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Resumo: O objetivo desse projeto é identificar e 

estudar as possíveis causas do acúmulo de água na 

região da entrada do Centro Universitário da FEI através 

de análise de plantas topográficas da região, de dados 

pluviométricos e de medições da vazão de escoamento 

da chuva.  

 

1. Introdução 
Inundações urbanas ocorrem quando a água das 

chuvas deixa de ocupar apenas seu leito de escoamento 

e passa a ocupar áreas de trânsito de carros e pedestres, 

moradias e estabelecimentos, podendo ser causadas por 

elevada intensidade da chuva, falta de capacidade de 

drenagem, ou ainda à falta de elementos de micro e 

macrodrenagem [1]. 

 

2. Metodologia  
Para análise dos índices de chuva utilizou-se a base 

documental de dados hidrológicos do site do SIGRH – 

Sistema integrado de gerenciamento de recursos 

hídricos do estado de São Paulo. Com eles encontrou-se 

os períodos de retorno e assim, gerarou-se as curvas de 

intensidade-duração-frequência para a região. Depois, 

por regressão linear, foi possível obter a equação de 

chuva da região, o que é um dos objetivos específicos 

do projeto baseada nos gráficos IDF encontrados.  

 Depois de analisar a planta topográfica da região, 

disponibilizada pela prefeitura municipal de São 

Bernardo do Campo, para estimar a área da bacia, fez-se 

uso do Método Racional para calcular a vazão de chuva 

na região. Também foram identificadas as localizações e 

dimensões das bocas de lobo e grelhas, responsáveis 

pela captação dessas precipitações. calculou-se a vazão 

projetada para esses elementos de drenagem [2]. 

Devido à falta de informações como a altura da 

lamina d’água no momento da precipitação, a análise 

comparativa das razões reais e de projeto teve que ser 

restringida para altura maior do que 0,42 metros.  

A maior parte dos dados coletados no presente 

trabalho foram obtidos empiricamente pela 

pesquisadora, como as dimensões dos elementos de 

drenagem, delimitação da bacia, equação de chuvas, 

entre outros. 

 

3. Resultados  
A equação de chuva na região em estudo está 

representada abaixo:  
 

                                          (1) 
 

 

Os resultados encontrados para os cálculos de vazão 

real pelo método racional e vazão de projeto dos 

elementos de drenagem estão representados nas tabelas 

I e II.  

 

Tabela I – Vazões calculadas pelo método racional. 

 
 

Tabela II – Vazões projetadas para os elementos de 

drenagem. 

 
 

4. Conclusões 
Observa-se que quanto menor a duração da chuva, 

maior será a vazão que poderá alagar a região caso 

exceda a vazão de projeto, como por exemplo a vazão 

para uma precipitação de 5 minutos que é maior do que 

a vazão de projeto dos elementos de drenagem. Deve-se 

considerar que as vazões encontradas para os elementos 

são apenas estimativas. 

Logo, conclui-se que o alagamento pode ser causado 

por falha de estimativa da chuva de projeto, porém a 

limpeza e manutenção dos elementos também 

interferem.  
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