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1. RESUMO 

Um dos maiores problemas enfrentados pelas grandes metrópoles é a 

inundação: além de poluir a cidade e colocar os moradores em risco, gera trânsitos 

caóticos e prolifera doenças. 

“A impermeabilização é uma das principais causas das inundações e 

deslizamentos em áreas urbanas” (TUCCI, 2009). Como ressaltado por Pedron 

(2004), a grande impermeabilização do solo aumenta a capacidade de escoamento 

superficial de modo que um volume maior de precipitação escorre de forma mais 

rápida para os cursos de água, aumentando o pico de vazão e a potencialidade de 

enchentes uma vez que o Sistema de Drenagem Urbana não tolera todo este 

volume em tão pouco tempo. 

Neste trabalho será estudada uma alternativa para amenizar tais problemas: o 

Jardim de Retenção. Trata-se de áreas verdes estrategicamente localizadas que 

retêm e absorvem águas pluviais que seriam diretamente destinadas às sarjetas. 

Diminuir esta vazão significa evitar que o Sistema Público fique sobrecarregado, 

dando mais tempo para o escoamento de toda a chuva, inibindo ou diminuindo os 

focos de enchentes na cidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Cidades que tiveram seu crescimento acelerado e desordenado são 

facilmente atingidas por enchentes, alagamentos e desmoronamentos. De acordo 

com Santos (2013), cada ponto de alagamento formado na cidade de São Paulo 

após uma chuva forte provoca um prejuízo diário de mais de R$ 1 milhão ao país. 

Com 749 pontos de alagamento identificados na cidade, as perdas anuais no âmbito 

do município chegam a quase R$ 336 milhões. 

Existem diversas medidas que podem ser tomadas para evitar a ocorrência 

das enchentes, como obras de galerias, piscinões e canalização. Tais projetos, além 

de terem altíssimos custos, vêm se mostrando insuficientes para a resolução do 

problema, deixando cada vez mais explicita a necessidade da implantação de 

medidas que foquem no amortecimento da vazão da água da chuva, ao invés do 

aumento da capacidade de vazão da rede de drenagem.  

Um dos dispositivos que vêm se mostrando muito eficiente ao redor do mundo 

é o Jardim de Retenção de águas pluviais. De fácil implantação e baixo custo, é 



 
 

 
 

utilizado para reter temporariamente a água da chuva, retardando o pico das 

enchentes. Por esta razão é necessário um estudo detalhado sobre o tema, 

encontrando assim, o dimensionamento adequado para cada região em função da 

intensidade média de sua chuva. Além disso, seu conhecimento é fundamental para 

destacar sua importância e aumentar o interesse da população, servindo de 

incentivo à sua utilização. 

 

3. OBJETIVO 

3.1. GERAL 

Dimensionamento e avaliação do comportamento de um Jardim de Retenção 

de águas pluviais.  

3.2. ESPECÍFICO 

Execução de um protótipo de Jardim de Retenção para simular seu 

desempenho frente a várias intensidades de chuva. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho foram realizadas pesquisas referentes à 

hidrologia da cidade de São Paulo, focando nas intensidades e durações de chuvas 

com o período de retorno (TR) de 10 anos. Paralelo a isto, foram efetuados estudos 

sobre a mecânica dos solos e comportamento de certos materiais perante sua 

saturação para a escolha dos mais adequados aos requisitos estabelecidos. 

Com a compilação destes dados, serão realizados ensaios no protótipo com a 

finalidade de dimensionar um Jardim de Retenção capaz de retardar e reduzir o pico 

de enchente da cidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir do estudo dos dados hidrológicos da cidade de São Paulo, serão 

escolhidas intensidades e durações de chuvas que melhor representem estas 

informações. Com a definição dos materiais a serem utilizados, inicia-se a 

montagem do protótipo de Jardim de Retenção onde será ensaiada sua eficiência 

perante suas dimensões, para cada chuva escolhida, a fim de estabelecer uma 

proporção protótipo/ terreno capaz de diminuir a incidência de enchentes na cidade. 

 



 
 

 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A elaboração realizada até o momento englobou aspectos teóricos essenciais 

ao entendimento da necessidade e funcionamento de Jardins de Retenção, além 

dos materiais a serem utilizados em suas camadas.  

A montagem do protótipo está em fase de finalização e, através dos ensaios, 

tornará possível a determinação da proporcionalidade entre área impermeável e 

dimensões necessárias para um bom funcionamento de um Jardim de Retenção de 

águas pluviais, propondo sua implantação em áreas públicas e privadas da cidade. 
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