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1. APRESENTAÇÃO 

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

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

O presente relatório traz um resumo das atividades realizadas durante a 
participação da bolsista no âmbito do projeto. Tais atividades incluem a garantia do 
bom funcionamento dos equipamentos instalados para coletas de dados 
climatológicos bem como o tratamento destes dados para identificação de eventos e 
posterior análise dos mesmos. Além disso, foi dada sequencia na operação e 
monitoramento da trincheira de infiltração iniciada pela bolsista anterior. 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO 

 Este Relatório Técnico Final está dividido em 4 partes. 

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

 A segunda parte apresenta a metodologia de trabalho. 

 A terceira parte os resultados experimentais obtidos. 

 A quarta parte apresenta considerações sobre os resultados do projeto e 
recomendações para projetos futuros. 
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3. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

De acordo com a ONU (2003), durante o período de 1997 a 2002 ocorreram 240 
inundações na América do Sul, ao passo que foram registrados 35 episódios de secas e 
48 ventanias. Em relação às perdas, as inundações são responsáveis por cerca de 50% 
do total de prejuízos ocasionados por desastres (Kron, 2003). 

No Brasil, estas inundações causam prejuízos de mais de U$ 1 bilhão a cada ano 
(MCT/CGE,2001). No Estado de São Paulo, entre os anos de 1998-2000, mais de 30% 
dos municípios foram afetados por enchentes ou inundações. A situação é semelhante 
em vários outros estados, chegando a atingir um percentual ainda maior no Rio de 
Janeiro (IBGE, 2000). 

Há diversas maneiras de se abordar o problema de cheias urbanas, a classificação 
mais comum divide as medidas de combate a inundações em: 

• Medidas estruturais: realizações de obras que alteram fisicamente a bacia. Como 
exemplos, podem ser citados: a canalização do leito dos rios, bacias de detenção, 
bacias de retenção, trincheiras de infiltração, micro-reservatórios no lote, 
aproveitamento de água da chuva, etc. 

• Medidas não-estruturais: práticas que não alteram o meio. Exemplos: zoneamento, 
sistema de alerta antecipado, manutenção e limpeza da rede de drenagem, 
integração de gerenciamento dos setores de saneamento, drenagem urbana e 
resíduos sólidos, etc. 

Dentre as medidas citadas, a contenção da água na escala de lote domiciliar se 
constitui como uma alternativa para a descentralização do processo de decisões com 
influência em diferentes atuações de reservação. São medidas estruturais 
consideradas não-convencionais que atuam na origem da geração do escoamento por 
meio de dispositivos de pequenas dimensões onde os escoamentos podem ser 
retardados, infiltrados ou aproveitados de maneira tal que o fluxo d’água seja 
efluente ao lote tenha seu impacto atenuado. Este trabalho busca acrescentar tais 
alternativas a partir da apresentação de novas possibilidades inclusivas na proposição 
de tecnologias em sistemas de gerenciamento na drenagem urbana. 

Dentre os dispositivos instalados há uma trincheira de infiltração dimensionada e 
instalada na parte inicial do presente projeto pela bolsista anterior (Melissa Pereira 
Cristina Gracisosa). Como continuidade do trabalho já desenvolvido foi realizado o 
monitoramento real de operação da trincheira. O projeto também serviu de subsídio 
para o desenvolvimento de outras pesquisas destro do grupo coordenado pelo 
professor Eduardo Mario Mendiondo. 

Objetivo: 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do monitoramento e avaliação hidrológica 
dos resultados de dispositivos não convencionais para controle de cheias instalados 
em um lote urbano em escala real no município de São Carlos – SP. 
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4. METODOLOGIA 

4.1.  Lote Experimental 

O lote experimental onde foi desenvolvido o projeto está localizado dentro da bacia 
do Jararaca, São Carlos – SP. No terreno de 500 m², ocupado para fim residencial, 
com área impermeável de 120 m² foram construídos os seguintes dispositivos de 
controle na fonte de controle e reservação d’água: Trincheira de infiltração , caixa 
de escoamento, cobertura verde leve bem como uma estação meteorológica para 
registro dos dados pluviométricos. A Figura 1 seguinte ilustra o posicionamento da 
estação no lote e as medidas propostas. 

  
Figura 1. Planta do lote experimental com a localização dos dispositivos e estação 
meteorológica. 

A localização da trincheira foi determinada em função da topografia do 
terreno, em que há um talude imediatamente adjacente ao muro. Entre o talude e o 
limite do terreno foi o local escolhido para a instalação da trincheira. 

Para a cobertura verde leve (telhado verde) foi escolhido um local de fácil 
acesso para plantio e manutenção da cobertura. 

4.2.  Monitoramento quantitativo das águas pluviais 

Os pontos de controle definidos para o monitoramento hidrológico no lote situam-se 
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em trincheira de infiltração (conforme estudo de Graciosa et al., 2005), caixa de 
escoamento e área com cobertura verde leve (Almeida Neto et. al., 2005). Além 
disso, foram monitoradas variáveis hidroclimatológicas, tais como: precipitação, 
temperatura, pressão, umidade relativa. 

Os dados da estação climatológica (Figura 2) foram armazenados em um data-
logger configurado para registrar as variáveis continuamente no tempo. No caso do 
lote, da mesma forma que a estação climatológica, os equipamentos também 
estavam discretizados para um intervalo de 1 minuto. 

  
Figura 2. Estação climatológica Davis Vantage Pro. 

Um dos principais pontos de escoamento do lote refere-se à caixa de escoamento que 
se localiza topograficamente na extremidade mais baixa do lote. Sua função, além 
de conduzir a passagem como elemento drenante das águas pluviais, é monitorar e 
registrar as informações de quantidade e qualidade (através de medidas de 
condutividade) do escoamento gerado superficialmente. 

A estação climatológica foi operada durante a vigência da bolsa e seus dados, 
coletados e tratados pela bolsista, serviram de subsidio para a elaboração de outros 
projetos do grupo de pesquisa. 

Como um produto paralelo, os dados meteorológicos são disponibilizados em tempo 
real na Internet com acesso livre à população (MicroSALA, 2007). 

4.3.  Monitoramento da trincheira de infiltração 

A trincheira de infiltração foi projetada, construída e equipada no âmbito deste 
projeto pela ex-bolsista Melissa Cristina P. Graciosa.  

A trincheira foi instalada junto à divisa do terreno, na parte mais baixa do lote. 
Neste local havia um poço perfurado por ocasião da sondagem de caracterização do 
terreno. Este poço (Poço 1) está localizado no centro da seção longitudinal da 
trincheira, e tem 20 cm de diâmetro e 13 m de profundidade. Tomou-se a decisão de 
aproveitar o poço como parte do sistema de drenagem, da seguinte forma: instalou-
se uma tubulação de PVC perfurado e revestido com geotêxtil, desde a base do poço 
até a superfície superior da trincheira. Deste modo, a água afluente à trincheira 
penetra no poço através dos furos no tubo de PVC. Foi instalado um segundo poço 
(Poço 2) próximo à extremidade mais baixa da trincheira, para inspeção e 
monitoramento de nível d’água. Este poço tem a profundidade da trincheira e é de 
PVC perfurado, de diâmetro 20 cm, revestido com geotêxtil. A Figura 3 ilustra o 
detalhamento da trincheira no terreno. 

!  6



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

PROCESSO CNPQ – 507139/2004-6

  
Figura 3. Configuração da trincheira de infiltração: vista em planta, perfil longitudinal e 
seção transversal. 

O monitoramento de nível d’água na trincheira foi feito no interior do Poço 2 através 
de um linígrafo eletrônico (WL15 Water Level Logger) que realiza leituras contínuas 
do nível d’água a cada minuto (Figura 4). 

  
Figura 4. Linígrafo eletrônico WL15 Water Level Logger. 

A saída dos tubos perfurados provenientes do telhado é outro ponto de 
monitoramento contínuo com a mesma discretização temporal (1 min). Usou-se um 
CTD Diver para medir o nível d’água na caixa situada após a trincheira. 
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O volume afluente à trincheira em cada intervalo de tempo foi calculado através do 
método racional (Equação 2), tendo como área de contribuição duas parcelas do 
terreno: 1) a área A1 é o local onde será feita a expansão da residência e que já se 
encontra impermeabilizada, possui 40m2 e o coeficiente de escoamento 
correspondente CA1 adotado foi 0,9; 2) a área A2 que corresponde à uma parcela de 
80m2 do jardim também foi considerado como área drenante, com coeficiente CA2 = 
0,4. 

!       (1) 

Em que: Vafl é o volume afluente à trincheira [m³]; P é a precipitação no intervalo 
[m]; C é o coeficiente de escoamento [adimensional] e A é a área de drenagem [m²]. 

O volume de armazenamento (Varmaz) na trincheira foi obtido com base no nível 
d’água registrado no Poço 2. Considerou-se que o nível d’água se mantém, 
horizontalmente, igualmente distribuído em toda a trincheira e a declividade foi 
levada em consideração (Equação 2). 

!    (2) 

Em que: h(t) é o nível medido no poço de monitoramento [m]; h0 é a altura da 
trincheira [m]; b é a base menor da seção transversal da trincheira [m]; B é a base 
maior da seção transversal da trincheira [m]; L é o comprimento da trincheira [L]. 

A terceira parcela que compõe o balanço de massa é o volume efluente (Vefl). Este 
foi obtido através da diferença entre os volumes afluente e de armazenamento 
(Equação 3). 

!       (3) 

Em que: ΔVarmaz é a variação de volume na trincheira [m³]; Vafl é o volume afluente 
à trincheira [m³]; Vefl é o volume efluente à trincheira [m³]. 

O volume efluente poderia ser considerado como o volume infiltrado, porém, 
acredita-se haver contribuições diversas que interferem nesse valor de modo que: 

       (4) 

Em que: Vefl é o volume efluente à trincheira [m³] ; Vinf é o volume infiltrado [m3]; 
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ΔVlat é uma contribuição lateral de volume para a trincheira [m³]. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Quantificação pluviométrica – Coeficiente de escoamento (CN) 

A seguir são apresentados os principais gráficos que demonstram a capacidade de 
reservação d’água para um lote urbano quando existem mecanismos de controle e 
redução dos impactos hidrológicos na própria fonte geradora. 

Os equipamentos estão ajustados para receber as informações em tempo real e 
principalmente em perfeita sincronia, ou seja, todos eles estão exatamente 
ajustados para o mesmo instante de hora, minuto e segundo. A fim de validar este 
ajuste, providenciou-se a geração de escoamento superficial e chuva artificial 
perfeitamente no mesmo instante de tempo. O teste de validação aconteceu no dia 
11/11/2006 (Figura 5). 

  
Figura 5. – Exemplo de validação temporal e ajuste das instalações de monitoramento 
hidro-meteorológicas data 11/11/2006. 

Entende-se por “nível_escoamento (superficial)” o monitoramento instalado na caixa 
de escoamento e “nível_trincheira (subsuperficial)” o equipamento que monitora o 
nível no poço 2 da trincheira. 

Aproximadamente às 8h11min. foi o instante em que o escoamento superficial foi 
gerado em sincronia com o despejo manual de chuva no pluviômetro da estação. A 
intensidade de precipitação gerada foi de 8,13mm, o que corresponde ao 
nível_escoamento de 24,6cm e do nível_trincheira de 15,9cm. 

Por volta das 14h11min., o nível_p1 diver registra as variações de quantidade e 
qualidade do escoamento superficial, alcançando a marca de 13,8cm. Portanto, 
pode-se considerar que no mesmo instante de tempo, todos os equipamentos 
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registraram dados de quantidade e qualidade de água simultaneamente. Neste 
experimento gráfico não foram desconsideradas as variações de níveis ocasionadas 
por diferenças de pressão ambiente. 

As Figuras 6 e 7 a seguir representam os dados de escoamento na saída do lote e na 
subsuperfície correspondente ao armazenamento na trincheira. Indica a vazão 
escoada pela área do telhado com perdas associadas que serão discutidas adiante e 
pela infiltração do lote. Os tempos registram o ∆t para cada evento e variação de 
nível. 

  
Figura 6. – Evento 13/11/06 com dados de quantidade e qualidade da água de chuva no 
lote. 

A Figura 6 indica uma condutividade máxima de 0,05ms/cm no instante em que se 
inicia o escoamento superficial. As perdas iniciais para este evento em particular 
correspondem a 7% do armazenamento e são aquelas relacionadas ao funcionamento 
da trincheira e a saída pela “mini-comporta” na caixa de passagem do escoamento 
do lote. A partir das 15h28min, 1 minuto após o início da chuva, inicia-se a geração 
do escoamento a partir da variação do nível_do_escoamento_superficial. Passados 5 
minutos, ou seja, às 15h33min o nivel_trincheira registrou altura com 24cm. 
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Figura 7. Evento 19/11/06 com dados de quantidade e qualidade da água de chuva no 
lote. 

Na Figura 7 encontram-se dois eventos que podem ser discutidos separadamente, 
mas o registro do nível_trincheira permite analisá-los de forma contínua. O 
nível_escoamento registra o volume excedente a partir do escoamento do telhado. O 
tempo de concentração do lote é praticamente “nulo”, pois no início da intensidade 
de precipitação, a lâmina gerada ocorre praticamente de forma instantânea. O 
decréscimo da temperatura de 27⁰C às 15h48min. para 16⁰C às 16h27min., indica 
uma perda térmica por mudança da temperatura ambiente para a temperatura da 
água pluvial de escoamento. A perda inicial estimada é de aproximadamente 1mm 
para este evento. A área considerada impermeável que distribui o escoamento foi de 
76,8m² do telhado mais 7,1m² como área da canaleta de drenagem do muro lateral 
(vizinho). 

Tanto a precipitação quanto a lâmina equivalente fornecem condições para calcular, 
a partir do Método de SCS (SCS, 1976), a curva número CN correspondente (Tabela 1). 
O coeficiente de escoamento foi obtido a partir da relação entre a lâmina 
equivalente encontrada e a precipitação máxima acumulada. Foram calculados CN 
para 5 eventos, dentre eles os mostrados nas Figuras 6 e 7. 

A Tabela 1 detalha os valores de CN, S, P, Ia (perdas iniciais), temperatura máxima e 
mínima (Tmáx e Tmín) e condutividade máxima (Condut. máx) encontrados a partir 
dos 5 eventos analisados inicialmente. Como os eventos possuem condições de 
umidade antecedente (AMC) distintas entre si, os valores de CN foram corrigidos para 
condição de umidade AMC II (SCS, 1976). 

Tabela 1 – Características hidrológicas observadas para os eventos do lote urbano 
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A instalação da estação meteorológica localizada no próprio lote e com dados de 
monitoramento on-line possibilitou reduzir as incertezas hidrológicas quanto às 
discrepâncias temporais e físicas dos eventos de chuva. 

Hidrologicamente, o monitoramento das águas pluviais permite concluir alguns itens 
abaixo especificados: a) utilizar medidas não-convencionais de reservação d'água na 
própria fonte consumidora, além de contribuir na mitigação dos efeitos na drenagem, 
tipo os problemas das inundações e suas variantes, serve também para potencializar 
diversas formas de aproveitamento e reúso de águas; b) o uso de áreas permeáveis 
no lote facilita a recarga do aqüífero e acrescenta melhorias na sua qualidade; c) o 
uso das tecnologias hidrológicas embutidas no lote conseguem não somente 
armazenar a água, mas também retardar ou controlar o escoamento dessas águas 
superficiais.  

Como continuação do projeto, deverá ser instalado reservatório para armazenamento 
o aproveitamento de água de chuva para complementar a integração dos dispositivos 
e diminuir a contribuição de água enviada para a rede de micro-drenagem. Além 
disso, a avaliação da poluição difusa através dos valores de condutividades aqui 
mencionados e possibilidade de avaliação de outros parâmetros através de sonda 
multiparamétrica. 

5.2 Monitoramento da trincheira de infiltração 

De posse dos dados de nível na trincheira e de chuva no local, foram escolhidos os 
eventos a serem avaliados. Tal seleção teve como critério eventos ocorridos na 
estação chuvosa mais recente (dezembro de 2006 a abril de 2007) nos quais houve 
variação no nível d’água do Poço 2. Além disso, decidiu-se escolher apenas eventos 
considerados únicos, ou seja, que não sofrem interferência de eventos passados 
(Tabela 2). 

Para cada um dos 10 eventos da Tabela 2 foram calculados os volumes afluentes, de 
armazenamento e de infiltração conforme descrito na metodologia (item 4.3). Em 
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1 0,05

19/11/2
006

48,
8

25,
81 145 20,2 0,5 I 73 87 38,

0
0,
53 27,1 16,

1 0,05

20/11/2
006 2,3 2,2

1 60 2,3 49 III 99 98 5,2 0,
98 23,8 21,

6 0,06

25/11/2
006

30,
5

10,
14 90 20,3 2,3 I 75 88 34,

6
0,
33 26 19,

9 0,04

26/11/2
006

10,
2

9,0
2 60 10,2 30,

5 III 96 90 28,
2

0,
89 24,7 21,

1 0,05
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geral, todos os eventos apresentaram comportamentos semelhantes. 

Tabela 2- Características de chuva e nível na trincheira dos eventos 

A Figura 8 exemplifica as características de um evento, onde são mostrados a 
precipitação, a variação de nível no poço de monitoramento da trincheira e o volume 
infiltrado calculado. 

Even
to Data

Chuva Trincheira

início 
(hh:m

m)

fim 
(hh:m

m)

duraç
ão 

(min)

Ptot
al 
(m
m)

imed 
(mm/

h)

início 
(hh:m

m)

fim 
(hh:m

m)

duraç
ão 

(min)

hm
áx 

(cm
)

hora 
hmáx 
(hh:m

m)

1 05/01
/07 13:15 14:21 66 11,

82 10,75 13:32 14:56 84 40 14:00

2 08/01
/07 20:35 21:09 34 11,

39 20,10 20:39 20:57 18 16 20:47

3 21/01
/07 15:53 16:11 18 10,

15 33,83 16:01 16:34 33 32 16:10

4 26/01
/07 06:54 08:10 76 35,

02 27,65 07:22 09:01 99 53 07:52

5 02/02
/07 16:47 17:41 54 22,

53 25,03 16:53 18:06 73 36 17:05

6 07/02
/07 22:41 23:46 65 23,

06 21,29 22:53 23:53 60 31 23:18

7 07/03
/07 01:18 01:35 17 10,

9 38,47 01:26 01:57 31 28 01:36

8 16/03
/07 22:01 23:21 80 16,

87 12,65 22:14 23:36 84 29 22:29

9 08/04
/07 13:00 13:24 24 13,

94 34,85 13:04 14:01 57 36 13:22

10 26/04
/07 20:49 21:04 15 3,0

1 12,04 20:56 21:35 39 22 21:06
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Figura 8. Evento #6 (dia 07/02/2007): precipitação observada [mm] (barras vermelhas), 
nível na trincheira [m] (losangos e linhas azuis) e volume infiltrado calculado [m3] 
(triângulos e linhas roxas). 

Observa-se, no início do evento da Figura 8, volume efluente negativo que poderia 
sugerir uma “infiltração negativa”, o que não acontece em tempos posteriores. Isto 
não acontece quando as condições de contorno são bem controladas. Porém não há 
medidas de vazão afluente a esta trincheira, o que traz incertezas ao resultado.  
Parte do volume efluente seria o infiltrado e outra parte pode estar relacionada com 
a chuva que cai diretamente sobre a trincheira e uma eventual entrada d’água não 
considerada no volume afluente calculado. 

Acredita-se que nesses instantes iniciais, a ordem de grandeza da contribuição é 
maior que a do infiltrado, portanto o que seria uma perda se torna uma entrada ao 
sistema; o que explicaria os valores negativos. Nestes instantes o solo da trincheira e 
sobre ela ainda está não-saturado, facilitando esta contribuição. 

A chuva que cai sobre a trincheira acarreta um aumento de nível mais rápido do que 
as demais contribuições, especialmente no início quando não há saturação do solo. 

A eventual entrada não considerada provém possivelmente da tubulação de 
esgotamento pluvial que atravessa longitudinalmente a trincheira. Inicialmente esta 
deveira compor parte importante da entrada de água para a trincheira, mas devido a 
sua alta declividade (3%) esta parcela foi desconsiderada na estimativa do volume 
afluente. 

Tendo em vista que os coeficientes de escoamento da área do telhado possuem 
ordens de grandeza diferentes a depender da condição de umidade antecedente do 
solo, quanto mais úmido, maiores eram os coeficientes. A variação foi de 0,33 (para 
condições antecedentes mais secas) até 0,98 para maiores umidades grandezas 
diferentes. Pode-se inferir que parte da água que escoa pela tubulação perfurada, 
apesar da alta declividade, de fato alimenta a trincheira. Nos primeiros instantes 
estima-se que esta contribuição extra seja maior devido a diferença de pressão entre 
o interior dos tubos e a trincheira ainda não-saturada. Com o decorrer do evento a 
contribuição das áreas drenantes passam a ser mais significativas. 

Além disso, especula-se a influência de uma contribuição lateral (ΔVlat) proveniente 
do escoamento na própria trincheira para seu ponto mais baixo, exatamente onde 
está localizado o linígrafo. Assim, a distribuição da água não ocorreria de maneira 
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uniforme e a leitura de nível pode estar influenciada por este acréscimo local que 
não corresponde ao volume completo da trincheira (Figura 9). 

  
Figura 9. Esquema gráfico de hipótese de escoamento lateral. 

Salienta-se ainda, que o efeito do Poço 1 foi negligenciado. Se a ação deste poço for 
considerada, o volume efetivamente armazenado na trincheira será menor do que o 
calculado pela Equação 2. 

A existência dessa infiltração negativa inicial acumula-se durante o evento e sua 
influência leva um certo tempo até que seja superada (Figura 10). 

  
Figura 10.Evento #6 (dia 07/02/2007): Volume afluente acumulado [m³] (círculos e linha 
verde), volume armazenado na trincheira [m³] (losangos e linhas azul claro) e volume 
efluente calculado acumulado [m³] (triângulos e linhas laranja). 

Ao final do evento, o total efluente corresponde ao total afluente; o que era de se 
esperar visto que esta foi a condição imposta para a determinação da parte 
infiltrante. 

A princípio, desejava-se calcular a taxa de infiltração da trincheira, porém a 
impossibilidade de separar a infiltração da parcela que contribuinte (Vlat) impede a 
realização de um cálculo fisicamente coerente. 
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

A instalação da estação meteorológica localizada no próprio lote e com dados de 
monitoramento on-line possibilitou reduzir as incertezas hidrológicas quanto às 
discrepâncias temporais e físicas dos eventos de chuva. 

Hidrologicamente, o monitoramento das águas pluviais permite concluir alguns itens 
abaixo especificados: a) utilizar medidas não-convencionais de reservação d'água na 
própria fonte consumidora, além de contribuir na mitigação dos efeitos na drenagem, 
tipo os problemas das inundações e suas variantes, serve também para potencializar 
diversas formas de aproveitamento e reúso de águas; b) o uso de áreas permeáveis 
no lote facilita a recarga do aqüífero e acrescenta melhorias na sua qualidade; c) o 
uso das tecnologias hidrológicas embutidas no lote conseguem não somente 
armazenar a água, mas também retardar ou controlar o escoamento dessas águas 
superficiais. 

Como um produto paralelo, os dados meteorológicos são disponibilizados em tempo 
real na Internet com acesso livre à população (MicroSALA, 2007). 

No caso específico da trincheira, ao se trabalhar com as condições existentes em 

campo, onde não se tem precisamente a medida de variáveis importantes como a 

vazão afluente e medidas de infiltração na trincheira ou em suas adjacências, 

percebe-se a dificuldade de se avaliar a eficiência desta medida compensatória. 

As características do terreno (como alta declividade e existência de um poço de 

sondagem) agregam mais incertezas aos cálculos. 

Para a continuidade do estudo, recomenda-se avaliar quantitativamente as hipóteses 

levantas no presente trabalho, como por exemplo, a entrada de água pela tubulação 

de esgotamento pluvial; a incorporação do poço de sondagem no cálculo; estimar a 

vazão de entrada por outras metodologias. 

Além disso, caso seja possível, realizar medidas de infiltração e incorporá-las nos 

cálculos para se obter um balanço hídrico que melhor represente o que ocorre no 

lote. 

Como complementação das medidas de controle, recomenda-se a instalação de 

reservatório para armazenamento o aproveitamento de água de chuva para diminuir 

a contribuição de água enviada para a rede de micro-drenagem. 

Os dispositivos não convencionais instalados na escala de lote são importantes para 

mitigação de parte dos impactos de cheias urbanas, no entanto ainda são requeridas 

medidas em outras escalas para o enfrentamento do problema.  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Especificar  informações consideradas  relevantes  que não tenham sido 
contempladas  nos itens anteriores: A bolsista também contribuiu com apoio na 
formação de recursos humanos de graduação e pós-graduação. Também, a 
bolsista teve interação com uma equipe interdisciplinar muito ampla, nacional e 
internacional, dentre eles:  Dr Marcelo Montaño (USP), Alfredo A. Ohnuma Jr.
(USP), Renata Peres (bolsista CNPq), Pedro Fernando Caballero (Defesa Civil-
Sao Carlos), Eng Paulino de Almeida Neto, Adv. Cristiane Aparecida Guedes 
Ribeiro (mestranda), Eng Tatiane Furlaneto de Souza (mestranda USP), Biól. 
Flávia Bottino (mestranda USP), Eng Ignazio Ignazio Giuntoli (mestrando USP), 
Juliana Taguti (IC), Diogo M Fernandes Almeida (IC), Anaí Floriano Vasconcelos 
(IC), Eng Melissa Gracioa, Tec. Ricardo Camilo Galavoti (doutorando), Eng 
Micheli Gonçalves Fernandes (candidata à mestrado), Eng Fernando Simão e 
Silva (candidato à mestrado), EngValter G Rocha (candidato à mestrado), Eng 
Richard P Pehovaz Álvares (Univ San Marcos, Peru), Eng Martin Greggersen 
(Univ Twente, Holanda), Silvia Muchacho (academica, internacional, Paraguai), 
Eng Sadalla Domigos (CETESB), Prof Yosuke Yamashiki (Kyoto Univ, Japao), 
Prof. Michael Lindell (Texas A&M Univ, EUA), Dr Carla Prater (Texas A&M Univ, 
EUA). 
Pelo antes mencionado, a bolsista cumpriu com todos os objetivos, atividades e 
metas estabelecidas na proposta original, sem desvio ou mal uso de recursos 
públicos atribuídos a seu perfil. Portanto, considera-se APROVADO o seu 
relatório.  

A bolsista atualiza seu CV Lattes e o disponibiliza abertamente à comunidade 
seguindo orientações de CNPq. Pelo antes mencionado, a bolsista cumpriu com 
todos os objetivos, atividades e metas estabelecidas na proposta original, sem 
desvio ou mal uso de recursos públicos atribuídos a seu perfil. Portanto, 
considera-se APROVADO o seu relatório. 
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