Método de Cálculo de Vazões - Método Racional para a determinação da vazão de 

projeto do dispositivo de condução levando-se em conta as respectivas áreas de 
contribuição de cada lançamento, conforme item 3.4.2. 
 

A vazão amortecida dos eventos com TR 10 anos e duração de 10 minutos, das áreas 
controladas por dispositivos de controle na fonte será definida conforme os seguintes 
critérios: 
 
 Para o telhado verde utiliza-se o Método Racional com os respectivos coeficientes de 

escoamento conforme espessura do substrato; 
 

 Para as demais técnicas, as vazões de saída estão limitadas ao critério de 
dimensionamento dos dois orifícios, ou seja, a duas vezes a vazão natural para o 
critério TR 2 anos 120 minutos, assim, considerando condições de segurança, define-
se a Equação 3.46: 
 

     
 

Onde: 
Qs10 – Vazão de saída das técnicas de controle na Fonte para TR 10 anos e duração 10 
minutos; 
Qn2 – Vazão máxima natural para TR 2 anos e duração 120 minutos. 
 

As vazões apuradas para TR 10 anos e duração 10 minutos deverão ser apresentadas para 
cada lançamento conforme a Tabela 3.16. 
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Tabela 3.16 - Vazão Pós-Ocupação com Controle na Fonte TR 10 anos e Duração 10 minutos 

Bacia de 
Contribuição / 

Lançamento

Ponto de 
Lançamento

Tipo de 
Lançamento

Área de 
Contribuição Área (m²) C TR (10 anos)           

i = 194,5 mm/h
Técnica de controle na 

fonte aplicada
Área de 

Contribuição Área (m²) TR (10 anos) 
Amortecido

∑TR (10 anos) 
por lançamento

xxx,xx Conforme 
Tab. X Método Racional  Caixa de Detenção, 

Telhado Verde, etc, A1a xxx,xx

 Sem controle A1b xxx,xx

A...

A n

A1

Ln

L...

Vazão Pós-ocupação  (L/s) Controle na Fonte Vazão Pós-ocupação com Controle 
na Fonte  (L/s)

L1 Dispositivo 
/Localização

Concentrado ou 
Difuso

 
 
As vazões máximas permitidas para lançamentos são apresentadas na Tabela 3.17. 
 

Tabela 3.17 – Vazão Máximas de Lançamento no Sistema Público de Drenagem 

Tipo de Lançamento Vazão Máxima DN máximo Observações

Distribuído 0,15 L/s.m - Permitido apenas dos afastametos frontais e 
acessos.

Sarjeta 20 L/s 100 mm  20L/s para cada empreendimento ou para 
cada 25 metros de comprimento da sarjeta.

Caixa da Boca de Lobo 100 L/s 300 mm
Somatório de todos os lançamentos na Caixa 
da BL. Devendo ser averiguada a existência 

de lançamentos anteriores. 

PV (Rede)

Curso d'água

Verificação por estudo hidrológico e hidráulico conforme área de contribuição da 
rede que recebe o lançamento.

Verificação das condições de segurança do lançamento, para que não ocorra 
retorno das água fluviais para as redes projetadas.  

 
Podem ser solicitadas como condicionantes da implantação do empreendimento, o projeto e 
a execução de intervenções para ampliar ou otimizar o sistema público drenagem. 
 
Em empreendimentos localizados próximos a áreas que apresentam problemas críticos de 
drenagem e/ou que estão representados na “Carta de Inundação do Município de Belo 
Horizonte”, o projeto de drenagem deverá realizar estudos específicos para verificar o grau 
de risco e prever mecanismos para deixar o empreendimento mais resiliente. 
 
Não serão permitidas aberturas nas paredes e muros frontais, assim como a execução de 
quaisquer elementos construtivos da edificação que se projetem sobre a via pública ou que 
acarretem o lançamento concentrado de águas diretamente para os acessos de uso comum e 
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vias públicas. De igual forma, não serão permitidos lançamentos na rede de esgoto ou 
lançamentos aéreos. 
 
As obras deverão cumprir o Código de Posturas do Município, em relação ao logradouro 
público, propriedade pública ou particular, quando as operações e uso afetarem o interesse 
público. São obrigações do proprietário a construção, a manutenção e a conservação, em 
perfeito estado, de passeio em frente à testada do imóvel lindeiro ao logradouro público, 
com estrita observância às demais normas. 
 
Os lançamentos que não forem direcionados para a rede pública deverão ser protegidos por 
mecanismos de dissipação de energia de maneira a se evitar processos erosivos no terreno, 
bem como nas Áreas de Preservação Permanente – APP, quando os lançamentos forem 
realizados nestas áreas. Caso haja lançamento em corpos hídricos, os mesmos deverão ser no 
sentido do fluxo de água com angulação entre 30 e 60 graus. Deverá ser apresentado o 
memorial descritivo e o detalhamento da estrutura de dissipação. 
 
Nos casos de lançamento final diretamente em canais, que tenham a possibilidade de 
ocorrer afogados em chuvas mais extremas, recomenda-se prever a adoção de válvulas de 
fluxo unidirecional (válvulas flap) para que não ocorra retorno das áreas fluviais para o 
interior do empreendimento. 
 
Caso exista solução que envolva terrenos adjacentes de terceiros, a negociação da servidão 
deve ser feita diretamente entre os proprietários, baseando-se na Lei Federal nº 10.406/2002, 
que estabeleceu o Código Civil, no Decreto Federal nº 24.643/1934, que decretou o Código 
das Águas e nas demais leis pertinentes. 
 
As partes ou elementos constituintes dos sistemas de captação e condução do projeto de 
controle na fonte que não contarem com padronização do Caderno de Encargos da SUDECAP 
devem ser objeto de projeto específico, contando com todo o detalhamento necessário. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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3.11. RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 
No caso de utilização de outros dispositivos compensatórios de drenagem diferentes dos 
recomendados nesta instrução, o dimensionamento e licenciamento dependerão de análises 
específicas pelos órgãos responsáveis pela drenagem urbana. 
 
As caixas de detenção e demais dispositivos de controle na fonte deverão, 
preferencialmente, ser instalados imediatamente a montante do lançamento da drenagem 
predial no sistema público de drenagem, em local que garanta o acesso para manutenção e 
fiscalização do dispositivo. 
 
Os telhados verdes não podem ser instalados em áreas privadas das unidades condominiais, 
devendo ser localizados em áreas de uso comum. 
 
Não será admitida a impermeabilização do solo ou a ligação clandestina após o recebimento 
da licença, sendo de responsabilidade do empreendedor a comunicação prévia à Secretaria 
responsável pelo licenciamento quando houver necessidade de alterações. 
 
Deverá ser realizado relatório fotográfico de todas as etapas da implantação do projeto de 
controle na fonte, incluindo escavação, preenchimento, medição de dimensões, situação 
final de cada parte do dispositivo de controle etc. 
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3.12. INFORMAÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA APROVAÇÃO 
 
3.12.1. Empreendimentos de Impacto 
 
Os empreendimentos classificados como de impacto, nos termos da Lei 11.181/19, passam 
por análise e aprovação pela Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI. 
 
Os empreendimentos de impacto submetem-se a processos específicos de licenciamento, 
podendo ser de caráter urbanístico ou ambiental, de acordo com a preponderância das 
repercussões decorrentes de sua implantação. Estes licenciamentos possuem diversas fases e 
cada uma delas exige determinada documentação para avaliação. 
 
Importante ressaltar que o licenciamento de impacto não se refere apenas a novos 
empreendimentos, mas também aos empreendimentos que já estão em funcionamento e 
que de alguma forma implicam em algum tipo de repercussão urbanística ou ambiental. 
 
3.5.1.6  Fases dos licenciamentos 
 
O licenciamento urbanístico é composto, de forma geral, por três fases: Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV), Emissão do Parecer de Licenciamento Urbanístico (PLU) e atendimento 
de condicionantes do PLU. 
 
O licenciamento ambiental é composto pelas fases: Licença Prévia (LP), Licença de 
Implantação (LI) e Licença de Operação (LO), sendo que esta última pode ser “corretiva” 
(LOC) quando se tratar de empreendimentos já em funcionamento. 
 
A documentação a ser apresentada em cada etapa está listada nos itens a seguir, devendo 
esta documentação estar condizente com as diretrizes desta Instrução Técnica: 
 

a) Fase: Licença Prévia (LP) e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
 

Apresentar estudos e/ou anteprojeto de Drenagem, Controle na Fonte e Lançamento no 
Sistema Público de Drenagem, considerando a infraestrutura da região e demonstrando a 
viabilidade técnica de implantação do empreendimento. Apresentar planta de implantação 
com as propostas de ligação ao sistema público de drenagem para comportar o uso 
pretendido. 
 
É necessário que o empreendedor apresente uma visão geral da proposta de mitigação do 
impacto diante da modificação dos fluxos pluviais. Para tanto, é imprescindível uma avaliação 
e apresentação das áreas modificadas, tipo de coberturas, estudo de propostas de mitigação, 
direção de fluxos, localização de tubos de queda, caminhamentos dos dispositivos 
condutores e informações dos lançamentos finais. 
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b) Fase: Licença de Implantação (LI) e Emissão do PLU 
 

Apresentar projeto completo Drenagem, Controle na Fonte e Lançamento no Sistema Público 
de Drenagem, para análise e aprovação, com todo o dimensionamento e detalhamento dos 
dispositivos, juntamente com o memorial descritivo dos estudos hidrológicos e hidráulicos, e 
o Termo de Compromisso – Projeto de Drenagem Pluvial (Apêndice 6) acompanhados de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
 

c) Fase: Licença de Operação (LO) e Atestado de Atendimento de Condicionantes do PLU 
 

Apresentar o projeto aprovado para realização de vistoria por parte do órgão responsável 
pela drenagem urbana. Caso existam desconformidades, apresentar as built do sistema de 
drenagem implantado ou projeto corretivo, devidamente acompanhados de ART de 
execução de obras, memorial descritivo dos estudos hidrológicos e hidráulicos e o Termo de 
Compromisso – Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial (Apêndice 7), assinado pelo 
Responsável Técnico. Após aprovação do projeto corretivo ou do as built, será realizada 
vistoria de conformidade. 
 

d) Fase: Renovação de LO 
 

Para realização de vistoria de conformidade e emissão de parecer favorável para a renovação 
da LO, o empreendedor deverá apresentar: 
 
 Projeto de drenagem anteriormente aprovado para o qual foi emitida a LO; 
 Relatório da situação atual dos dispositivos de controle na fonte implantados; 
 Relatórios de manutenção e limpeza dos dispositivos de controle na fonte, realizados 

no período de vigência da última LO. 
 
Caso os lançamentos de drenagem do empreendimento na rede pública tenham sido 
alterados e o projeto aprovado não seja mais válido e não corresponda ao implantado, 
apresentar projeto corretivo acompanhado de ART e memorial descritivo adequado para 
nova aprovação e posterior agendamento de vistoria. 
 
Os empreendimentos que ainda não possuem medidas de mitigação do escoamento pluvial 
deverão apresentar proposta de adequação do sistema existente para incluir a mitigação das 
vazões do empreendimento considerando a vazão natural do terreno. Deverá ser 
apresentado estudo contemplando projeto completo de “Drenagem, Controle na Fonte e 
Lançamento no Sistema Público de Drenagem”, com base nas instruções vigentes. O prazo de 
atendimento desta condicionante será a próxima renovação da Licença de Operação. 
 

e) Fase: Licença de Operação Corretiva (LOC) 
 

Apresentar as built do sistema de drenagem implantado ou projeto corretivo (caso sejam 
identificadas inconsistências no sistema implantado), devidamente acompanhados de ART de 
execução de obras, memorial descritivo dos estudos hidrológicos e hidráulicos e o Termo de 
Compromisso, constante do Apêndice 7 – Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial, 
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assinado pelo Responsável Técnico, para aprovação. Após aprovação do projeto corretivo ou 
do as built, será realizada vistoria de conformidade pela DGAU/SMOBI. 
 
Os empreendimentos que ainda não possuem medidas de mitigação do escoamento pluvial 
ou que estes não sejam eficientes, deverão apresentar proposta de adequação do sistema 
existente para incluir a mitigação das vazões do empreendimento considerando a vazão 
natural do terreno. Deverá ser apresentado estudo contemplando projeto completo 
Drenagem, Controle na Fonte e Lançamento no Sistema Público de Drenagem, com base nas 
instruções vigentes. 
 
 
3.12.2. Informações para os Empreendimentos que não são de Impacto 
 
Para os empreendimentos que não são classificados como de impacto, as propostas de 
controle na fonte para atendimento da Lei 11.181/19 serão tratadas nos trâmites para 
obtenção do Alvará de Construção junto à Subsecretaria de Regulação Urbana (SUREG). 
 
3.12.3. Dispositivos de Drenagem em Logradouro Público 
 
Havendo a necessidade de implantação de algum dispositivo de drenagem no sistema 
público, como bocas de lobo, poços de visita ou até mesmo a execução de rede para 
lançamento das contribuições em algum ponto a jusante do empreendimento, esta 
implantação deve ser executada pelo empreendedor. 
 
A autorização para realização destas intervenções é emitida pela Subsecretaria de Regulação 
Urbana (SUREG), por meio da emissão do “Alvará de Obra em Logradouro Público”. Para estes 
casos, uma vez que a SUREG entenda que sejam intervenções de grande porte, é solicitada a 
avaliação do órgão responsável pela drenagem urbana. 
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