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1 – INTRODUÇÃO 

 

O problema das enchentes nos grandes centros urbanos e sua gravidade dispensam 

comentários. A solução mais utilizada para enchentes em São Paulo tem sido os conhecidos 

“piscinões”, que armazenam a água no seu semi destino, ou seja, onde as águas chegam, nos fundos 

das vales. 

A presente proposta, inovadora, tem como seu maior principio intervir e minimizar o 

problema na sua origem, ou seja, nas encostas. Locais e bairros como Vila Madalena, Perdizes, 

Ipiranga, Av. Paulista, Pacaembú, tem nas suas encostas, 70% da área de captação das águas 

pluviais, enquanto seus vales, onde ocorrem os problemas, somente 30% desta área de captação. 

Se conseguirmos impedir que as águas de chuvas das áreas superiores das encostas cheguem 

aos locais inferiores estaremos minimizando o problema das enchentes.   

 

2 – SOLUÇÃO PROPOSTA – POÇOS CEGOS 

 

A proposta consiste na criação de um pequeno reservatório de água, uma “micro 

piscininha”, em baixo de cada bueiro já existente na rede publica. A este pequeno reservatório 

chamaremos de Poço Cego, pormenorizado adiante. Considerando que cada encosta e sua 

respectiva “bacia hidrográfica” já tem centenas ou até milhares de bueiros, a somatória do volume 

global será igual ou possivelmente até superior ao volume de um piscinão feito no fundo do vale. A 

um preço menor e de aplicação mais simples e menos invasiva. 

Nos locais com poucos bueiros é possível instalar mais poços-cegos, independentes da rede 

publica, até atingirmos o volume de captação necessário e previsto. 



 
 

 

2.1 – POÇOS CEGOS 

 

Prevemos que cada Poço Cego tenha capacidade de armazenamento de 20 m3 a 40 m3 de 

água, podendo ser construídos através de escavação manual ou escavação mecânica. A principio, 

estimamos que cada Poço Cego tenha diâmetro variando entre 1,5 ml e 2,5 ml e profundidade de 5,0 

ml a 20 ml, de acordo com a profundidade do lençol freático do local de construção, com o qual 

passariam a se comunicar através de filtros. Entretanto, esses valores estão sujeitos a modificações e 

ajustes de acordo com estudos mais pormenorizados. 

O revestimento da parede dos poços poderá ser feito com tijolos, recuperando uma 

tecnologia largamente usada por séculos na construção de poços para a captação de água. 

Lembramos que em inúmeros locais no Brasil, onde não existe água encanada, esta tecnologia ainda 

é usada. 

A estabilidade da estrutura do poço (equilíbrio de tensões) é conseguida com ajuda do 

“efeito de arco” da alvenaria, que só trabalha à compressão. Também é possível manter a segurança 

das paredes do Poço Cego com anéis de concreto pré-fabricados encontrados no mercado. Nesta 

hipótese deve-se verificar a relação custo/benefício da alternativa. 

A interligação do bueiro com o Poço Cego imediatamente abaixo deverá ser feito com a 

colocação de um filtro ou dreno que impeça detritos, lixo ou qualquer sólido penetrar no mini 

reservatório. A interligação do Poço Cego com o lençol freático também deverá ser feita de forma a 

permitir o escoamento da água, evitando qualquer erosão ou pressão neutra elevada, prevemos o uso 

de bidim e base de pedra britada no fundo do poço de modo a filtrar novamente a água antes do 

contato com o lençol freático. Lembramos, outrossim, que no curto espaço de tempo de chuvas 

fortes haverá um equilíbrio de tensões e do nível de água. 

Como curiosidade, a solução proposta baseia-se numa solução histórica e milenar de 

captação de água, entretanto, invertendo seu uso. 

 

2.2- FUNCIONAMENTO 

 

A medida que a água pluvial cair, correrá naturalmente para as vias públicas e depois para os 

bueiros, como já acontece. Ao adentrar no bueiro, será filtrada e passará para o Poço Cego até 

enche-lo. Somente após estar cheio as águas voltarão a correr pela encosta até o próximo 

bueiro/Poço Cego, e assim por diante. 

A medida que o poço se encher, a água tenderá a passar para o lençol freático numa 

determinada velocidade. Este fluxo poderá ser maior ou menor dependendo do tipo de solo que 



 
 

estiver no entorno do poço. Se for solo arenoso poderemos ter um fluxo bem maior e se for solo 

argiloso, menor. Ou seja, além da água puramente armazenada, teremos um volume de água 

adicional devido ao fluxo durante o próprio período de enchimento. 

 

 

2.3- CUSTOS APROXIMADOS 

 

Um velho chavão diz que Engenharia faz com R$ 1 o que o leigo faz com R$ 2. Se for 

verdade, a presente proposta é um exemplo. 

Tabela 1. Custos aproximados para 500 unidades 

SERVIÇO VALOR 

Retirada do bueiro (pré-fabricado) R$ 500,00/unidade. 

Escavação de poço R$ 25,00/m1 

Transporte de terra para bota-fora R$ 20,00/m³ 

Revestimento com tijolos R$ 60,00/m² 

Execução do fundo do poço R$ 100,00/unidade 

Colocação de filtro mais bueiro R$ 500,00/unidade 

            

Figura 1. Corte esquemático de um Poço Cego 



 
 

Adotando como exemplo um poço de diâmetro 2 ml e profundidade de 13 ml, teremos um 

custo aproximado de R$ 10.000,00/poço para um volume acumulado de água de 40 m³, ou seja R$ 

250,00/m³ de água acumulada. Somente como comparação, uma dupla de poceiros profissionais, do 

interior do Brasil, executam um poço de captação de água em 14 dias. A custo inferior ao citado 

acima. Consta que o piscinão do Pacaembu teve um custo aproximado de R$ 400,00/m³, corrigido 

monetariamente, ou seja, um valor superior ao da nossa proposta. 

Ressaltamos, outrossim que a análise de custos tem como seu maior objetivo demonstrar a 

viabilidade econômica da proposta, dependendo da localização geográfica e também da política 

local, poderão haver grandes variações nos custos e o custo dos serviços é muito maior do que dos 

materiais. 

Enfatizamos, por fim, que o custo da obra é totalmente secundário. O custo principal é o 

inaceitável prejuízo que um cidadão tem com uma grande enchente, com a perda de veículos, 

móveis e utensílios, propriedades e até perdas de vida. 

 

3 – UM EXEMPLO REAL 

 

De modo a demonstrar a aplicação da proposta de Poços Cegos e as suas vantagens com 

relação ao sistema tradicional, realizamos estudo de implantação do sistema em um local concreto 

que costuma sofrer com os efeitos das enchentes e que não permite a construção de piscinões 

devido a motivos técnicos. 

O local escolhido fica no bairro Vila Madalena, cidade de São Paulo, especificamente no 

vale existente na divisa da encosta leste da Vila Madalena com a encosta oeste do Jardim das 

Bandeiras, que acumula além das águas que correm pelas encostas acima citadas, as águas da Av. 

Heitor Penteado e encosta do Sumaré até a Av. Dr. Arnaldo. 

No fundo do vale encontra-se a Rua Abegoária que “deságua” na Rua Gonçalo Afonso, onde 

se afunila provocando elevações de água da ordem de 2 a 3 metros em casos extremos. Diversas 

vezes carros e pessoas foram carregados pelas enchentes nesta região. 

A Rua Abegoária está em cima de um pequeno córrego canalizado que apresenta problemas 

de desassoreamento há décadas, uma questão quase insolúvel. Ressalta-se por fim que o vale é 

relativamente muito pequeno, com o nível de água próximo ao leito carroçável, no qual a solução de 

“piscinão” é aparentemente inviável tecnicamente. 

 A utilização do Poços Cegos nas encostas da região (Imagem 3) se configura como 

uma alternativa viável para minimizar os efeitos das enchentes no fundo do vale, pois a captação de 

água nos Poços Cegos locados nas encostas diminuiria de forma significativa o volume e a 



 
 

velocidade de água escoada na Rua Gonçalo Afonso, consequentemente minimizando as enchentes 

na região. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta da localização do estudo com indicação de corte A-A  

 

Figura 3. Corte esquemático A-A demonstrando a possível locação dos Poços Cegos 

   

4– CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

a. É uma solução altamente ecológica: as águas pluviais reabasteceriam o lençol freático, 

irrigando o solo com inúmeros e não missivas consequências positivas para o meio ambiente 

b. Dispensa qualquer tipo de desapropriação. 

c. Possível executar sem paralisar trânsito ou prejudicar os locais de comercio e residência. 

d. É uma solução que pode ser rapidamente e facilmente ajustada para cada local e geologia, 

otimizando sua eficiência. 

e. Num sentido macro, ao impedir as águas pluviais de chegarem ao seu vale, diminui o 

volume de agua que chega aos rios Pinheiros e Tiete, outro problemão. 



 
 

f. Uma solução que dispensa o uso de equipamentos sofisticados; permite a contratação de 

micro empreiteiros diretamente nas regionais, aumentará o uso de mão de obra na 

construção, flexibiliza e otimiza o fluxo de caixa do poder publico. 

g. A proposta está sendo apresentada de forma genérica e leiga, desconsiderando pormenores 

típicos da especialização geológica e geotécnica que caracteriza a Mecânica dos Solos. 

Lembrando que não existem 2 subsolos iguais e que alguns destes pormenores são de 

extrema importância, citaremos somente 1 exemplo, como exceção: Se nas escavações de 

um poço cego, encontrarmos acima do lençol freático uma lente de areia, dependendo das 

características desta areia, especialmente sua permeabilidade, seria possível dissipar na 

mesma toda a água proveniente da superfície. Neste caso, não teríamos um Poço Cego, 

teríamos um poço sem fundo, simbolicamente. 


