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Resumo: O objetivo desse projeto é analisar as 

precipitações em uma determinada região próxima ao 

Centro Universitário FEI, a fim de definir as curvas IDF 

(intensidade, duração e frequência) e estimar o 

escoamento superficial de água, utilizando os dados 

pluviométricos coletados pela estação meteorológica 

localizada no campus. Por meio desse estudo, pretende-

se elaborar estratégias para minimizar os problemas 

recorrentes de inundações na entrada do campus. 

  

1. Introdução 
O rápido crescimento das áreas urbanas em diversas 

cidades brasileiras – iniciado durante a década de 50, 

como consequência do processo de industrialização e da 

política desenvolvimentista aplicados no país – não 

ocorreu acompanhado de um planejamento para o 

escoamento adequado das águas precipitadas. Somando-

se esse fato às modificações que as grandes cidades 

causaram no regime do ciclo hidrológico natural, o 

excesso de água tende a se acumular em diversos pontos 

e resultar no escoamento superficial, provocando 

enchentes e causando inúmeros prejuízos sociais e 

econômicos para a população. 

 

Visando tal situação recorrente, o intuito desse 

estudo é analisar os volumes de precipitação usuais nas 

vizinhanças do campus São Bernardo da FEI e estudar 

ações para o controle do escoamento superficial na 

região. 

 

2. Metodologia 
Primeiramente foram obtidos os dados registrados 

na estação meteorológica do Campus São Bernardo. Os 

dados de intensidade pluviométrica, fornecidos em 

milímetros por hora através de medições feitas a cada 

intervalo de 10 minutos, foram devidamente 

organizados e tabelados. Foi feita uma filtragem para 

encontrar os maiores valores, ou seja, aqueles que 

ocasionam vazões críticas a serem captadas pelo sistema 

de drenagem.  

 

Para verificar a confiabilidade dos dados fornecidos 

pela estação, foram pesquisados e comparados os dados 

das precipitações referentes a esses mesmos dias de 

outras quatro estações próximas ao Campus, obtidos no 

site oficial do CEMADEN – Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Estas 

estações são: Jardim Nossa Senhora de Fátima, 

Demarchi, Centro e Jardim Calux. 

 

A organização foi feita de acordo com o horário 

registrado para cada volume de precipitação. Foram 

feitas as análises a partir de comparações de valores, 

mostrando que os dados pluviométricos da estação 

meteorológica da FEI estavam de acordo com o restante 

das estações mais próximas monitoradas.  

 

Após o tratamento dos dados, foram feitos 

hietogramas (Figuras 1, 2 e 3) indicando a variação de 

precipitação ao longo dos intervalos de tempo 

analisados.  

 

 
Figura 1 – Hietograma referente ao dia 05/03/2017. 

 

 
Figura 2 – Hietograma referente ao dia 19/12/2016. 

 

Figura 3 – Hietograma referente ao dia 17/02/2016. 
 

Para comparar os dados práticos de maiores 

intensidades pluviométricas registrados pela estação 

meteorológica no campus com as intensidades máximas 

de projeto para a cidade de São Bernardo do Campo, foi 

utilizada a equação IDF e seus parâmetros obtidos 
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através do programa Pluvio 2.1, desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos DEA – UF. 

 

 
 

Esses parâmetros são referentes a uma chuva de 

grande intensidade, ou seja, o valor máximo a ser 

utilizado com segurança em dimensionamentos de 

sistema de drenagem.  Os valores a serem adotados na 

cidade de São Bernardo são: 

 

K = 1999,909;                         

a = 0,135; 

b = 24,928; 

c = 0,870. 

 

Para o período de retorno (T), foi adotado o valor de 

25 anos, usual para obras de microdrenagem, e para o 

tempo de concentração (t), foi adotado o valor de 10 

minutos, equivalente ao intervalo de tempo dos dados 

utilizados. Assim, foi encontrado um valor de 140,3366 

milímetros por hora para intensidade pluviométrica 

crítica. 

 

A análise do percurso feito pelo escoamento 

superficial gerado pela bacia hidrográfica do campus foi 

feito através de modelagem digital do terreno, com a 

utilização do software AutoCAD Civil 3D. Os dados de 

elevações dos pontos do campus foram obtidos através 

de levantamento topográfico realizado anteriormente, 

cedido pelo setor de manutenção do Centro 

Universitário FEI. 

 

 
Figura 4 - Modelagem digital do relevo do campus FEI 

 

3. Resultados parciais 
Ao analisar os hietogramas, percebe-se que apesar 

dos registros de altos volumes precipitados, as durações 

das chuvas foram curtas. Juntando-se ao fato de 

ocorrerem enchentes na entrada do Campus nesses dias 

e horários, pode-se concluir que o tempo de 

concentração da bacia é inferior aos tempos de duração 

das chuvas registradas. 

 

Os valores críticos de intensidade pluviométrica 

coletados na estação meteorológica da FEI nos dias 17 

de fevereiro de 2016, 19 de dezembro de 2016 e 5 de 

março de 2017 foram de 318 mm/h, 576 mm/h e 205,8 

mm/h, respectivamente. Os três valores foram muito 

superiores ao valor de projeto calculado de 140,3366 

mm/h. Isso indica a incompatibilidade entre a 

capacidade do sistema de drenagem e as chuvas 

recorrentes. Analisando também, dentro de todos os 

dados coletados, as datas das chuvas com valores 

críticos, percebe-se que as mesmas ocorrem sempre nas 

épocas mais quentes do ano. 

 

Quanto ao terreno modelado digitalmente, ao 

analisar as elevações no software Civil 3D é possível 

verificar que o ponto exutório da bacia hidrográfica do 

campus localiza-se no ponto mais baixo do terreno, ou 

seja, na entrada pela Rua Humberto de Alencar Castelo 

Branco. 

 

É possível perceber neste momento inicial do estudo 

que é necessária a readequação do sistema de drenagem 

pluvial de acordo com os valores reais das precipitações 

recorrentes, seja através de redimensionamento da rede 

existente ou outras soluções aplicáveis, as quais serão 

devidamente analisadas na continuação desse projeto. 
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