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RESUMO 

 

As enxurradas urbanas estão se tornando cada vez mais frequentes e presentes nas 

vidas das pessoas, desenvolvendo-se rapidamente com efeitos devastadores para o 

meio ambiente, altos prejuízos financeiros, materiais e risco de perdas humanas, 

principalmente devido ao aumento da vulnerabilidade pela ocupação desordenada 

de áreas urbanas impróprias. A partir deste cenário, é de fundamental importância o 

melhor entendimento dos fatores que causam as enxurradas urbanas. Um destes 

fatores é o meteorológico a partir do conhecimento das precipitações máximas ou 

chuvas intensas, expressado principalmente pelas relações intensidade-duração-

frequência (IDF). Considerando que as relações IDF são extremamente utilizadas 

para planejamento e projeto de sistemas de drenagem urbana, o objetivo principal 

deste trabalho foi elaborar uma metodologia para retroanálise de dados 

pluviométricos de eventos históricos e para monitoramento em tempo real das 

intensidades de precipitação. A principal finalidade é auxiliar os municípios na 

adequação da sua infraestrutura de saneamento, incluindo o sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas. Assim, foi proposta uma metodologia baseada 

nas relações IDF, a curva de intensidades máximas de precipitação, denominada 

IMÁX, verificada a partir de um estudo de caso realizado no município de Bauru/SP, 

que frequentemente sofre com eventos hidrológicos adversos, principalmente 

enxurradas urbanas na microbacia do Córrego das Flores. Os resultados indicaram 

que, em alguns destes eventos (eventos 3 e 6), as curvas IMÁX indicaram 

intensidades máximas de precipitação menores que o tempo de retorno de 1 ano 

(TR 1). Por outro lado, em outros eventos (eventos 2 e 8), intensidades máximas de 

precipitação chegaram a ultrapassar tempo de retorno de 5 anos (TR 5), porém não 

houve ocorrências hidrológicas, principalmente por depender também diretamente 

das características físicas e de uso e ocupação das bacias hidrográficas nas quais 

os pluviômetros estão instalados. A partir dos resultados, pode-se concluir que: a) a 

metodologia proposta para o cálculo da curva IMÁX foi extremamente satisfatória para 

o entendimento das intensidades de precipitação ocorridas em eventos históricos e 

para o monitoramento em tempo real na sala de situação do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); b) precipitações com 

intensidades menores que o TR 1 podem provocar danos, implicando em alta 

recorrência de eventos hidrológicos; c) o aumento do escoamento superficial 



concentrado surge da ineficiência no manejo de águas pluviais urbanas no 

município, a partir do desconhecimento do ciclo hidrológico em áreas urbanas e da 

modificação do balanço hídrico devido à urbanização; e d) a ausência e/ou 

ineficiência de medidas não-estruturais e estruturais acaba aumentando o risco 

frente a eventos hidrológicos, em especial, na bacia do córrego das Flores. 

 

Palavras-chave: Chuvas intensas. Relação intensidade-duração-frequência (IDF). 

Curva de intensidade máxima de precipitação (IMÁX). 



ABSTRACT 

 

Urban flash floods are becoming increasingly frequent and present in people's lives, 

rapidly developing with devastating effects on the environment, high financial losses, 

material and risk of human losses, mainly due to increased vulnerability for the 

disordered occupation of improper urban areas. From this scenario, a greater 

understanding of the factors that cause the urban floods has a fundamental 

importance. One of these is the meteorological factor from the knowledge of the 

maximum or heavy rainfall, expressed mainly by the intensity-duration-frequency 

(IDF) relationships. Considering that IDF relations are extremely used for planning 

and design urban drainage systems, the principal aim was to elaborate a 

methodology for retroanalysis of heavy rainfall data of historical events and for real 

time monitoring of rainfall intensities. The main purpose is assist municipalities in the 

adequacy of their sanitation infrastructure, including the drainage system and urban 

storm water management. Thus, a methodology based on the IDF relationships, the 

maximum rainfall intensities curve, called IMÁX, was verified based on a case study 

carried out in the city of Bauru/SP, which often suffers from adverse hydrological 

events, mainly urban flashfloods in Flores watershed. The results indicated that, in 

some of these events (events 3 and 6), the IMÁX curves indicated maximum rainfall 

intensities lower than the 1-year return time (TR 1). On the other hand, in other 

events (events 2 and 8), maximum rainfall intensities exceeded 5-year return time 

(TR 5), but there were no hydrological events, mainly because they also depend 

directly on the physical and use characteristics and occupancy of the river basins in 

which the rain gauges are installed. From the results, it can be concluded that: a) the 

methodology proposed for the calculation of the IMÁX curve was extremely 

satisfactory for understanding the rainfall intensities occurred in historical events and 

for a real-time monitoring in the Cemaden situation room; b) maximum rainfall 

intensities lower than TR 1 can cause damages, implying high frequency of 

hydrological events; c) the increase of concentrated surface flow arises from the 

inefficiency in the management of urban rainwater in the municipality, due to the lack 

of knowledge of the hydrological cycle in urban areas and the modification of the 

water balance due to urbanization; and d) the absence and/or inefficiency of non-

structural and structural measures ends up increasing the risk of hydrological events, 

especially in Flores watershed. 



 

Keywords: Intense rainfall. Rainfall Intensity-duration-frequency (IDF) relationship. 

Maximum rainfall intensity curve (IMÁX). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais têm se tornado um tema cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas e das cidades (BERTONE; MARINHO, 2013). No Brasil, a 

ocorrência e a intensidade dos desastres naturais dependem mais do grau de 

vulnerabilidade das comunidades afetadas do que da magnitude dos eventos 

adversos. Nas últimas décadas, houve um aumento na frequência, na intensidade e 

nos impactos gerados causando danos e prejuízos cada vez mais intensos 

(UFSC/CEPED, 2013). De acordo com UFSC/CEPED (2013), entre os anos de 1991 

e 2012, as ocorrências anuais aumentaram de um percentual de 2% no ano de 1991 

para 10% em 2012, ou seja, um acréscimo de 8% no período analisado (19 anos). 

Conforme UFSC/CEPED (2013), as enxurradas são o tipo de desastre 

natural que causou o maior número de mortes, ou seja, 58,15% do total, seguido dos 

movimentos de massa com 15,60% e das inundações graduais com 13,40%. Já em 

relação ao número de ocorrências, as enxurradas ficam em segundo lugar com um 

total de 8.056 registros, que correspondem a 20,6% dos desastres totais ocorridos 

nos últimos 22 anos, ficando atrás somente das estiagens e secas. 

A partir disso, é perceptível que os prejuízos financeiros, materiais e 

humanos também vêm aumentando com a ocupação desordenada de áreas 

impróprias e o consequente aumento da sua vulnerabilidade. Com o aumento da 

ocorrência de desastres, o governo subsidia processos decisórios para direcionar 

recursos financeiros em resposta a estes eventos, com a consequente redução de 

danos e prejuízos como também perdas humanas (BERTONE; MARINHO, 2013). 

Segundo estes autores, os valores gastos pelo governo federal em resposta aos 

desastres foram de 130 milhões de reais no ano de 2004 e, em nos 6 anos 

seguintes, houve um acréscimo exponencial, chegando à 3 bilhões de reais no ano 

de 2010, ou seja, uma aumento percentual de 2.242% neste período. 

Os fenômenos naturais, incluídos eventos de enxurrada e inundações 

bruscas, causam danos à população brasileira e, por isso, são caracterizados como 

desastre. Dessa forma, geram impactos significativos sobre a dinâmica econômica e 

social, diretamente relacionada a problemas de organização territorial 

(UFSC/CEPED, 2012), bem como interferem no direcionamento de recursos 

financeiros para resposta aos eventos. 
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Adicionalmente, alguns estudos (BEZAK et al., 2016, PAPAGIANNAKI et al., 

2015) indicam que as análises detalhadas de eventos prévios podem ser 

importantes principalmente para prevenção de desastres naturais, nesse caso para 

enxurradas e inundações bruscas, processos que causam grandes danos materiais, 

econômicos e financeiros. Assim, os resultados deste trabalho objetivam auxiliar no 

planejamento de uso e ocupação do solo, na eficiência de resposta aos desastres 

pelas defesas civis e na antecipação e tomada de decisão para envio de alertas 

hidrológicos no Brasil, mais precisamente para riscos de enxurradas urbanas, visto a 

carência de estudos a respeito no país. 

Para corroborar com a identificação das chuvas intensas e diminuir com o 

prejuízo causado por um manejo de águas pluviais ineficiente, e às vezes 

inexistente, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma metodologia para retroanálise 

de dados de intensidades de precipitação para eventos históricos e para 

monitoramento em tempo real. Já os objetivos específicos foram: 

 

 Identificar as equações de intensidade-duração-frequência da área de estudo; 

 Pesquisar eventos de enxurradas urbanas ocorridas para a área de estudo, 

tentando identificar suas magnitudes e suas intensidades máximas; 

 Calcular as intensidades máximas de precipitação para os eventos históricos 

previamente levantados e em tempo real; e 

 Identificar limiares de intensidade de precipitação para a área de estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
 

A drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas se enquadram em um 

dos serviços públicos de saneamento básico, conforme Lei 11.445/2007 e Decreto 

7.217/2010. 

Antes da lei 11.445/2007, o termo empregado era somente “drenagem 

urbana”, visto que a ciência tratava somente de resolver os problemas gerados pelos 

volumes produzidos pelas águas pluviais e que estes fossem drenados o mais 

rápido possível para jusante. Segundo Tucci (2018), o princípio era impermeabilizar 

o solo com pavimentação e canalizar córregos o máximo possível, para que a água 

da chuva, uma vez no solo, fosse afastada da cidade rapidamente. Ou seja, quando 

as cidades não eram tão grandes, esta técnica funcionava razoavelmente bem. 

Contudo, com o rápido crescimento das áreas urbanas, principalmente quando 

constatados ao longo de córregos e canais, os efeitos prejudiciais da concepção 

passada começaram a ser percebidos: inundações e enxurradas. 

No Brasil, os sistemas de coleta de esgoto sanitário são do tipo separador 

(Figura 1), conforme norma técnica brasileira “Estudos de concepção de sistemas de 

esgoto sanitários” (NBR 9.648/1986), ou seja, o sistema de drenagem de águas 

pluviais urbanas deve ser planejado, projetado e executado em infraestruturas 

diferentes e separadas das do sistema de esgotos. Os sistemas de esgotamento 

sanitário do tipo combinado, quando as águas pluviais e as residuárias se misturam, 

foram e são utilizados em diversos casos durante a história da civilização e sua 

utilização também pode, atualmente, funcionar bem em cidades frias e subtropicais. 

Segundo Paraná (2002), o planejamento urbano, embora envolva 

fundamentos interdisciplinares, na prática é realizado dentro de um âmbito mais 

restrito do conhecimento. Portanto, o planejamento da ocupação do espaço urbano 

no Brasil, através do Plano Diretor Urbano (PDU) não tem considerado aspectos de 

drenagem urbana e qualidade de água, que trazem grandes transtornos e custos 

para a sociedade e para o ambiente. 

Conforme FCTH (2012), em relação aos outros melhoramentos urbanos, o 

sistema de drenagem tem uma particularidade: o escoamento das águas das 

tormentas sempre ocorrerá independente de existir ou não sistema de drenagem 
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adequado. A qualidade desse sistema é que determinará se os benefícios ou 

prejuízos à população serão maiores ou menores. 

 

 

 

Portanto, o sistema de drenagem deve ser incluído no plano urbano de 

desenvolvimento integrado (FCTH, 2012). Em decorrência, na equipe multidisciplinar 

responsável pela elaboração desse plano, ao lado dos urbanistas, economistas, 

sociólogos, ambientalistas etc. deverão sempre estar presentes os engenheiros 

hidrólogo e hidráulico, conforme FCTH (2012). 

 

2.1.1. Balanço Hídrico em Bacias Hidrográficas 
 

O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação fechada de água entre 

a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia 

solar associada à gravidade e à rotação terrestre. O intercâmbio entre as circulações 

da superfície terrestre e da atmosfera ocorre em dois sentidos: I) no sentido 

superfície-atmosfera, onde o fluxo de água ocorre fundamentalmente na forma de 

vapor, como decorrência dos fenômenos de evaporação e de transpiração, este 

último um fenômeno biológico; e II) no sentido atmosfera-superfície, onde a 

Figura 1 – Sistema separador absoluto (TSUTIYA, 1999) 



18 

transferência de água ocorre em qualquer estado físico, sendo mais significativas, 

em termos mundiais, as precipitação de chuva e neve (Tucci, 2013). 

Conforme Eloi e Santos (2017), quando analisamos o ciclo da água, 

considerando o aspecto regional, observamos que o quantitativo pode variar, pois as 

entradas, bem como as saídas da água, em uma determina região, são variáveis em 

função de diversos aspectos, os quais compõem o ciclo hidrológico, e sofrem 

alteração tanto na escala espacial, quanto temporal. Em hidrologia, pode-se dizer 

que o ciclo da água é um sistema que nos mostra o comportamento da água em 

suas diversas fases no globo terrestre. As principais fases do ciclo hidrológico 

(Figura 2) que se processam sobre a superfície terrestre são: 

 

 Precipitação (em quaisquer formas); 

 Interceptação; 

 Infiltração; 

 Evapotranspiração; e 

 Escoamento (superficial, subsuperficial e subterrâneo); e 

 

 

Figura 2 – Fases do ciclo hidrológico na superfície terrestre (IFCE, 2017). 
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A precipitação é entendida na hidrologia como toda água proveniente do 

meio atmosférico que atinge a superfície terrestre, como neblina, chuva, granizo, 

saraiva, orvalho, geada e neve. O que diferencia essas formas de precipitação é o 

estado em que a água se encontra (TUCCI, 2013). Por sua capacidade de produzir 

escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia. 

Segundo o mesmo autor, a disponibilidade de precipitação em uma bacia 

hidrográfica durante o ano é o fator determinante para quantificar, entre outros, a 

necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e 

industrial. Já a determinação da intensidade da precipitação é importante para o 

controle de inundação e a erosão do solo. 

As características principais da precipitação são o seu total, duração e 

distribuições temporal e espacial. Por exemplo, o total precipitação não tem 

significado se não estiver ligado a uma duração. Os tipos de chuvas influem nessas 

características e podem ser do tipo frontal (Figura 3), orográfica (Figura 4) ou 

convectiva (Figura 5). 

 

 

Figura 3 – Chuva Frontal (KOBIYAMA et al., 2006) 

 

A interceptação é a retenção de parte da precipitação acima da superfície do 

solo e pode ocorrer devido a vegetação ou outra forma de obstrução ao 

escoamento. Como grande parte do volume retido é perdido por evaporação, 

retornando à atmosfera, esse processo interfere no balanço hídrico da bacia 

hidrográfica, funcionado como um reservatório que armazena uma parcela da 

precipitação para consumo. A interceptação influencia o ciclo hidrológico, como 
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tendência, de forma a reduzir a variação da vazão ao longo do ano bem como 

retardar e reduzir o pico de cheias (TUCCI, 2013). 

 

 

Figura 4 – Chuva orográfica (KOBIYAMA et al., 2006). 

 

 

Figura 5 – Chuva convectiva (IFCE, 2017). 

 

Já a infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo. 

Portanto, é um processo que depende fundamentalmente da água disponível para 

infiltrar, da natureza do solo, do estado da sua superfície e das quantidades de água 

e ar, inicialmente presentes em seu interior (TUCCI, 2013). 

A evaporação e a transpiração ocorrem quando a água líquida é convertida 

para vapor de água e transferida, neste estado, para a atmosfera. Esse processo 

ocorre de forma natural somente se houver ingresso de energia no sistema, 
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proveniente do Sol, da atmosfera, ou de ambos e, será controlado pela taxa de 

energia, na forma de vapor de água que se propaga da superfície da Terra (TUCCI, 

2013). 

O escoamento superficial é impulsionado pela gravidade para as cotas mais 

baixas, vencendo, principalmente, o atrito com a superfície do solo. O escoamento 

superficial manifesta-se inicialmente na forma de pequenos filetes de água que se 

moldam ao microrelevo do solo. A erosão das partículas de solo pelos filetes em 

seus trajetos, aliada à topografia preexistente, molda uma microrrede de drenagem 

efêmera que converge para a rede de cursos de água mais estável, formada por 

córregos e rios. A presença da vegetação na superfície do solo contribui para 

obstaculizar o escoamento superficial favorecendo a infiltração em percurso e 

também reduza a energia cinética de impacto das gotas de chuva no solo, 

minimizando a erosão. 

O ciclo hidrológico é normalmente estudado com maior interesse na fase 

terrestre, onde o elemento fundamental de análise é a bacia hidrográfica (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Delimitação de uma bacia hidrográfica (IFCE, 2013). 

 

A bacia hidrográfica pode ser considerada como um sistema físico onde a 

entrada é o volume de água precipitada, pela área de captação natural, e a saída é o 

volume de água escoado que converge para um único ponto de saída, o exutório, 

considerando-se como perdas intermediárias os volumes evaporados, transpirados e 

infiltrados profundamente (água subterrânea). Assim, a bacia hidrográfica transforma 
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essa entrada de volume de água concentrada no tempo (precipitação) em uma saída 

de água (escoamento) de forma mais distribuída no tempo (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 2013). 

 

Os escoamentos realizados pela água, proveniente da precipitação, podem 

ser definidos em escoamento rápido ou superficial e escoamento lento ou 

subterrâneo (IFCE, 2017). Percebe-se que há uma diferenciação entre os 

escoamentos rápidos (superficiais) e lentos (subsuperficiais e subterrâneos) na 

Figura 7, onde, por um lado, há forte elevação das vazões em curto período de 

tempo no escoamento superficial, que após atingir um pico, decresce também 

rapidamente, mas geralmente em tempo maior que o da elevação e, por outro, com 

tempos de elevação e recessão menores ainda nos escoamentos subsuperficial e 

subterrâneo. 

Para entender melhor essa resposta hidrológica da bacia hidrográfica frente 

às entradas do sistema (água precipitada), dois fenômenos precisam ser explicados: 

I) translação; e II) armazenamento. A translação está relacionada com o percurso de 

uma partícula de água paralelamente ao fundo dos rios e da superfície da bacia, ou 

seja, é o escalonamento de chegada dos volumes de água no seu exutório. Já o 

armazenamento está relacionado à retenção temporária da água nos canais e 

superfícies da bacia hidrográfica, ou seja, movimento perpendicular ao fundo dos 

canais). Este fenômeno impede a existência de isócronas (linhas de mesmo tempo 

de translação dentro de uma bacia hidrográfica) e está diretamente relacionado com 

o atrito no escoamento de água pelos canais. 
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Segundo Tucci (2013), tanto a translação quanto o armazenamento 

dependem profundamente da topologia da bacia hidrográfica, isto é, de como estão 

dispostos as vertentes e a rede de drenagem no espaço. 

Adicionalmente, outros parâmetros também são importantes dentro do 

contexto de uma bacia hidrográfica para que se possa entender melhor a resposta 

desse sistema frente às suas entradas, as chamadas características fisiográficas. 

Dentre elas, pode-se destacar os parâmetros área (A), perímetro (P), comprimento 

(L), ordenamento dos cursos de água, declividade (S), curva hipsométrica, tempo de 

concentração (TC), padrão de drenagem, coberturas do solo, coeficiente de 

compacidade (CC), fator de forma (Kf), densidade de drenagem (Dd), densidade de 

confluência (DC), índice de sinuosidade (IS), índice de rugosidade (IR) etc., que 

podem ser medidos diretamente ou expressos por índices. Portanto, as bacias 

hidrográficas podem ser classificadas dentro de cada parâmetro e podem servir de 

indicadores de seu comportamento (IFCE, 2017). 

 

2.1.2. Inundações e Enxurradas Urbanas 
 

Segundo Tucci (2018), a inundação urbana é uma ocorrência tão antiga 

quanto as cidades ou qualquer aglomeramento urbano. A inundação ocorre quando 

as águas dos rios, riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido à 

falta de capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a 

população utiliza para moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, 

comércio, indústria, entre outros. Estes eventos podem ocorrer devido ao 

comportamento natural dos rios ou ampliados pelo efeito de alteração produzida 

pelo homem na urbanização pela impermeabilização das superfícies e a canalização 

dos rios. 

Quando a precipitação é intensa e o solo tem capacidade de infiltração de 

água menor que a intensidade da chuva, grande parte do volume escoa para o 

sistema de drenagem, superando sua capacidade natural de escoamento (Figura 7). 

O excesso do volume que não consegue ser drenado ocupa a várzea inundando de 

acordo com a topografia das áreas próximas aos rios. Eles ocorrem de forma 

aleatória em função dos processos climáticos locais e regionais. Este tipo de 

inundação é denominado de inundação ribeirinha. Para Kobiyama et al. (2006), a 

inundação é o aumento do nível de água dos rios além da sua vazão normal, 
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ocorrendo transbordamento de suas águas sobre as áreas próximas a ele (Figura 8). 

Estas áreas planas próximas aos rios sobre as quais as águas extravasam são 

chamadas de planícies de inundação (Figura 9).  

 

 

Figura 8 – Inundação ribeirinha (KOBIYAMA et al., 2006) 

 

 

Figura 9 – Área sujeita à inundação (KOBIYAMA et al., 2006). 

 

Por outro lado, as enxurradas ocorrem devido à chuvas intensas e 

concentradas, principalmente em regiões de relevo acidentado, quando a elevação 

das vazões e dos níveis dos rios são súbitas e seu escoamento é rápido ou com 

elevada energia cinética. Conforme Kobiyama et al. (2006), ela ocorre em um tempo 

próximo ao evento da chuva que a causa, a elevação das águas ocorre 

repentinamente, causando mais mortos, apesar da área de impacto ser bem menor 

do que as inundações. 

Na medida em que a população impermeabiliza o solo e acelera o 

escoamento através de condutos e canais, a quantidade de água que chega ao 

mesmo tempo no sistema de drenagem aumenta, produzindo inundações mais 

frequentes do que as que existiam quando a superfície era permeável e o 

escoamento se dava pelo ravinamento natural, como pode ser observado nas Figura 

10 e Figura 11. 



25 

 

Figura 10 – Enxurrada ocorrida em Petrópolis/RJ em 12 de janeiro de 2011 (Fonte: O Globo, 
2018) 

 

 

Figura 11 – Enxurrada urbana ocorrida em Bauru/SP no dia 18 de janeiro de 2017 (Fonte: 
website G1.com). 

 

Os problemas resultantes da inundação dependem do grau de ocupação da 

várzea pela população no primeiro caso e da impermeabilização e canalização da 

rede de drenagem no segundo caso. As inundações ribeirinhas têm sido registradas 

junto com a história do desenvolvimento humano. Já as inundações devido a 

urbanização têm sido mais frequente a partir do século passado, com o aumento 

significativo da urbanização das cidades e a tendência dos engenheiros de 

drenarem o escoamento pluvial o mais rápido possível das áreas urbanizadas 

(TUCCI, 2015). 
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Outra diferença conceitual pode ser também encontrada no Código 

Brasileiro de Desastres, o COBRADE, e em diversas literaturas encontradas na área 

da hidrologia às quais comparam os conceitos de inundações e de enxurradas. Para 

o COBRADE (2012), inundação é: 

 
A submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em 
zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento 
ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas 
em áreas de planície. 

 
Já enxurrada é entendida pelo COBRADE (2012) como: 

 
O escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por 
chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de 
relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita das vazões de 
determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. 
Apresenta grande poder destrutivo. 

 

2.1.3. Impactos da Urbanização no Ciclo Hidrológico 
 

Conforme IFCE (2017), o ciclo hidrológico pode ser afetado por fatores 

climáticos e antrópicos, sendo as alterações produzidas pelo homem extremamente 

preocupantes. Ao adaptar o meio ambiente às suas necessidades, o homem pode 

provocar mudanças irreversíveis no ciclo hidrológico regional, comprometendo a 

disponibilidade hídrica, tanto em quantidade como em qualidade. Na Figura 12 é 

possível identificar o impacto do efeito da urbanização sobre o balanço hídrico em 

diferentes cenários de impermeabilização do solo. 

Conforme Tucci (1995), as perdas por evapotranspiração alteram-se de 

acordo com o clima e a época do ano e o estado da vegetação. Por outro lado, em 

lugares onde o escoamento é rápido, a tendência é que ocorra redução da 

evapotranspiração, já que a água transita rapidamente pela bacia hidrográfica. 

Portanto, pode-se esperar maior perda no verão, mas é provável que ocorra redução 

da evapotranspiração num período mais longo. 

Segundo Martins (2012), a impermeabilização é responsável direta pelo 

aumento do escoamento superficial das bacias urbanas e pela redução do tempo de 

concentração, aquele necessário para que toda uma determinada área sob 

precipitação venha a contribuir para um determinado ponto, resultando no conhecido 

efeito de aumento dos picos e redução da base dos hidrogramas, como apresentado 

na Figura 13.  
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De acordo com Tucci (1995), com a impermeabilização do solo, o 

escoamento corre, principalmente, pelos condutos e canais, reduzindo a infiltração e 

aumentando o volume que escoa pela superfície. Como a capacidade de 

escoamento das sarjetas, condutos e canais é superior à das superfícies naturais e 

dos riachos, devido à urbanização, o escoamento superficial chega mais rápido à 

seção principal, provocando vazões maiores que as naturais (Figura 13). 

O acelerado processo de urbanização ocorrido nas últimas três décadas, 

notadamente nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, é o principal fator 

responsável pelo agravamento dos problemas relacionados às inundações nas 

cidades, aumentando a frequência e os níveis das cheias. Isto ocorre devido à 

impermeabilização crescente das bacias hidrográficas, e a ocupação inadequada 

das regiões ribeirinhas aos cursos d’água (SMDU/SP, 2012). 

Figura 12 – Efeito da urbanização no balanço hídrico em diferentes cenários de 
impermeabilização (IFCE, 2017). 
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Figura 13 – Comparação entre hidrogramas de vazão em áreas naturais e urbanas (KOBIYAMA, 
2006). 

 

Além disso, a inexistência de Planos Diretores de Drenagem Urbana, que 

procurem equacionar os problemas de drenagem sob o ponto de vista da bacia 

hidrográfica, a falta de mecanismos legais e administrativos eficientes, que permitam 

uma correta gestão das consequências do processo de urbanização sobre as 

enchentes urbanas e a concepção inadequada da maioria dos projetos de drenagem 

urbana, contribuem para o agravamento do problema (SMDU/SP, 2012). 

A tendência da urbanização das cidades brasileiras tem provocado impactos 

significativos na população e no meio ambiente. Estes impactos têm deteriorado a 

qualidade de vida da população, através do aumento da frequência e do nível das 

inundações, como já informado anteriormente, bem como na redução da qualidade 

de água e aumento de materiais sólidos nos corpos receptores (TUCCI, 1995). 

Conforme Paraná (2002), este processo é desencadeado principalmente 

pela forma como as cidades se desenvolveram nas últimas décadas e a ocupação 

das áreas ribeirinhas. A tendência existente em termos de planejamento de sistemas 

de drenagem tem sido a seguinte: 

 

 Os projetos de drenagem urbana têm como filosofia o escoamento da água 

precipitada o mais rápido possível para fora da área projetada. Este critério 

aumenta de algumas ordens de magnitude as vazões máximas, a frequência e 

o nível de inundação de áreas a jusante; 
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 As áreas ribeirinhas, inundadas pelo curso de água durante os períodos de 

cheia, têm sido ocupadas pela população durante a estiagem. Os prejuízos 

resultantes são evidentes. 

 

Segundo o mesmo autor, à medida que a cidade se urbaniza, em geral, 

ocorrem os seguintes impactos: 

 aumento das vazões máximas (em até 7 vezes, conforme LEOPOLD,1968) 

devido ao aumento da capacidade de escoamento através de condutos e 

canais e impermeabilização das superfícies; 

 aumento da produção de sedimentos devido à desproteção das superfícies e à 

produção de resíduos sólidos (lixo); 

 deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, devido à lavagem 

das ruas, transporte de material sólido e às ligações clandestinas de esgoto 

sanitário e pluvial; 

 contaminação de aqüíferos. 

 

Além disso, outros impactos ocorrem devido à forma desorganizada como a 

infraestrutura urbana é implantada, tais como: 

 pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; 

 redução de seção do escoamento por aterros; 

 obstrução de rios, canais e condutos por deposição de lixo e sedimentos; 

 projetos e obras de drenagem inadequadas. 

 

2.1.4. Precipitações Máximas 
 

De acordo com Tucci (2013), a precipitação máxima é entendida como a 

ocorrência extrema, com duração, distribuição espacial e temporal crítica para uma 

área ou bacia hidrográfica e que o conhecimento das precipitações máximas é um 

dos caminhos para se conhecer a vazão de enchente de uma bacia.  

As precipitações máximas são retratadas pontualmente pelas curvas de 

intensidade, duração e frequência (IDF) e através da Precipitação Máxima Provável 

(PMP). Este último método é mais utilizado para grandes obras onde o risco de 

rompimento dever ser mínimo. As curvas IDF relacionam a duração, a intensidade e 

o risco da precipitação ser igualada ou superada. Por mais que estes métodos 
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caracterizam a precipitação máxima pontual, as características de sua distribuição 

temporal (hietograma) e espacial são importantes para a caracterização da vazão 

em uma bacia hidrográfica (TUCCI, 2013). 

Como as precipitações máximas (ou chuvas intensas) são entendidas como 

aquelas chuvas cujas intensidades ultrapassam um determinado valor mínimo, a sua 

determinação é de fundamental importância em drenagem urbana, pois, em muitas 

metodologias, as vazões de projeto são obtidas indiretamente por modelos de 

transformação chuva-vazão. 

 

2.1.4.1. Relação Intensidade-Duração-Frequência 
 

Conforme IFCE (2017), a hidrometria é o termo genérico para a medição de 

grandezas relativas ao estudo da água, tais como vazão, nível da água em rios, 

lagos e reservatórios, índices pluviométricos, etc. De maior importância para este 

trabalho, pode-se destacar as medições de precipitação, processo que gera 

escoamento superficial direto em eventos de chuvas intensas. 

A Precipitação deve ser medida considerando conceitos como altura da 

lâmina precipitada (P), duração (d) e intensidade (i). Além disso, devido à sua 

variabilidade no espaço, temos a necessidade de definir a precipitação média em 

uma dada área. Já devido à variabilidade temporal das precipitações, os conceitos 

de frequência, tempo de recorrência (ou retorno) e chuvas máximas (ou intensas) 

surgem como fundamentais para a caracterização do regime pluviométrico de uma 

região (IFCE, 2017). 

A precipitação máxima pontual pode ser caracterizada através das relações 

intensidade-duração-frequência. A determinação da relação entre estas três 

variáveis (intensidade, duração e frequência) deve ser deduzida das observações 

das chuvas intensas durante um período de tempo suficientemente longo e 

representativo dos eventos extremos do local (TUCCI, 2013). Essas curvas podem 

ser expressas por equações genéricas que têm a seguinte forma: 

 

𝑖 = 𝐾.
𝑇𝑅

𝑚

(𝑡+𝑡0)𝑛           (1) 
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Em que: i é a intensidade média da chuva, em milímetros por minuto (mm/min); t é a 

duração da chuva, em minutos (min); TR é o período de recorrência (ou de retorno), 

em anos; m, n, t0 e K são parâmetros relativos ao ajuste da equação. 

 

Segundo Tucci (2013), a equação permite sintetizar o feixe de curvas, mas 

poderá apresentar erros, já que o ajuste nem sempre é perfeito. 

O conhecimento das relações IDF é de fundamental importância na análise 

de problemas de engenharia como, por exemplo, no dimensionamento das galerias 

de águas pluviais e demais equipamentos dos sistemas de drenagem urbana. A 

representação das chuvas intensas pode ser realizada pelas curvas IDF 

(intensidade-duração-frequência), como exemplo mostrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Curvas IDF para o município de Bauru/SP. 

 

Contudo, há de se considerar a variabilidade espacial da precipitação como 

limitante na identificação das precipitações históricas para regressão de dados 

observados e cálculo dos parâmetros da fórmula geral das relações intensidade-

duração-frequência, conforme equação 1. Segundo Collischonn e Tassi (2008), os 

dados de chuva dos pluviômetros e pluviógrafos referem-se a medições executadas 

em áreas muito restritas, cerca de 400 cm2, quase pontuais. Assim, durante um 

evento de chuva um pluviômetro pode ter registrado 60 mm enquanto outro, a 30 km 
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de distância registrou apenas 40 mm para o mesmo evento. Isto ocorre, segundo os 

autores, porque a chuva apresenta uma grande variabilidade espacial, 

principalmente se é originada por um processo convectivo. 

Alguns estudos específicos identificaram a influência da variabilidade 

espacial da chuva em uma bacia hidrográfica. Le Lay e Saulnier (2007) exploraram a 

variabilidade espacial de diversos parâmetros em eventos de enxurrada no Sul da 

França e identificaram que a variabilidade espacial da precipitação impactaram 

significativamente as simulações hidrológicas, melhorando-as substancialmente. 

Outros autores, também identificaram a melhoria substancial nos modelos 

hidrológicos distribuídos após a inclusão da variabilidade espacial da precipitação, 

como Michaud e Sorooshian (1994) e Zoccatelli et al. (2010). 

 

2.1.5. Medidas de Controle para Inundações e Enxurradas Urbanas 
 

Segundo Tucci (2013), as medidas de controle do escoamento podem ser do 

tipo estrutural e não-estrutural. 

 
As medidas estruturais são aquelas que modificam o sistema fluvial 
evitando os prejuízos decorrentes das enchentes, enquanto que as medidas 
não-estruturais são aquelas em que os prejuízos são reduzidos pela melhor 
convivência da população com as enchentes (Tucci, 2013). 
 

Tucci (2013) afirma que as medidas estruturais são obras de engenharia 

implementadas para reduzir o risco de enchentes, as quais podem ser extensivas ou 

intensivas. As medidas extensivas são aquelas que agem na bacia, procurando 

modificar as relações entre precipitação e vazão e, consequentemente, o 

hidrograma de cheia, como, por exemplo, a alteração da cobertura vegetal do solo. 

Já as medidas intensivas são aquelas que agem no rio e podem ser de três tipos: a) 

aceleram o escoamento (diques e polderes); b) retardam o escoamento 

(reservatórios e bacias de retenção e detenção); ou c) desviam o escoamento 

(canais de desvios). 

O controle de inundação, obtido por um conjunto de medidas estruturais e 

não-estruturais, permite à população minimizar suas perdas e manter uma 

convivência harmônica com o rio (Tucci, 2013). Conforme o autor, essas medidas 

incluem ações de engenharia e de cunho social, econômico e administrativo e é 

necessário uma combinação ótima dessas ações para constituição do planejamento 

da proteção contra a inundação ou seus efeitos. 
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Em relação às ações de engenharia, as medidas de controle do escoamento 

também podem ser classificadas como: I) distribuída ou na fonte, quando atua sobre 

o lote, praças e passeios; II) na microdrenagem, quando age sobre o hidrograma 

resultante de um ou mais loteamentos; e III) na macrodrenagem, quando atua sobre 

os principais riachos e rios urbanos. 

 

2.2. Desastres Naturais 
 

Como já mostrado por COBRADE (2018), as enxurradas fazem parte do 

grupo hidrológico de desastres naturais. As enxurradas ou inundações bruscas se 

desenvolvem rapidamente com efeitos devastadores para o meio ambiente e alto 

risco de perdas humanas (YOUNIS et al., 2008). Somado aos dados de desastres 

naturais totais, a Figura 15 mostra a frequência anual de enxurradas entre os anos 

de 1991 e 2012. 

 

 

Figura 15 – Frequência anual de enxurradas entre 1991 e 2012 (UFSC/CEPED, 2013). 

 

Os resultados apresentados no Atlas do CEPED mostram que a frequência 

anual de enxurradas, no geral, cresceu juntamente com a frequência anual de 

desastres naturais, fato este que pode ser justificado pelo aumento da 

vulnerabilidade informado pela UFSC/CEPED (2013). Lembrando que esta 

classificação, conforme mostrado anteriormente por COBRADE (2018), inclui todos 

os eventos de enxurrada, não somente os de origem urbana, como também em 

micro e pequenas com relevo acidentado em bacias hidrográficas rurais provocados 

por chuvas intensas, incluindo todas as situações onde há uma súbita elevação das 
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vazões e transbordamento brusco da calha fluvial, onde escoamento é concentrado 

e com alta energia de transporte, o qual apresenta grande poder destrutivo. 

Bezak et al. (2016) afirmam que os eventos de enxurrada e de 

deslizamentos podem ser caracterizados pela rápida resposta das bacias 

hidrográficas, que aumentam a necessidade de sistemas efetivos de alertas. Os 

mesmos autores indicam que a realização de uma análise detalhada após os 

eventos meteorológicos e hidrológicos é, portanto, um dos componentes dos 

sistemas de alertas de desastres naturais. 

Barbería et al. (2014) discutiram limiares de intensidade de precipitação 

combinado com indicadores regionais de vulnerabilidade, o qual está diretamente 

ligado ao tipo de urbanização e ao uso do solo. Já Papagiannaki et al. (2015) 

analisaram eventos de inundações bruscas durante uma década (2005 à 2014) na 

região da Ática, a mais urbanizada da Grécia, com o objetivo de identificar limiares 

de precipitação como também avaliar o efeito da precipitação sobre a magnitude dos 

danos induzidos. 

Apesar da vulnerabilidade, os desastres naturais, incluindo as enxurradas, 

somente puderam (e continuarão) a ser deflagrados quando da ação dos fenômenos 

naturais, principalmente por chuvas intensas. Porém, estes fenômenos são de 

grande complexidade, pois geralmente estão relacionados com eventos 

meteorológicos de baixa previsibilidade, dificultando estudos para sua compreensão, 

pela impossibilidade de medir e percorrer todas as suas partes e/ou etapas. 

 

2.3. Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Córrego das Flores 
 

Os principais cursos de água do município de Bauru/SP são os rios Bauru e 

Batalha e o ribeirão Água Parada, que junto com seus respectivos afluentes formam 

a rede hidrográfica que banha o município (BAURU, 2017). 

A bacia hidrográfica do rio Bauru possui características de adensamento 

populacional e urbanização. Pode-se dizer que a maior parte do perímetro urbano de 

Bauru está inserida sobre essa bacia hidrográfica e seus afluentes, como mostrado 

na figura a seguir (Figura 16). 
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Figura 16 – Bacias hidrográficas dos rios Bauru e Batalha e perímetro urbano (BAURU, 2014). 

 

Na área urbana do município, o uso e ocupação do solo foi classificado nas 

cinco (5) principais microbacias, considerando sua área (tamanho) e o grau de 

urbanização das mesmas (Figura 17). As microbacias foram denominadas B1, B2, 

B3, B4 e B5, sendo que a do Córrego das Flores é a microbacia B1. As 

denominações de cada uma das microbacias selecionadas e suas observações 

estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Denominações e observações sobre cada microbacia utilizada para classificação 
de uso e ocupação do solo em Bauru/SP. 

Denominação Observações (Microbacias, Bairros, PCDs) 

B1 Microbacia Córrego das Flores, PCD Vila Maracy, Vila Universitária 

B2 PCD Jardim Ferraz 

B3 Vila Ipiranga, Vila Nova Paulista 

B4 PCD Vila Pacífico 

B5 PCD São Geraldo, Vila Formosa, Cidade Jardim 

 



36 

 

 

Figura 17 – Uso e ocupação do solo nas cinco principais microbacias urbanas em Bauru/SP. 

 

O uso e ocupação do solo nessas cinco microbacias foram agrupadas em 4 

classes: 1) vegetação; 2) urbano; 3) solo exposto; e 4) água. O percentual de cada 

classe nestas microbacias está apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Percentual de cada uso e ocupação do solo nas cinco principais microbacias 
urbanas em Bauru/SP. 

Uso do solo B1 B2 B3 B4 B5 

Vegetação 7,35% 63,23% 12,73% 17,47% 26,23% 

Urbano 79,27% 17,52% 75,33% 70,41% 46,39% 

Solo Exposto 13,23% 19,09% 11,94% 12,13% 27,38% 

Água 0,15% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Nas Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21 e Figura 22 estão 

apresentados os mapas de uso e ocupação em cada microbacia, conforme 

denominação apresentada no Quadro 2. Já os Quadro 3, Quadro 4, Quadro 5, 

Quadro 6 e Quadro 7 mostram o percentual de uso e ocupação de cada classe estas 

microbacias. 

 

 

Figura 18 – Mapa de uso e ocupação da 
microbacia B1 (Córrego das Flores) 

Quadro 3 – Percentual de uso e ocupação 
do solo na microbacia B1. 

Uso do solo B1 

Vegetação 7,35% 

Urbano 79,27% 

Solo Exposto 13,23% 

Água 0,15% 
 

 

 

Figura 19 – Mapa de uso e ocupação da 
Microbacia B2. 

Quadro 4 – Percentual de uso e ocupação do 
solo na microbacia B2. 

Uso do solo B2 

Vegetação 63,23% 

Urbano 17,52% 

Solo Exposto 19,09% 

Água 0,15% 
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Figura 20 – Mapa de uso e ocupação da 
Microbacia B3. 

Quadro 5 – Percentual de uso e ocupação do 
solo na microbacia B3. 

Uso do solo B3 

Vegetação 12,73% 

Urbano 75,33% 

Solo Exposto 11,94% 

Água 0,00% 
 

 

 

Figura 21 – Mapa de uso e ocupação da Microbacia B4. 

Quadro 6 – Percentual de 
uso e ocupação do solo na 

microbacia B4. 

Uso do solo B4 

Vegetação 17,47% 

Urbano 70,41% 

Solo Exposto 12,13% 

Água 0,00% 
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Figura 22 – Mapa de uso e ocupação da 
Microbacia B5. 

Quadro 7 – Percentual de uso e ocupação 
do solo na microbacia B5. 

Uso do solo B5 

Vegetação 26,23% 

Urbano 46,39% 

Solo Exposto 27,38% 

Água 0,00% 
 

 

A partir dos mapas e das tabelas apresentadas percebe-se que a microbacia 

do Córrego das Flores possui o maior grau de urbanização dentre todas as 

microbacias do município, com um percentual 79,27% de sua área ocupada por área 

urbanizada seguido de solo exposto com 13,23%, vegetação com 7,35% e água, 

0,15%. Por outro lado, a microbacia B2 apresenta um baixo grau de urbanização, 

com 17,52%, tendo em sua maioria a vegetação com 63,23% seguindo de solo 

exposto com 19,09% e água com 0,15%. Outras duas microbacias, a B3 e a B4, 

possuem um grau de urbanização também elevado com um total de 75,33% e 

70,41%, respectivamente, porém com menor grau que a microbacia B1. 

O córrego Água das Flores (Figura 23) é um afluente da margem direita do 

rio Bauru e pertence à bacia hidrográfica do rio Tietê (UGRHI 13: Tietê-Jacaré). A 

microbacia compreende uma área de aproximadamente 4,7 km2 com um 

comprimento de talvegue de aproximadamente 5 km. 

Segundo Bauru (2017), o município de Bauru já possui regulamentação 

quanto a sua inserção em bacias hidrográficas sejam urbanas ou rurais, através do 

próprio Plano Diretor Participativo – PDP, instituído através da Lei Municipal n° 5.631 

de 2008. A setorização municipal para fins de planejamento urbano baseou-se na 

divisão hidrográfica municipal, ajustada em função do sistema viário, resultando em 

21 setores de planejamento, sendo: 12 bacias urbanas (setores urbanos) e 9 bacias 

rurais, ou setores rurais (Artigos 7º, 11 e 12 do PDP/2008). Essa setorização é 

apresentada na Figura 24, sendo a microbacia Água das Flores situada no Setor de 
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Planejamento Urbano 12 (Bacia do córrego Águas das Flores / Avenida Nações 

Unidas). 

Conforme o diagnóstico do plano de macrodrenagem do município de Bauru 

(Bauru, 2014), o município não possui um sistema de microdrenagem eficiente. 

 

 

Figura 23 – Microbacia do córrego Água das Flores/Av. Nações Unidas (BAURU, 2016). 

 

Já o sistema de drenagem existente na microbacia do córrego das Flores 

(ou Água das Flores) é formado por galerias enterradas de diversos diâmetros e 

dimensões, associadas a sistemas viários de fundo de vale, uma característica 

comum na urbanização das cidades brasileiras. Em muitos casos, o 

desenvolvimento da urbanização acelera a obsolescência desses sistemas, uma vez 

que as demandas hidrológicas se tornam superiores à capacidade disponível, o que 

se reflete em maiores riscos de ocorrência de cheias (BAURU, 2016). 

Nesta microbacia, as galerias apresentam diâmetros bastante diferentes ao 

longo dos trechos, assim como o número de galerias em cada trecho, o que 

provavelmente se deve à execução de diferentes reforços ao longo do tempo 

(Bauru, 2016). 

Segundo levantamento e estudo realizado por Bauru (2016), o sistema de 

drenagem existente apresenta riscos bastante elevados, dado seu sub-
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dimensionamento, o que pode ser observado pelos inúmeros eventos anuais de 

cheia na bacia. Alguns resultados obtidos a partir desse estudo foram: 

 

a) no trecho inferior, os reforços de capacidade já realizados possuem os 

menores riscos de enchente na bacia, sendo o desemboque adequado para as 

solicitações atuais para tempos de retorno (TR) próximos a 10 anos (risco 

anual de enchente entre 20% e 10%). Em frente à Rodoviária, as galerias 

existentes possuem capacidade compatível com as vazões de TR 5 anos (risco 

de 20%). Entre a rua Ezequiel Ramos e Marcondes Salgado, a capacidade 

atende vazões próximas às demandas de TR 5 anos. 

b) no restante da bacia, a infraestrutura para condução das vazões de cheia não 

possui capacidade para escoar as demandas com tempo de retorno superiores 

a 2 anos (risco de 50%), muitas vezes não atingindo nem esse valor. 
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Figura 24 – Bacias hidrográficas municipais (Setores de Planejamento) urbanos e rurais do 
município de Bauru/SP (BAURU, 2017). 

 

Porém, este estudo foi realizado somente para o sistema de 

macrodrenagem, objetivando a mitigação das inundações, requalificação do sistema 

viário e urbanização nesta microbacia. 

Quanto às características pluviométricas no município, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico apresentou as médias mensais anuais a partir de levantamento 

de dados da estação meteorológica do IPMet/UNESP, os quais estão mostrados na 

Figura 25 a seguir. 
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Figura 25 – Precipitação média mensal anual em Bauru/SP (BAURU, 2017). 

 

Segundo Bauru (2017), o município se caracteriza por estar em uma região 

com estações seca e úmida bem definidas, sendo a estação mais úmida ocorrendo 

nos meses de verão/outono (de outubro a março) e a estação seca se iniciando no 

outono até o fim do inverno/primavera (de abril a setembro), sendo essa uma 

conformação típica de clima subtropical. A precipitação média anual é de 1.490 mm 

ao ano, considerando o período de dados entre 1981 e 2015. 

 

2.3.1. Panorama de desastres naturais no município de Bauru/SP 
 

O município possui diversos pontos críticos no que se refere a eventos de 

alagamentos, de enxurradas, de inundações graduais como também de movimentos 

de massa, que se transformam em desastres quando atingem pessoas, causando 

danos e prejuízos materiais e imateriais. O Plano Municipal de Saneamento Básico 

catalogou as ocorrências para cada tipo de evento, os quais estão apresentados no 

quadro a seguir (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Ocorrências cadastradas para cada tipo de eventos extremo em Bauru/SP (BAURU, 
2017). 

Tipo de Evento Extremo Ocorrências Registradas 

Alagamentos, Enxurradas 75 

Inundações Graduais 90 

Movimentos de Massa 04 

 

Conforme Bauru (2017), a Defesa Civil Municipal mapeou 35 pontos de risco 

de alagamentos e inundações frequentes no sistema de drenagem urbana do 
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município em 2013, destacando-os em categorias de risco: 1) Muito Alto (MA); 2) 

Alto (A); e 3) Baixo (B). Contudo, neste estudo, somente serão apresentadas as 

quatro (4) áreas de risco referentes à microbacia Água das Flores (Setor PDP 12), 

conforme Quadro 9 a seguir. 

 

Quadro 9 – Áreas de risco cadastradas na microbacia Água das Flores, Setor PDP 12, no 
município de Bauru/SP (BAURU, 2017). 

Risco Local/Endereço 

Muito Alto Avenida Nações Unidas (Q. 1 a 27) 

Alto Avenida Rodrigues Alves (Viaduto Rod. Mal. Rondon) 

Alto Rua Joaquim da Silva Martha (Q. 21) com Rua São Gonçalo (Q. 7) 

Baixo Avenida Francisco Vidrik (Q. 1 a 2) 

 

Na Figura 26 são apresentados os pontos mapeados pela Defesa Civil em 

todos os níveis de risco, segundo sua localização em relação aos setores de 

planejamento definidos para a área urbana no Plano Diretor Participativo (2008). 

Segundo Bauru (2017), esses setores de planejamento consistem nas sub-bacias 

hidrográficas adotadas pelo município. 
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Figura 26 – Pontos críticos no sistema de drenagem urbana no município de Bauru/SP 
(BAURU, 2017).  



46 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados os seguintes materiais para a elaboração deste trabalho: 1) 

base de dados de eventos de desastres naturais nos municípios monitorados pelo 

Cemaden; 2) equação de chuvas intensas para a área de estudo; e 3) dados 

pluviométricos a partir das estações (Plataforma de Coleta de Dados ou PCDs) 

localizadas no município. Quanto ao método, a proposta foi buscar o melhor 

entendimento e percepção da precipitação acumulada se comparada às curvas IDF 

e seus diferentes tempos de retorno. Este método buscou abranger tanto a falta de 

informações sobre as infraestruturas de drenagem urbana quanto à correta 

interpretação de dados pluviométricos em relação ao risco de enxurradas urbanas 

devido à ineficácia destas infraestruturas. 

 

3.1. Eventos de Enxurradas e Inundações Urbanas em Bauru/SP 
 

Previamente a obtenção dos dados pluviométricos, foi necessária a 

identificação dos eventos de enxurradas e inundações urbanas no município de 

Bauru/SP e na bacia hidrográfica de estudo. Para tanto, foi utilizada a base de dados 

de desastres cadastrados pelos operadores da sala de situação do Cemaden. Essa 

base de dados permite identificar eventos, conforme COBRADE, de riscos 

hidrológicos (inundações e enxurradas), como também de riscos geológicos (apenas 

para movimentos gravitacionais de massa). 

A partir disso, foram identificados todos os eventos cadastrados para o 

município estudado entre os anos de 2014 e 2017 e selecionados apenas os 

eventos de enxurradas de maior interesse para o estudo, seja ele com ou sem 

ocorrência cadastrada. 

Para validar os eventos, foi utilizada também o banco de dados de desastres 

naturais do IPMet/UNESP de Bauru/SP, disponível em 

https://www.ipmet.unesp.br/index2.php?menu_esq1=&abre=ipmet_html/defesa_civil/i

ndex.php. 

 

3.2. Equação IDF para o município de Bauru/SP 
 

A equação IDF adotada como uma das bases para o estudo deste trabalho 

foi a equação elaborada por Martinez e Magni (1999) para o município de Bauru/SP, 
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disponível no website do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão 

pertencente ao Governo do Estado de São Paulo. 

 

𝑖𝑡,𝑇 = {35,4487. (𝑡 + 20)−0,8894 + 8,9664. (𝑡 + 20)−0,7749. [−0,4772 − 0,9010. 𝐿𝑛. 𝐿𝑛 (
𝑇𝑅

𝑇𝑅−1
)]} × 60 (2) 

 

Em que: i é a intensidade da chuva, correspondente à duração t e tempo de retorno 

TR, em mm/min; t é a duração da chuva em minutos; TR é o tempo de retorno em 

anos. 

 

Conforme Martinez e Magni (1999), a estação utilizada para elaborar a 

equação IDF para o município de Bauru foi a D6-036R, pertencente ao DAEE, com 

coordenadas geográficas 22°19’S e 49°02’W, altitude de 540 metros. O período em 

de dados históricos considerados foram de 1971 à 1973 e de 1975 à 1995, ou seja, 

duração total de 24 anos de dados históricos. Segundo os autores, esta equação é 

válida somente para durações de chuvas entre 10 e 1440 minutos (10 minutos ≤ t ≤ 

1440 minutos). 

 

3.3. Curva de Intensidade Máxima IMÁX 
 

O modelo proposto é baseado em um método de cálculo para as 

intensidades máximas acumuladas das precipitações (referenciadas neste trabalho 

por Imax) em intervalos de dez minutos, durante o período de um dia (1440 

minutos). Dessa forma, para cada PCD monitorada, calcula-se o Imax para 10, 20, 

30, e assim sucessivamente até a duração de 1440 minutos (1 dia). O intervalo de 

dez minutos foi escolhido por ser, conforme explicado anteriormente, o menor 

intervalo de dados disponível nas bases de dados do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). O período de um dia 

foi definido de forma a tentar conciliar o conceito de curto prazo das áreas de 

hidrologia e geologia do CEMADEN, uma vez que a teoria das relações IDF é 

bastante adequada para esse cenário. 

A definição de Imax é dada por: 

 

𝐼𝑀Á𝑋(𝑥) =  𝑃𝐴𝐶 𝑀Á𝑋
(𝑥) ×

60

𝑥
         (3) 
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Sendo que a função PACMÁX
(x) pode ser escrita como: 

 

𝑃𝐴𝐶 𝑀Á𝑋
(𝑥) = max1≤∆𝑡≤145−

𝑥

10
{∑ 𝑃𝐴𝐶10𝑘

∆𝑡−1+
𝑥

10

𝑘=∆𝑡
}      (4) 

 

Em que: PAC,J representa a precipitação acumulada no intervalo de “j – 10” à “j” 

minutos, em milímetros (mm); x é a duração para uma certa precipitação, em 

minutos (min); e ∆t é a variação do tempo utilizada no cálculo, em minutos (min). 

 

Dado isso, o monitoramento consiste basicamente em avaliar os possíveis 

pontos de cruzamento da linha Imax das PCDs com as linhas TRs geradas a partir 

das equações IDF consideradas. A ideia principal é que quanto maiores os TRs 

atingidos pela a linha Imax, maior a probabilidade do evento analisado acarretar em 

um desastre. Do mesmo modo, quando a linha Imax da PCD permanece abaixo do 

TR de 1 ano, significa que a probabilidade de ocorrer um desastre é muito baixa. Na 

verdade, nesse último cenário, se o evento provocar maiores prejuízos ao município, 

provavelmente trata-se de uma região com infraestrutura ruim, onde não é preciso 

ocorrer um desastre para se ter grandes problemas. 

 

3.4. Dados e Estações Pluviométricas 
 

Para o cálculo da curva Imax foram utilizados os dados disponíveis das 

estações (PCDs) pluviométricas, as localizadas dentro da bacia hidrográfica urbana 

do rio Bauru (delimitada pela linha azul claro na Figura 27), considerando somente 

as que pertencem ao CEMADEN, visto que possuem discretização temporal de 10 

minutos e são atualizadas em tempo real. As estações utilizadas e suas referências 

geográficas estão listadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Localização geográfica das PCDs pluviométricas utilizadas. 

Estação Latitude (S) Longitude (W) 

Vila Maracy 22°20’02” 49°03’25” 

Bauru 22°18’39” 49°03’46” 

Jardim Ferraz 22°21’25” 49°05’38” 

Vila Pacífico 22°19’40” 49°06’07” 

São Geraldo 22°17’46” 49°04’20” 
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Figura 27 – Localização espacial das PCDs pluviométricas na bacia hidrográfica do rio Bauru. 

 

Segundo Manual de Operação das PCDs pluviométricas do CEMADEN, as 

PCDs são equipamentos eletrônicos dedicados à coleta, armazenamento e 

transmissão de dados pluviométricos, mais especificamente de acumulados de 

precipitação pluviométricos. Estas PCDs pluviométricas (Figura 28) são compostas 

de 1 (um) tripé metálico tubular onde são instalados 1 (um) pluviômetro de báscula 

(sensor para medição dos acumulados de chuva), 1 (um) painel solar e 1 (uma) 

caixa de acondicionamento contendo em seu interior: a) 1 (um) Módulo PCD; b) 1 

(um) Modem Marthe GPRS A800 (para transmissão dos dados via rede de telefonia 

celular utilizando a rede GSM/GPRS/3G); c) 3 (três) baterias; d) 1 (um) controlador 

de carga; e) 2 (dois) protetores contra surtos; e f) 1 (um) sensor de 

temperatura/umidade. 
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Figura 28 – PCD pluviométrica do Cemaden. 

 

Segundo o mesmo manual das PCDs, o pluviômetro de báscula (Figura 29) 

é formado por uma base de metal na qual está fixada a báscula. O cone coletor de 

chuva, fixado no cilindro de alumínio com rolamentos em inox, direciona a água para 

a báscula: uma vez que o nível pré-definido é atingido, a báscula calibrada gira sob 

a ação de seu próprio peso e da água contida em seu reservatório, despejando a 

água. Durante a fase de rotação, o contato magnético se fecha por uma fração de 

segundos, enviando um pulso ao contador eletrônico do datalogger. 

Assim, a precipitação pluviométrica medida é baseada na contagem do 

número de básculas esvaziadas: o contato magnético, normalmente aberto, de 

acordo, fecha-se no momento da rotação da báscula entre uma seção e outra. O 

número de pulsos é detectado e gravado pelo Módulo PCD. Este Módulo PCD coleta 

os dados provenientes do pluviômetro e repassa-os ao Marthe GPRS A800, que por 

sua vez processa, armazena e transmite estes dados via rede GPRS/3G. Depois de 

transmitidos, os dados são recebidos por um software de gerenciamento e 

configuração, possibilitando a geração de relatórios e controle remoto das PCDs. A 

Figura 30 ajuda a ilustrar o funcionamento de uma PCD pluviométrica. 

As PCDs pluviométricas utilizadas pelo CEMADEN no município de Bauru 

são estações da empresa Ativa Soluções. 
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Figura 29 – Detalhe dos componentes de um pluviômetro (Fonte: website CEMADEN). 

 

 

Figura 30 – Visão geral do funcionamento de uma PCD pluviométrica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Eventos Hidrológicos Selecionados 
 

A partir da listagem dos eventos alertados de enxurradas e inundações 

urbanas cadastradas pelo Cemaden e posterior averiguação no banco de dados do 

IPMEt/Unesp, foram identificados todos os eventos entre os anos de 2014 e 2017, 

os quais estão mostrados no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Eventos hidrológicos no município de Bauru/SP inicialmente selecionados. 

Ano N° Alerta Processo¹  Data (Evento) Nível do Alerta 

2017 

1074 EX/IN 21/05/2017 Moderado 

1030 EX 05/05/2017 Moderado 

0744 EX/IN 11/03/2017 Moderado 

Sem Alerta   05/02/2017   

0452 EX 02/02/2017 Moderado 

0298 EX 18/01/2017 Alto 

0159 EX 11/01/2017 Alto 

0122 EX 09/01/2017 Alto 

2016 

0547 IN 21/02/2016 Moderado 

0428 EX/IN 07/02/2016 Moderado 

0407 EX/IN 06/02/2016 Moderado 

0330 IN 27/01/2016 Moderado 

0095 EX/IN 13/01/2016 Moderado 

2015 

1757 IN 30/12/2015 Moderado 

1714 EX/IN 27/12/2015 Alto 

1497 EX/IN 23/11/2015 Alto 

1458 EX/IN 17/11/2015 Moderado 

1357 IN 31/10/2015 Moderado 

0231 EX/IN 09/02/2015 Moderado 

0056 EX/IN 12/01/2015 Moderado 

Sem Alerta   07/01/2015   

2014 

1318 EX/IN 25/12/2014 Alto 

Sem Alerta   20/03/2014   

0219 EX 08/02/2014 Moderado 

0195 EX/IN 25/01/2014 Moderado 
¹ EX: Enxurrada; IN: Inundação. 

 

Percebe-se que alguns eventos dos quais não foram enviados alertas para o 

município de Bauru/SP também foram incluídos, visto que houve ocorrências de 

riscos hidrológicos no município. Sendo assim, foi elaborado um quadro com as 
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estatísticas dos eventos de risco hidrológico para o município no período 

supracitado, o qual está mostrado nos quadros a seguir (Quadro 12 e Quadro 13). 

 

Quadro 12 – Quantidade de alertas enviados pelo Cemaden e seus respectivos níveis, 
incluindo o número de ocorrências para cada nível alertado. 

Ano Número de Alertas 
Nível do Alerta 

Moderado Com Ocorrências Alto Com Ocorrências 

2017 7 4 2 3 3 

2016 5 5 1 0 0 

2015 7 5 1 2 1 

2014 3 2 0 1 0 
 

Quadro 13 – Quantidade de alertas enviados pelo Cemaden e número de eventos com 
decretação de Situação de Emergência ou Calamidade Pública bem como quantidade de 

alertas não enviados. 

Ano Número de Alertas Situação de Emergência 
ou Calamidade Pública 

Não Enviados 

2017 7 1¹ 1 

2016 5 0 0 

2015 7 0 1 

2014 3 0 1 
¹ SE: Situação de Emergência (Chuvas Intensas). 

 

A partir disso, foram selecionados os eventos mais significativos para o 

cálculo das curvas IMÁX e comparações. Esta seleção foi fortemente baseada na 

disponibilidade de dados pluviométricos e os eventos finais considerados estão 

apresentados no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Quadro final dos eventos hidrológicos considerados para o levantamento de 
dados pluviométricos. 

Ano Evento Processo  Data (Evento) Houve ocorrências? 

2017 

1 EX/IN 21/05/2017 Sim 

2 EX 05/05/2017 Não 

3  - 05/02/2017 Sim 

4 EX 02/02/2017 Sim (Situação de Emergência) 

5 EX 18/01/2017 Sim 

6 EX 11/01/2017 Sim 

7 EX 09/01/2017 Sim 

2016 
8 EX/IN 06/02/2016 Não 

9 EX/IN 13/01/2016 Sim 

2015 
10 EX/IN 23/11/2015 Sim 

11 EX/IN 09/02/2015 Sim 
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4.2. Curvas IMÁX 
 

Previamente a apresentação dos resultados, há de se atentar para algumas 

observações quanto à interpretação dos mesmos. A primeira é relativa à base de 

dados pluviométricos utilizada para o cálculo das curvas IMÁX, visto que elas estão 

discretizadas temporalmente em 10 minutos, ou seja, as intensidades de 

precipitação não são instantâneas, mas sim intensidades médias dentro de um 

período de 10 minutos. Para obter intensidades reais seria necessária a utilização de 

pluviógrafos, porém eles não são utilizados para o monitoramento de precipitação 

em tempo real. A segunda é que os pluviômetros não conseguem captar a 

variabilidade espacial da chuva, devido à influência local do pluviômetro, conforme 

mencionado por Le Lay e Saulnier (2007), Michaud e Sorooshian (1994) e 

Zoaccatelli (2010). Uma boa opção seria utilizar o acumulado de precipitação 

estimado por radar, porém o radar não mede chuva real e sim estimativa de 

precipitação a partir da medição da refletividade que, para realizar este trabalho, 

estes radares devem estar bem calibrados. 

A partir da obtenção dos dados pluviométricos das cinco estações 

localizadas na área urbana de Bauru/SP, conforme Quadro 10, para todos os 

eventos selecionados (Quadro 14), foram calculadas todas as curvas IMÁX e 

comparadas com as curvas IDF do município. A seguir são mostrados os resultados 

gráficos de todos os eventos (Figura 31 a Figura 41), considerando a seguinte 

legenda: PCD Vila Maracy (VM), PCD Jardim Ferraz (JF), PCD Vila Pacífico (VP), 

PCD São Geraldo (SG) e PCD Bauru (B). A localização das estações foi 

apresentada anteriormente na Figura 27. 

Percebe-se no evento 5 (18/01/2017) que, mesmo que não se tenham 

percebidas altas intensidades de precipitação em todos os pluviômetros (Figura 35), 

o município decretou Situação de Emergência (SE). Neste evento, apenas as 

estações Vila Maracy (VM), São Geraldo (SG) e Bauru (B) ultrapassaram as curvas 

IDF de referência: a) IMÁX da estação Vila Maracy chegou a TR 10 para as durações 

entre 40 e 70 minutos; b) IMÁX da estação São Geraldo chegou a TR 5 na duração 40 

minutos; e c) IMÁX da estação Bauru ultrapassou a TR 1 entre 30 e 180 minutos. 
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Figura 31 – Evento 1 (Curvas IMÁX para o evento do dia 21/05/2017). 

 

 

Figura 32 – Evento 2 (Curvas IMÁX para o evento do dia 05/05/2017). 
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Figura 33 – Evento 3 (Curvas IMÁX para o evento do dia 05/02/2017). 

 

 

Figura 34 – Evento 4 (Curvas IMÁX para o evento do dia 02/02/2017). 
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Figura 35 – Evento 5 (Curvas IMÁX para o evento do dia 18/01/2017). 

 

 

Figura 36 – Evento 6 (Curvas IMÁX para o evento do dia 11/01/2017). 
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Figura 37 – Evento 7 (Curvas IMÁX para o evento do dia 09/01/2017). 

 

 

Figura 38 – Evento 8 (Curvas IMÁX para o evento do dia 06/02/2016). 
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Figura 39 – Evento 9 (Curvas IMÁX para o evento do dia 13/01/2016). 

 

 

Figura 40 – Evento 10 (Curvas IMÁX para o evento do dia 23/11/2015). 
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Figura 41 – Evento 11 (Curvas IMÁX para o evento do dia 09/02/2015). 

 

A partir das Figura 33 e Figura 36, percebe-se que também houve 

ocorrências nos eventos 3 (05/02/2017) e 6 (11/01/2017), mesmo que as 

intensidades de precipitação, interpretadas pelas curvas IMÁX de todas as estações, 

não ultrapassaram a curva referente ao tempo de retorno de 1 ano (TR 1). 

Nos eventos 2 (05/05/2017) e 8 (06/02/2016) não houve ocorrências, mesmo 

que a intensidade de precipitação na estação São Geraldo tenha ultrapassado TR 5 

entre as durações 10 e 40 minutos. 

No evento 11 (Figura 41), apenas uma estação continha dados 

pluviométricos (estação Jardim Ferraz). 

Para os eventos 7 (09/01/2017) e 9 (13/01/2016), foram calculados os 

tempos de retorno para cada duração de 10 minutos, no intervalo entre 10 e 100 

minutos. Os resultados estão mostrados nos quadros a seguir (Quadro 15 e Quadro 

16). 

Estes resultados também foram espacializados (por pluviômetro) e 

identificados os tempos de retorno máximos das intensidades de precipitação para 

os eventos 7 e 9, bem como os tempos de retornos da intensidade de precipitação 

para o tempo de pico (TP) de 40 minutos para o evento 7 e para o TP de 30 minutos 
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para o evento 9. Os resultados estão mostrados nas figuras a seguir (Figura 42 a 

Figura 45). 

 

Quadro 15 – Tempo de retorno (TR) das intensidades de precipitação para as durações de 10 a 
100 minutos (evento 7). 

 
Duração 

Estação 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vila Maracy (VM) TR 5 TR 10 TR 10 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 2 TR 2 

Jardim Ferraz (JF) TR 50 TR 50 TR 50 TR 50 TR 50 TR 50 TR 25 TR 25 TR 10 TR 10 

Vila Pacífico (VP) TR 5 TR 10 TR 25 TR 50 TR 50 TR 25 TR 25 TR 10 TR 10 TR 10 

São Geraldo (SG) X X X X X X X X X X 

Bauru (B) TR 2 TR 2 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 2 TR 2 TR 2 

* TR 1: 1 ano, TR 2: 2 anos, TR 5: 5 anos, TR 10: 10 anos, TR 25: 25 anos, TR 50: 50 anos e X: N/D. 

 

Quadro 16 – Tempo de retorno (TR) das intensidades de precipitação para as durações de 10 a 
100 minutos (evento 9) 

 
Duração 

Estação 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vila Maracy (VM) TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 TR 1 

Jardim Ferraz (JF) TR 2 TR 5 TR 2 TR 2 TR 2 TR 2 TR 2 TR 2 TR 2 TR 2 

Vila Pacífico (VP) TR 2 TR 2 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 TR 5 

São Geraldo (SG) TR 2 TR 2 TR 5 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 

Bauru (B) TR 5 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 10 TR 5 TR 5 

* TR 1: 1 ano, TR 2: 2 anos, TR 5: 5 anos, TR 10: 10 anos, TR 25: 25 anos, TR 50: 50 anos e X: N/D. 
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Figura 42 – TR máximo para a evento 7. 

 

Figura 43 – TR máximo para a evento 9. 

 

 

Figura 44 – TR no tempo de pico de 40 
minutos para a evento 7. 

 

Figura 45 – TR no tempo de pico de 30 
minutos para a evento 9. 

 

As Figura 46 e Figura 47 mostram as áreas de enxurradas e inundação no 

município de Bauru para os eventos 7 (09/01/2017) e 9 (13/01/2016), 

respectivamente. As indicações em vermelho são ocorrências de enxurradas e as 

em azul são as ocorrências de inundações. 
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Figura 46 – Ocorrências de enxurradas e inundações no dia 09/01/2017 (evento 7). 

 

Figura 47 – Ocorrências de enxurradas e inundações no dia 13/01/2016 (evento 9). 

 

Assim, pode-se perceber que as enxurradas urbanas, relativas aos 

problemas da infraestrutura de drenagem urbana, estão concentradas na microbacia 

hidrográfica do Córrego das Flores. Para avaliar os resultados mais específicos para 
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essa bacia hidrográfica, estão apresentadas as curvas IMÁX para todos os eventos 

(Figura 48) com dados disponíveis da estação Vila Maracy (Figura 49). 

A partir da Figura 48 pode-se perceber que, dos 11 (onze) eventos 

selecionados, 3 (três) deles ultrapassaram o tempo de retorno de 2 anos (TR 2) nas 

durações 10 e 20 minutos, sendo que 2 (dois) destes eventos (eventos 7 e 10) 

ultrapassaram a curva TR 2 em todas as durações apresentadas nos gráficos (180 

minutos). O evento 7 ultrapassou a curva de tempo de retorno de 10 anos (TR 10) 

entre as durações 10 e 40 minutos. Já o evento 5 teve intensidades maiores que TR 

2 para a duração de 2 anos (TR 2), porém ultrapassou a TR 5 a partir da duração 20 

minutos, osculando a TR 10 nas durações 40 à 70 minutos. Nos três eventos (5, 7 e 

10) houve ocorrências de enxurradas na bacia hidrográfica do córrego das Flores, 

conforme levantamento de ocorrências do Cemaden e averiguação no banco de 

dados do IPMet/UNESP. 

 

 

Figura 48 – Curvas IMÁX para os eventos com dados disponíveis para a estação Vila Maracy. 
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Figura 49 – Estação Vila Maracy e sua localização dentro da bacia hidrográfica do córrego das 
Flores (Fonte: modificado de Bauru, 2016). 

 

Da mesma figura (Figura 48) extraíram-se os eventos “com ocorrência” e 

“sem ocorrência” na bacia hidrográfica do córrego das Flores. Assim, os eventos 

foram separados para melhor visualização dos resultados. Conforme Quadro 14, os 

eventos 2 e 8 foram os que não tiveram ocorrência de problemas hidrológicos. A 

curva IMÁX calculada para o evento 2 está mostrada na Figura 50. A curva IMÁX para o 

evento 8 não pode ser calculada visto que não há dados pluviométricos para a 

estação Vila Maracy. 
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Figura 50 – Evento sem ocorrência na bacia hidrográfica do córrego das Flores (evento 2). 

 

Mesmo que não houve ocorrência nesse evento (evento 2), a precipitação 

ultrapassou a curva de tempo de retorno de 1 ano (TR 1) para as durações 10 e 20 

minutos. 

Já os demais eventos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10) foram agrupados e suas 

curvas IMÁX calculadas são mostradas na Figura 51. A curva IMÁX para o evento 11 

também não pode ser calculada visto que não há dados pluviométricos para a 

estação Vila Maracy (VM). Assim, percebe-se, na Figura 52, que as curvas IMÁX para 

os eventos 3, 4 e 6 não ultrapassaram a curva de tempo de retorno de 1 ano (TR 1) 

e, ainda assim, houve ocorrências de risco hidrológico nesta microbacia. 
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Figura 51 – Eventos com ocorrência na bacia hidrográfica do córrego das Flores. 

 

 

Figura 52 – Curvas IMÁX dos eventos 3, 4 e 6 que tiveram ocorrência na bacia hidrográfica do 
córrego das Flores e possuíram TRs inferiores a 1 ano (TR 1). 
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A partir dos eventos 3 (Figura 53) e 6 (Figura 54), nos quais houve 

ocorrências hidrológicas no município de Bauru/SP, percebe-se que intensidades de 

precipitação que não ultrapassam o tempo de retorno de 1 ano (curva TR 1) 

provocaram danos, o que implica na alta recorrência dos eventos. Isso condiz com o 

risco “adotado” pelo município, visto que há ausência/ineficiência do sistema de 

drenagem urbana, conforme diagnóstico do plano de macrodrenagem municipal 

(BAURU, 2014). 

 

 

Figura 53 – Curvas IMÁX para o evento 3 (05/02/2017). 

 

Pelas Figura 51 e Figura 52 pode-se também perceber a alta recorrência de 

eventos hidrológicos na microbacia do córrego das Flores, mesmo com baixas 

intensidades de precipitação (eventos 3, 4 e 6). Esses resultados, especialmente os 

relativos à microbacia do Córrego das Flores, corroboram com a modificação do 

balanço hídrico devido ao maior grau de urbanização (conforme percentual de uso e 

ocupação do solo) e o consequente aumento da produção de escoamento superficial 

que, somado a ausëncia/ineficiência do sistema de drenagem (natural e artificial), 

acarretam problemas e danos financeiros, econômicos, sociais e ambientais. 
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Figura 54 – Curvas IMÁX para o evento 6 (11/01/2017). 

 

Portanto, os resultados mostraram que a metodologia para o cálculo das 

curvas IMÁX é uma importante ferramenta para análise de eventos históricos, quer 

seja de chuvas intensas, quer seja de eventos de desastres relacionados aos riscos 

hidrológicos, principalmente quanto às possíveis comparações com as 

infraestruturas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais a serem 

encontradas nos município brasileiros, como também se mostra fundamental para o 

monitoramento das intensidades de precipitação em tempo real. Porém, para 

antecipação de alertas hidrológicos de curtíssimo prazo ou resposta, como por 

exemplo as relacionadas às enxurradas urbanas, o monitoramento e o alerta desses 

eventos só terá sentido se houver antecipação, ou seja, deve ser necessária a 

utilização de ferramentas adicionais, como as de nowcasting meteorológico, para 

auxiliar na análise (em conjunto com a curva IMÁX e possibilitar a identificação 

antecipada das intensidades de precipitação. 

As Figura 55 e Figura 56 mostram a situação encontrada por operadores do 

Cemaden e de outras instituições que são responsáveis pela análise e envio de 

alertas hidrológicos de curtíssimo prazo. Nelas, são mostrados os dados 

pluviométricos observados (apenas) e a metodologia apresentada neste trabalho, o 

cálculo da curva IMÁX(OBS), sem a utilização de nowcasting. Já nas Figura 57 e Figura 
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58, são mostrados os dados pluviométricos observados e previstos, com o auxílio do 

nowcasting meteorológico, metodologia inexistente no Centro no momento, incluindo 

também o cálculo da curva IMÁX(OBS+PRE) prevista. 

 

 

Figura 55 – Dados pluviométricos observados pelos operadores. 

 

 

Figura 56 – Curva IMÁX dos dados pluviométricos observados pelos operadores. 
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Figura 57 – Dados pluviométricos observados e previstos pelos operadores. 

 

 

Figura 58 – Curva IMÁX dos dados pluviométricos observados e previstos pelos operadores. 

 

Portanto, a partir da observação dos resultados de dados pluviométricos de 

curtíssimo prazo previstos pela utilização do nowcasting e o cálculo da curva 

IMÁX(OBS+PRE) seria de fundamental importância para o envio antecipado de alertas de 

enxurradas urbanas. 
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A partir do cenário encontrado no município e, mais especificamente, na 

microbacia do córrego das Flores, percebe-se também o desconhecimento do ciclo 

hidrológico em áreas urbanas e da modificação do balanço hídrico devido à 

urbanização, seja por parte dos gestores, seja por parte da população, visto que há 

alto escoamento concentrado superficialmente tanto na microdrenagem quanto na 

macrodrenagem, justamente pela diminuição da infiltração de água no solo, 

ausência de escoamento em galerias pluviais, dentre outros fatores. Também pode-

se concluir que a falta de gestão no manejo de águas pluviais e ausência/ineficiência 

da infraestrutura de drenagem urbana, conforme indicado no diagnóstico do plano 

de macrodrenagem (BAURU, 2014), levaram aos danos causados pelos eventos 

hidrológicos apresentados. 

A partir disso, algumas percepções foram entendidas no andamento deste 

estudo: 1) o município de Bauru/SP tem investido “esforços” em diminuir problemas 

a partir do controle de inundações, porém somente com medidas estruturais, ou 

seja, a adoção de uma antiga filosofia no manejo e gestão municipal de águas 

pluviais; 2) por mais que o município tenha investido “esforços”, percebe-se 

ausência de medidas estruturais e não-estruturais capazes de reduzir a produção de 

escoamento superficial e os picos de cheias, tanto na microdrenagem quando na 

macrodrenagem. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que: 

 

 A metodologia proposta para o cálculo da curva IMÁX foi extremamente 

satisfatória para o entendimento das intensidades de precipitação atuantes nos 

eventos estudados para a área de estudo, seja a partir da retroanálise de 

dados, seja pelo monitoramento em tempo real, podendo, assim, auxiliar os 

municípios na adequação da sua infraestrutura de saneamento, incluindo o 

sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 Precipitações com intensidades menores que o tempo de retorno de 1 ano (TR 

1) já podem provocar danos, implicando em alta recorrência dos eventos, o que 

condiz com o risco adotado pela gestão municipal. 

 A ocorrência de maior escoamento concentrado superficialmente, tanto na 

microdrenagem quanto na macrodrenagem, surge da ineficiência no manejo de 

águas pluviais urbanas no município, a partir do desconhecimento do ciclo 

hidrológico em áreas urbanas e da modificação do balanço hídrico devido à 

urbanização. 

 A ausência e/ou ineficiência de medidas não-estruturais e estruturais acaba 

aumentando o risco a eventos hidrológicos no município e, em especial, na 

microbacia hidrográfica do córrego das Flores. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

 

Ao final deste trabalho, recomenda-se a continuidade deste estudo com o 

enfrentamento das limitações da variabilidade espacial e da intensidade real das 

chuvas. As seguintes ações podem ser realizadas para este enfrentamento: 

 

 Calcular as intensidades e as curvas IMÁX espacialmente a partir das 

estimativas de precipitação acumuladas por radar; 

 Analisar os dados para os mesmos eventos previamente identificados; 

 Comparar as intensidades e as alturas pluviométricas entre os pluviômetros e 

as estimativas por radar nos eventos mais significativos; e 

 Identificar e calcular as intensidades reais de precipitação para os eventos 

previamente estudados e comparar os resultados aqui encontrados. 

 

Em relação a identificação de limiares de intensidades de precipitação bem 

como para o envio de alertas hidrológicos para o município de Bauru, recomenda-se 

também: 

 

 Alertas para intensidades de precipitação observadas acima do tempo de 

retorno de 1 ano apenas para problemas relacionados à microdrenagem, ou 

seja, relativos às durações de, no máximo, 20 minutos. 

 Alertas para intensidades de precipitação observadas acima do tempo de 

retorno de 2 anos para problemas relacionados à macrodrenagem, relativos às 

durações entre 20 minutos e 180 minutos, valor do tempo de concentração da 

bacia hidrográfica do rio Bauru. 

 

As recomendações constantes para o envio de alertas hidrológicos e seus 

limiares de intensidades de precipitação consideraram os dados históricos obtidos 

entre 2015 e 2017 como também as condições e os cenários gerais encontrados no 

momento do estudo e, portanto, são dinâmicos e passíveis de serem sempre 

alterados, dependendo de diversos fatores, à considerar, por exemplo, a 

infraestrutura de drenagem urbana e o manejo de águas pluviais.  
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