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RESUMO  

 

Um tema de relevante destaque na Grande São Paulo, tanto atualmente quanto há 

pelo menos um século, é o fato de a chuva causar diversos transtornos à população. 

Visto que o Campus São Caetano do Sul do Instituto Mauá de Tecnologia está incluído 

em uma bacia com frequente inundação, foi tomado por objeto de estudo para esta 

análise de viabilidade da implantação de um reservatório para amortecimento de 

enchentes. Este mecanismo tem como proposta minorar as consequências de 

tormentas na região com relação às inundações causadas, sendo que sua viabilidade 

dependerá de aspectos financeiros e da capacidade de amortecimento de cada 

reservatório proposto. 

Para a elaboração do projeto, foi necessário adquirir conhecimento sobre o sistema 

de drenagem e topografia do campus para, com base nele, determinar a localização 

dos reservatórios sobre uma base estratégica de escolha. O dimensionamento do 

reservatório (cálculo do seu volume necessário para promover um grau desejado de 

amortecimento de uma enchente de projeto) será feito por duas formas e os seus 

resultados comparados. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As enchentes urbanas e as inundações delas resultantes, eventuakmente, fazem 

parte do cotidiano da população metropolitana de São Paulo. Na tentativa de 

encontrar a causa desse problema, é preciso compreender o processo de urbanização 

do município desde a metade do século passado. O desenvolvimento desenfreado 

das cidades e o aumento do domínio urbano resultaram no desmatamento e no 

aumento da impermeabilização do solo. Ambos os processos causam a redução da 

infiltração no solo, daí resultando o aumento do volume da enchente. Para mitigar tais 

consequências da urbanização, uma diversidade de métodos de engenharia está à 

disposição. Aqui se estuda um deles, o uso de reservatório amortecedor de enchente. 

 

OBJETIVOS  

 

Estudar as potencialidades do uso de bacias ou reservatórios para amortecer 

enchentes – piscinões ou “piscininhas”, dependendo do seu porte – e exemplificá-las 



por meio de um estudo da viabilidade de sua aplicação ao terreno pertencente a uma 

instituição privada. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do projeto, foram necessárias plantas e detalhamentos do Campus, 

mostrando a topografia e o sistema de drenagem; planilhas de cálculo utilizadas para 

armazenar e processar dados; publicações de TCC, dissertações de mestrado e teses 

de doutorado anteriores e consulta a trabalhos profissionais previamente realizados, 

com seus estudos de viabilidade e dimensionamento de piscininhas, à busca de 

informações e dados úteis para o estudo aqui proposto. 

Os métodos para dimensionamento devem seguir normas, regras e leis editadas pelo 

poder público. Empregando o programa desenvolvido e cedido pelo engenheiro 

pesquisador Matheus Circolani, elaborado para agilizar o uso do método de Puls, 

simular-se-á matematicamente o routing de cada reservatório proposto a partir do 

hidrograma de entrada e dados da geometria do reservatório e das estruturas 

extravasoras. O cálculo emprega ferramentas da Planilha Excel e programação VBA. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para reduzir as frequentes inundações no entorno do Campus São Caetano do Sul do 

Instituto Mauá de Tecnologia, fez-se uma revisão bibliográfica sobre drenagem urbana 

que reviu métodos convencionais e não convencionais de drenagem e a legislação 

estadual pertinente. A melhor estratégia encontrada para aliviar o sistema local de 

drenagem na área pública atualmente foi a adoção de reservatórios amortecedores 

de enchente. Após um estudo dos tipos de reservatórios existentes, escolheu-se o 

que melhor se aplicaria à situação apresentada. O dimensionamento dos reservatórios 

será feito pelo método previsto na Lei das Piscininhas” - Lei Estadual Paulista 

N.º12.526.e também usando o programa de routing numérico supramencionado. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Iniciando o trabalho, analisaram-se as plantas de implantação do Campus e da rede 

de drenagem interna, cedidas pela Gerência de Manutenção e Serviços (GMS) da 



Instituição. Por estar o Campus São Caetano do Sul do IMT em torno de um pico de 

morro, seu terreno apresenta vários caimentos divergentes, requerendo inúmeras 

saídas de água pluvial. Para capturar o maior volume de água viável pelas saídas 

principais, determinou-se a implantação de quatro reservatórios amortecedores de 

enchentes em locais distintos, contando com o sistema atual de drenagem. 

Outro fator diferencial desse trabalho é que, devido ao fato de a água pluvial ser 

drenada por tubulações, serão comparados o tempo de concentração estimado na 

situação atual e o que ocorreria se a bacia drenada ainda estivesse em estado natural. 

O hidrograma de entrada para o pré-dimensionamento da piscininha não será o da 

bacia natural, mas aquele a ser levantado para o estado atual do Campus. 
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