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RESUMO 

 

O acelerado processo de urbanização ocorrido nos países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, é o principal fator responsável pelo agravamento dos problemas 

relacionados às inundações nas cidades, com o aumento da frequência e os níveis das cheias. 

Isto ocorre devido a impermeabilização crescente das bacias hidrográficas e a ocupação 

inadequada das regiões ribeirinhas. 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 fiscalização e de mecanismos legais, 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. Este trabalho tem como escopo principal estabelecer diretrizes 

básicas para os projetos de drenagem urbana na área central do município de Ibirarema, 

enfatizando o gerenciamento e o controle integrado da drenagem urbana, tendo como enfoque 

de planejamento a intervenção na realidade nos trechos da Rua Samuel Klepach, Av. Dep. 

Nelson Fernandes e Estrada Municipal André Camacho Camacho, atingindo o ponto crítico 

08 da bacia urbana 06 do Plano Diretor de Drenagem Urbana Municipal, contando com uma 

população aproximada de dois mil habitantes (28% da população total do município dos 7.459 

habitantes), ressaltando a importância do planejamento e os critérios e métodos de 

dimensionamento das obras de drenagem por meio de galerias de águas pluviais. 

  

Palavras-chave: Saneamento Básico; Recursos hídricos; Planejamento Urbano Escoamento 

Superficial. 
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ABSTRACT 

 

The accelerated urbanization process in developing countries, including Brazil, is the main 

factor responsible for the aggravation of flood-related problems in cities, with increasing 

frequency and flood levels. This is due to increased waterproofing of river basins and 

inadequate occupation of riverine regions. In addition, the lack of Urban Drainage 

Management Plans, which seek to address drainage problems from the point of view of the 

river basin, lack of supervision and legal mechanisms, that allow a correct management of the 

consequences of the urbanization process on the Urban drainage and inadequate design of 

most urban drainage projects contribute to the worsening of the problem. The main purpose of 

this work is to establish basic guidelines for urban drainage projects in the central area of the 

municipality of Ibirarema, emphasizing the management and integrated control of urban 

drainage, with a focus on planning the intervention in reality in the stretches of Samuel 

Klepach Street, Av. Dep. Nelson Fernandes and André Camacho Camacho Municipal Road, 

reaching critical point 08 of the urban basin 06 of the Municipal Urban Drainage Master Plan, 

with a population of approximately two thousand inhabitants (28% of the total population of 

the municipality of the 7,459 inhabitants ), Emphasizing the importance of planning and the 

criteria and methods of designing drainage works through rainwater galleries. 

 

Keywords: Basic sanitation; Hidrics Recurses; Urban planning, surface runoff. 

.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações substanciais em 

decorrência do processo de urbanização de uma bacia hidrográfica, principalmente como 

consequência da impermeabilização da superfície. 

O município de Ibirarema (SP) possui o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) 

elaborado com os recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO). Dentre os estudos das bacias urbanas levantadas o atual projeto focará na Bacia 

Urbana 06 de alta criticidade, com foco no Ponto Crítico 08, com área de aproximadamente 

23,71 ha, que estrutura a captação de águas pluviais localizada na Rua Samuel Klepach e no 

final da Av. Dep. Nelson Fernandes com a dissipação da galeria na Estrada Municipal André 

Camacho Camacho. 

Utilizará como base para elaboração do projeto de intervenção, a utilização do PDDU 

do município de Ibirarema (SP), servindo-se da estrutura municipal para quantificação e 

estruturação dos dados técnicos necessários para elaboração de planilha orçamentária 

atualizada com vistas a realização do projeto e futura obra de drenagem urbana na área citada. 

Devido às suas características particulares, os impactos não-hidrológicos mais 

importantes no que concerne à drenagem urbana em Ibirarema são provenientes da sua falta. 

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes 

em uma área urbana, assim como as redes de água, de esgotamento sanitário, além da 

iluminação pública, pavimentação de vias públicas, parques, áreas de lazer, entre outros.  

Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem uma 

particularidade: o escoamento das águas dos temporais sempre ocorrerá, independente de 

existir ou não sistema de drenagem adequado. A qualidade desse sistema é que determinará se 

os benefícios ou prejuízos à população serão maiores ou menores. 

O sistema tradicional de drenagem urbana deve ser considerado como composto por 

dois sistemas distintos que devem ser planejados e projetados sob critérios diferenciados: o 

Sistema de Micro drenagem e o Sistema de Macrodrenagem. 

O Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagem ou, ainda, Coletor de Águas 

Pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede 

de galerias de águas pluviais e, também, canais de pequenas dimensões. Esse sistema é 

dimensionado para o escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno. Quando 

bem projetado, e com manutenção adequada, praticamente elimina as inconveniências ou as 
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interrupções das atividades urbanas que advém das inundações e das interferências de 

enxurradas. 

Já o Sistema de Macrodrenagem é constituído, em geral, por canais (abertos ou de 

contorno fechado) de maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período 

de retorno. Do seu funcionamento adequado depende a prevenção ou minimização dos danos 

às propriedades, dos danos à saúde e perdas de vida das populações atingidas, seja em 

consequência direta das águas, seja por doenças de veiculação hídrica. 

Esses sistemas encaixam-se no contexto do controle do escoamento superficial direto, 

tendo tradicionalmente como base o enfoque orientado para o aumento da condutividade 

hidráulica do sistema de drenagem. As tendências modernas desse controle, que já vêm 

amplamente aplicadas ou preconizadas internacionalmente, passam a dar ênfase ao enfoque 

orientado para o armazenamento das águas por estruturas de detenção ou retenção.  

Por fim, a obra pretendida tem por objetivo projetar a drenagem urbana de uma área de 

risco do município de Ibirarema (SP). Assim, beneficiar aproximadamente dois mil habitantes 

com um sistema de drenagem, que diminuirá o sofrimento destas a cada ocorrência de chuvas 

na região. O poder público municipal que acaba sendo procurado a cada alagamento também 

se beneficiará, trabalhando na prevenção e economizando esforços físicos e recursos 

financeiros para contornar essas remediações. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Ibirarema (SP) tem sua sede localizada na Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (UGRHI 17 – Médio Paranapanema), pertencendo, desta forma, ao 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH-MP).  

O município de Ibirarema pertence às Regiões Administrativa de Marília e de Governo 

de Assis, fazendo divisa com os seguintes municípios: Palmital, Platina, Campos Novos 

Paulista, Ribeirão do Sul, Salto Grande e Cambará (PR), conforme podemos visualizar na 

Figura 01. 

 

Figura 01 – Localização do município de Ibirarema (CBH-MP – UGRHI 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

Segue abaixo a Figura 2 onde pode ser visualizada a Carta IBGE com a localização do 

município de Ibirarema (SP) com representação do município da comarca de Palmital (SP) 

com a finalidade de representação do espaço territorial da região e delimitação da bacia 

hidrográfica a nível local e regional.  

O mapeamento sistemático de caráter permanente é atualizado periodicamente, em 

diferentes escalas, estando representadas as informações relativas aos aspectos físicos do 

terreno, como hidrografia, vegetação e relevo, e aos aspectos culturais, como obras públicas e 

edificações, rodovias, ferrovias e aeroportos. Contém ainda a toponímia dos acidentes 

geográficos e pontos de controle geodésicos utilizados no mapeamento. 

  

Local do Estudo 
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Figura 02 – Carta topográfica IBGE (escala 1:50.000) – Palmital – SF-22-Z-A-V-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (1975). 

 

2.1 Densidade Demográfica 

Densidade demográfica é o número de habitantes residentes de uma unidade 

geográfica em determinado momento, em relação à área dessa mesma unidade. A densidade 

demográfica é um índice utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um território, 

de acordo com o Gráfico 01 abaixo: 
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Gráfico 01 – Densidade demográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade (http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil) 

 

2.2 Taxa geométrica de crescimento anual da população 

Expressa em termos percentuais o crescimento médio da população em um 

determinado período de tempo. Geralmente, considera-se que a população experimenta um 

crescimento exponencial também denominado como geométrico, conforme disposto no 

Gráfico 02: 

 

Gráfico 02 – Taxa geométrica de crescimento populacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade (http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil) 
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2.3 Grau de urbanização 

É o percentual da população urbana em relação à população total. É calculado, 

geralmente, a partir de dados censitários, segundo a fórmula: 

Grau de Urbanização =   População Urbana 

--------------------------------------- X 100 

População Total 

 

Gráfico 03 – Grau de urbanização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade (http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/perfil) 

 

2.4 Política urbana 

A população do município de Ibirarema não teve um aumento considerado, porém, 

houve implantação de políticas públicas de habitação por meio de loteamentos urbanos e 

industriais na área do município. Com a demanda de infraestrutura urbana e a 

impermeabilização do solo, percebe-se a importância no aumento das captações das águas 

pluviais no território. 

Em relação aos dispositivos legais para a gestão urbana, foi criado em 2009 o Código 

Municipal de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos que dispõe sobre a política pública 

ambiental e prevê a obrigação de projetos de drenagem para novos parcelamentos de solo 

urbano. Porém, empreendimentos realizados antes da aprovação da legislação municipal 

ambiental, não dispunha de obrigatoriedade de implantação de galerias pluviais, o que vem 

acarretando transtornos ao longo do tempo e de forma permanente, além de expor a 

fragilidade do poder público no sentido de organizar o processo de ocupação antrópica e 

impedir ações que possam degradar os recursos naturais no meio urbano. 



17 

 

Outro instrumento importante para o planejamento dos municípios, que vem sendo 

implantado dentro do CBH-MP, é o estudo de drenagem urbana local. O objetivo deste estudo 

é minimizar os impactos nos cursos d’água que permeiam o município, tanto na área urbana 

quanto na zona rural, decorrentes do mau dimensionamento das obras hidráulicas, uso e 

ocupação do solo desordenada, práticas agrícolas equivocadas, bem como da falta de projetos 

técnicos por parte da maioria das prefeituras. 

 

2.5 Caracterização física 

No município de Ibirarema (SP) predomina, pedologicamente, o latossolo vermelho 

eutroférricos e distroférricos a moderado textura argilosa e relevo plano e suave ondulado 

(IBIRAREMA, 2014). 

 

Figura 03 – Tipos de solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 
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De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), o município de 

Ibirarema (SP) encontra-se em áreas consideradas de CRITICIDADE BAIXA quanto aos 

processos erosivos. 

Apresenta em sua Geomorfologia relevo colinoso, com colinas amplas onde 

predominam interflúvios com área superior a 4 km², topos extensos e aplainados, vertentes 

com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade, padrão subdendrítico, com 

vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, presença eventual de lagoas perenes ou 

intermitentes. Geologicamente faz parte das Formações Santo Anastácio e Serra Geral. 

 

2.6  Acervo e base de dados do município 

O município de Ibirarema (SP) conta com estudos específico sobre drenagem urbana e 

rural, além do acervo de mapas e plantas, tanto em meio físico como digital. Os dados 

recentes disponíveis de geotécnicos, levantamentos topográficos e planialtimétricos da cidade, 

cadastramento das bacias e sub-bacias de contribuição, levantamentos das áreas permeáveis e 

impermeáveis, estudo da eficiência das galerias existentes, dentre outros, auxiliam na 

concepção de uma cidade planejada, ao menos na teoria. 

Devido esses levantamentos serem recentes, e com a implantação de galerias sem 

planejamento, acabou acarretando perda de solo e consequentemente surgimento de erosões, 

com danos significativos ao meio ambiente da região. 

 

2.7 Hidrologia regional 

Quanto aos principais cursos d’água que permeiam o município de Ibirarema, 

podemos destacar os rios Paranapanema e Novo e os ribeirões Pau d’Alho e Santa Rosa.  

A UGHRI 17 é formada pelo rio Paranapanema, com uma extensão total de 929 km 

em um desnível de 570m, desenvolvendo-se no sentido geral leste-oeste e com desague no rio 

Paraná numa altitude de aproximadamente 239m. 

O Paranapanema é o rio menos poluído do estado de São Paulo, e devido a sua 

importância possui seu próprio dia de comemoração em 27 de agosto, criado por meio da Lei 

Estadual nº 10.488/2009, sancionada pelo então governador Mário Covas. 

 

2.8 Pluviometria 

Ibirarema possui cadastro de um posto pluviométrico, de acordo com o Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, conforme gráfico abaixo: 
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Figura 04 – Hietograma do município de Ibirarema 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

Gráfico 04 – Pluviograma acumulado (médio mensal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

2.9 Fluviometria 

Já em relação aos dados Fluviométricos, que medem as vazões dos rios, no município 

de Ibirarema (SP) não existe nenhum posto de medição, segundo dados do DAEE. Portanto, 

foi disponibilizado o índice de vazões mensais do posto mais próximo, localizado no 

município vizinho de Palmital (SP): 

 

Tabela 01 – Vazões máximas mensais 

Município Prefixo Nome Latitude Longitude Área (km²) Curso d´Água 

PALMITAL 7D-006 SUCUI 22º 48’ 58” 50º 18’ 53” 934,00 PARI, R DO/ VEADO, RIB DO 
 

VAZÕES MÁXIMAS MENSAIS (m³/s) 

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1969 
        

4,19 8,59 8,75 5,22 

1970 6,75 13,43 7,14 6,13 7,06 6,83 6,36 9,08 7,62 8,26 5,37 9,25 

1971 15,89 8,84 8,67 7,06 10,89 20,1 9,17 6,98 8,59 8,26 5,97 27,97 

1972 43,04 32,97 38,29 25,77 16,33 11,15 18,5 11,15 13,29 68,3 18,97 15,89 
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1973 34,58 21,26 18,81 13,85 23,13 11,02 18,5 16,94 11,15 14,14 13,16 25,24 

1974 31,21 22,96 41,72 19,13 25,24 31,79 14,28 11,67 15,44 26,14 18,34 25,06 

1975 22,44 18,5 18,18 12,2 10,89 9,03 10,63 7,39 7,39 20,76 23,13 24,53 

1976 24,7 29,48 22,27 14,71 33,77 39,35 31,6 26,68 22,78 26,68 28,53 33,57 

1977 37,87 24,7 16,18 19,29 11,94 14,14 9,51 7,82 9,76 8,34 24,35 26,86 

1978 29,86 12,74 24 9,39 17,25 9,27 22,27 7,9 12,07 13,71 12,07 19,94 

1979 14,28 13,29 15,15 8,6 28,53 8,25 9,27 10,51 11,67 8,08 12,2 17,71 

1980 17,09 42,16 41,5 21,76 16,33 14,86 10,89 8,51 12,61 15,29 9,23 14,87 

1981 17,06 10,17 6,33 15,86 13,09 10,17 6,8 6,1 5,95 11,21 22,36 27,08 

1982 14,22 22,98 46,34 16,2 13,54 33,3 18,5 12,01 10,95 22,16 29,39 65,72 

1983 51,96 28,22 33,3 23,47 -- -- 26,23 18,02 32,58 22,53 23,82 36,01 

1984 27,6 19,29 14,89 29,1 15,57 10,69 9,78 12,48 12,58 11,42 12 27,6 

1985 33,17 13,01 24,88 13,89 21,93 12,48 12,91 8,99 9,39 7,75 16,95 13,01 

1986 14,67 25,59 31,4 31,01 15,68 13,12 9,68 30,05 9,78 9,68 12,48 48,79 

1987 24,17 21,26 13,34 11,42 21,93 46,85 12,48 9,78 12,05 18,97 24,88 21,59 

1988 22,61 20,43 22,61 27,79 17,44 15,64 11,99 10,59 12,1 29,67 30,24 14,24 

1989 24,21 -- 22,62 21,2 19,42 13,89 21,58 29,1 23,55 13,33 13,72 43,37 

1990 58,62 23,48 27,42 16,71 17,56 12,32 16,59 12,88 15,05 20,49 37,25 33,57 

1991 43,15 49,1 37,25 31,01 17,62 19,29 15,34 11,88 11,99 18,73 25,49 49,26 

1992 16,83 17,07 17,62 25,29 25,29 15,05 -- 12,65 22,62 12,93 20,43 12,54 

1993 19,86 40,64 23,02 28,16 22,62 22,43 12,99 16,11 13,38 15,76 16,95 31,6 

1994 48,79 27,88 20,3 17,68 15,52 14,99 12,05 11,55 10,01 16,35 15,11 17,07 

1995 32,88 75,21 29,38 38,08 19,86 12,69 15,57 9,68 13,61 29,76 14,55 15,34 

1996 31,01 15,34 25,96 15,91 13,83 10,59 10,08 10,13 16,79 16,85 15,54 38,51 

1997 45,38 37,87 21,77 18,58 19,96 42,93 15,24 13,34 14,31 19,45 28,63 22,7 

1998 21,85 32,88 44,26 43,04 25,26 15,99 12,09 22,53 18,08 23,49 15,07 20,36 

1999 49,31 37,94 38,94 26,76 25,49 21,68 16,05 12,96 16,05 15 13,61 21,85 

2000 15 43,65 23,92 12,96 11,36 11,07 14,3 13,63 21,51 9,98 25,62 28,94 

2001 26,98 44,72 41,26 19,03 22,62 17,44 14,85 14,18 11,48 20,75 19,51 13,02 

2002 30,18 18,3 28,19 9,87 31,73 10,96 8,3 26,8 11,02 8,86 18,54 26,8 

2003 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2004 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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2005 31,22 27,84 18,39 13,64 28,96 16,06 12,05 8,81 15,15 27,24 20,11 21,42 

2006 27,14 29,16 15,2 14,04 10,77 9,83 9,25 9,34 9,83 13,39 8,37 17,37 

2007 30,91 19,54 21,54 17,12 13,65 12,05 25,78 11,8 8,26 11,35 18,32 16,14 

2008 18,32 19,21 14,54 14,49 18,38 13,44 8,55 13,29 12,41 20,87 13,6 7,14 

2009 28,25 25,78 17,83 17,06 13,34 11,4 24,38 20,87 27,42 28,88 27,11 39,46 

2010 36,8 29,51 27,84 22,89 17,72 16,63 17,17 11,75 15,66 25,78 12,51 33,55 

2011 26,81 36,63 29,41 26,19 17,77 21,35 14,86 14,6 13,86 64,84 20,21 14,18 

2012 44,44 15,77 18,16 19,32 27,84 58,74 22,21 15,55 22,12 14,39 22,21 27,63 

2013 39,1 27,22 22,21 41,64 
 

30,11 22,92 15,67 16,98 41,64 19,62 16,35 

2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) 

 

2.10 Disponibilidade Hídrica 

De acordo com os Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos, bem como no Plano 

da Bacia Hidrográfica da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, o município de 

Ibirarema apresenta um confortável quadro em relação à quantidade de água nesses cursos 

d’água, conforme podemos observar na tabela seguinte: 

 

Tabela 02 – Disponibilidade de recursos hídricos – UGRGHI 17 
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Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos – CBH-MP (2015) 

 

2.11 Clima 

A região do Estado de São Paulo, na qual se localiza a bacias do Médio 

Paranapanema, caracteriza-se, por clima tropical chuvoso (CWA-KOPPEN) com inverno seco 

e verão chuvoso, clima quente, temperatura média em torno de 22,4º, onde o mês menos 

chuvoso tem precipitação inferior a 45mm. O mês mais frio tem temperatura média de 

11,4°C. É denominado de Clima de Monção, onde o regime pluviométrico, e a consequente 

alternância entre estações seca e chuvosa, é governado pela monção, cujo efeito é causado 

pelo aparecimento sazonal de grandes diferenças térmicas entre os mares e as regiões 

continentais adjacentes nas zonas próximas dos bordos externos das células de circulação 

fechada da atmosfera terrestre, predominante nas latitudes equatoriais e tropicais (células de 

Hadley). 
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Tabela 03 – Temperatura do ar e chuvas em Ibirarema 

Ibirarema 

Latitude: 

22º 29’ 

Longitude: 

50º 02’ 

Altitude: 

454 metros 

Classificação climática 

de Koeppen: Aw 

MÊS 
TEMPERATURA DO AR (ºC) 

CHUVA (mm) 
Mínima média Máxima média Média 

JAN 19,4 31,0 25,2 188,5 

FEV 19,6 31,1 25,4 169,5 

MAR 18,9 30,7 24,8 126,0 

ABR 16,2 28,9 22,5 71,3 

MAI 13,5 26,8 20,2 87,0 

JUN 12,0 25,6 18,8 65,8 

JUL 11,4 25,9 18,6 36,1 

AGO 12,8 28,1 20,4 35,3 

SET 14,8 28,9 21,8 74,14 

OUT 16,4 29,5 23,0 135,3 

NOV 17,4 30,2 23,8 116,7 

DEZ 18,7 30,2 24,5 173,6 

ANO 15,9 28,9 22,4 1.279,2 

MÍN 11,4 25,6 18,6 35,3 

MÁX 19,6 31,1 25,4 188,5 

Fonte: Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a 

Agricultura (CEPAGRI) 

 

  



24 

 

3. DEFINIÇÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO 

Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água é o conjunto de 

terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso de água e seus 

afluentes. 

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que 

orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. 

Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Ibirarema (2014), essa área é 

limitada por um divisor de águas que a separa das bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer ponto da 

área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela seção definida e a água que 

precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. 

 

3.1 Consequências da urbanização  

A impermeabilização da superfície no perímetro urbano do município de Ibirarema 

(SP) acarreta o aumento do volume do escoamento superficial direto, além da diminuição da 

recarga subterrânea e comprometimento da qualidade das águas pluviais devido ao aumento 

do volume das águas servidas (consequência do aumento da densidade populacional). 

Entretanto, os impactos decorrentes do processo de ocupação em uma bacia 

hidrográfica não são apenas de origem hidrológica. Não menos importantes são os impactos 

não-hidrológicos que, no caso específico de Ibirarema, possuem relevância bastante 

significativa. Devido às suas características particulares, os impactos não-hidrológicos mais 

importantes no que concerne à drenagem urbana em Ibirarema são provenientes da falta de 

drenagem urbana. 

Das fases básicas do ciclo hidrológico, talvez a mais importante para o engenheiro seja 

a do escoamento superficial, que é a fase que trata da ocorrência e transporte da água na 

superfície terrestre, pois a maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao aproveitamento da 

água superficial e à proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento.  

O ciclo do escoamento pode ser descrito em três fases: na primeira fase o solo está 

seco e as reservas de água estão baixas; na fase seguinte, iniciada a precipitação, ocorrem 

interceptação, infiltração e escoamento superficial; na última fase o sistema volta a seu estado 

normal, após a precipitação. Fatores como tipo de vegetação, tipo de solo, condições 

topográficas, ocupação e uso do solo, são fatores que determinam a relação entre vazão e 

precipitação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Drenagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreno
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia
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3.2  Período de retorno 

Para se decidir o grau de proteção conferido à população de Ibirarema com a 

construção das obras de drenagem, deve-se determinar a vazão de projeto. Deve-se, também, 

conhecer a probabilidade (P) de o valor de uma determinada vazão ser igualado ou superado 

em um ano qualquer. A vazão de projeto é imposta de tal forma que sua probabilidade não 

exceda um determinado valor pré-estabelecido.  

É difícil avaliar os danos resultantes de uma inundação, principalmente quando esses 

danos não passam de mero transtorno. Já na uma zona comercial da cidade, esse mesmo tipo 

de ocorrência pode causar transtornos mensuráveis.  

Quanto maior o período de retorno adotado, maior será a proteção conferida à 

população de Ibirarema; por outro lado não só o custo, como também o porte das obras e sua 

interferência no ambiente urbano serão maiores.  

Devido a essas dificuldades em estabelecer o período de retorno de forma objetiva, sua 

escolha acaba recaindo sobre critérios técnicos. Quando a escolha do período de retorno 

adequado fica a critério exclusivo do projetista, pode-se usar os valores do quadro seguinte, 

que são valores aceitos de forma mais ou menos ampla pelos técnicos e gozam de certo 

consenso. 

 

Tabela 04 – Períodos de retorno em função da ocupação da área  

Tipo de obra Tipo de ocupação 
Período de retorno 

(anos) 

Microdrenagem Residencial 2 

Microdrenagem Comercial 5 

Microdrenagem Áreas comerciais e artérias de tráfego 5-10 

Macrodrenagem Áreas Comerciais e residenciais 50-100 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

Uma vez obtido o período de retorno, conhece-se a tormenta de projeto e a chuva 

excedente. São, então, aplicadas técnicas que determinam o hidrograma de projeto através do 

hietograma da chuva excedente. 

 

3.3 Elementos de micro drenagem urbana  

No projeto do sistema de drenagem de águas pluviais, a área de interesse foi dividida 

em sub-bacias, delimitadas a partir da planta geométrica. Inclui o sistema viário e áreas 

adjacentes, caracterizando-o em microdrenagem. 
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O escoamento, captação e condução das águas pluviais da área urbana, foram adotados 

a captação através de boca de lobo (simples e dupla) com escoamento das vazões captadas por 

meio de sarjetas e sarjetões. O uso destas estruturas substitui as galerias com tubos em 

excesso.  

Os sarjetões são instalados nas esquinas de acordo com a inclinação das vias para 

direcionamento das águas de chuva para a próxima quadra ou boca de lobo. 

Foi adotado o Método Racional para a determinação das vazões de projeto; que 

relaciona diretamente a precipitação com o deflúvio, considerando as principais características 

da bacia, tais como área, permeabilidade, forma, declividade média. Comumente utilizado 

para bacias urbanas com áreas inferiores a 2 km², foram obedecidos e adotados os seguintes 

princípios: 

 Nas galerias de águas pluviais temos as condições de escoamento com conduto 

livre, em regime permanente e uniforme; 

 As dimensões da galeria não devem decrescer na direção de jusante, mesmo 

que, com o aumento da declividade, um conduto de menores dimensões tenha capacidade 

adequada; 

 A declividade da galeria, tanto quanto possível, deve ser igual a do terreno para 

termos menos escavação; 

 Na junção de galerias de dimensões diferentes as geratrizes superiores terão a 

mesma cota; 

 A velocidade mínima, a plena seção, é de 0,75 m.s
-1

; 

 A velocidade máxima ser de 5,0 m.s
-1

; 

 A relação lamina / diâmetro ser menor ou igual a 0,81; 

 Recobrimento mínimo de 1,0 m acima da geratriz superior do tubo. 

 

3.4 Elementos do sistema projetado 

O sistema de drenagem de águas pluviais projetados é composto por uma série de 

unidades e dispositivos hidráulicos para os quais é dada uma terminologia própria e cujos 

elementos mais frequentes são conceituados a seguir: 

 Greide – é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da 

superfície livre da via ou rua; 

 Guia – também conhecida como meio fio, é a faixa longitudinal de separação 

do passeio com o leito viário. Geralmente feito em concreto; 
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 Sarjeta – é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a via 

destinada a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até os pontos de coleta; 

 Sarjetões – canal de seção triangular situado nos pontos baixos ou nos 

encontros das vias destinados a conectar sarjetas ou encaminhar efluentes destas para os 

pontos de coleta; 

 Bocas coletoras – também denominadas de bocas de lobo, são estruturas 

hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e sarjetões, em 

geral situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta; 

 Poços de visita – são câmaras visitáveis situadas em pontos previamente 

determinados, destinados a permitir a inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos; 

 Caixas de ligação – também denominadas caixas mortas, são caixas de 

alvenaria subterrâneas não visitáveis, com a finalidade de reunir condutos de ligação ou estes 

a galeria; 

 Galerias – são condutos destinados ao transporte das águas captadas, nas bocas 

coletadas até os pontos de lançamento, tecnicamente denominado de galerias tendo em vista 

serem constituídas com diâmetro mínimo de 600 mm; 

 Condutos de ligação – também denominados de tubulações de ligação, são 

destinadas ao transporte de água coletada nas bocas coletoras até às galerias pluviais; 

 Trecho de galerias – é a parte da galeria situada entre dois poços de visita 

consecutivos; 

 Canaleta – são canais que interligam duas bocas de lobo sob a via, possui 

grade no nível do pavimento para facilitar sua limpeza; 

 Valeta ou canal trapezoidal – são canais que acompanham a declividade do 

terreno e conduzem toda água captada para o seu destino final. 

 

3.5 Parâmetros de projeto 

 Tempo de concentração – define-se o tempo de concentração como sendo o 

tempo em minutos decorrido desde o início da precipitação torrencial sobre a bacia até o 

instante em que toda bacia passa a contribuir para o escoamento a jusante da mesma; 

 Período de retorno – os sistemas de microdrenagem, em geral, são 

dimensionados para frequências de descargas de 2 a 10 anos, de acordo com as características 

da ocupação da área que se quer beneficiar, foi considerado, entretanto a importância e 

segurança da obra; 
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 Coeficiente de escoamento superficial – este coeficiente exprime a relação 

entre o volume de escoamento livre superficial e o total precipitado. É por definição a 

grandeza, no método racional, que requer maior acuidade na sua determinação, tendo em vista 

o grande número de variáveis que influem no volume escoado, tais como infiltração, 

armazenamento, evaporação, detenção, tornando necessariamente, uma adoção empírica do 

valor adequado. 

 

Tabela 05: Coeficiente C de acordo com o revestimento da superfície 

Natureza da Superfície C 

Pavimentadas com concreto 0,80 a 0,95 

Asfaltadas em bom estado 0,85 a 0,95 

Asfaltadas e má conservadas 0,70 a 0,85 

Pavimentadas com paralelepípedos rejuntados 0,75 a 0,85 

Pavimentadas com pedras irregulares e sem rejuntamento 0,40 a 0,50 

Macadamizadas 0,25 a 0,60 

Encascalhadas 0,15 a 0,30 

Calçadas 0,75 a 0,85 

Telhados 0,75 a 0,95 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

Tabela 06: Coeficiente C de acordo com a ocupação da área 

Natureza da Superfície C 

Áreas centrais, densamente construídas, com ruas 

pavimentadas. 
0,70 a 0,90 

Áreas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas. 0,50 a 0,70 

Áreas residenciais com casa isoladas 0,25 a 0,50 

Áreas suburbanas pouco edificadas 0,10 a 0,20 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

Tabela 07: Coeficiente C para solos arenosos. 

Inclinação do terreno C 

I   2% 0,05 a 0,10 

2% < I < 7% 0,10 a 0,15 

I   7% 0,15 a 0,20 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 
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Tabela 08: Coeficiente C para solos pesados. 

Inclinação do terreno C 

I   2% 0,15 a 0,20 

2% < I < 7% 0,20 a 0,25 

I   7% 0,25 a 0,30 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

 Intensidade média das precipitações – é a quantidade de chuva por unidade 

tempo para um período de recorrência e duração prevista. Sua determinação, em geral, é feita 

através de análise de curvas que relacionam intensidade/duração/frequência, elaboradas a 

partir de dados pluviográficos anotados ao longo de vários anos de observações que 

antecedem ao período de determinação de cada chuva. 

 

Para localidades onde ainda não foi definida ou estudada a relação citada, o 

procedimento prático é adotarem-se, com as devidas reservas, equações já determinadas para 

regiões de clima similares. 

Para o cálculo da intensidade de precipitação utilizou-se a equação descrita na planilha 

de cálculo de drenagem em anexo, onde foram considerados a duração das chuvas intensa e o 

período de retorno adequado a este tipo de obra, conforme descrito na Tabela 09. 

 

3.6 Galerias de tubos 

As tubulações existentes abrangem grande parte da área urbana, e são de diâmetros 

compatíveis com as vazões; sendo necessários alguns trechos de prolongamentos com os 

mesmos diâmetros das tubulações a jusante. Será necessária uma adequação da captação das 

águas através de aumento do número de boca de lobo, e seu melhor posicionamento na via a 

fim de utilizar sua plena eficiência de captação. Será também necessária a instalação de 

sarjetões certas ruas (anexo em projeto) para o direcionamento correto para o sistema de 

captação. 

 

3.7 Destino das águas pluviais 

As águas pluviais, depois de escoarem superficialmente pelas sarjetas e coletadas nas 

bocas-de-lobo, serão conduzidas pelas tubulações para as canaletas de saída (dissipadores de 

energia) diminuindo assim sua velocidade e lançadas no Córrego mais próximo, ou em Caixas 

Secas propostas. 
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Tabela 09: Cálculo de sistema de drenagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

3.8 Dimensionamento hidráulico dos componentes 

3.8.1 Ruas e sarjetas 

A capacidade de descarga das sarjetas depende de sua declividade, rugosidade e 

forma. Se não houver vazão excessiva, o abaulamento das vias públicas faz com que as águas 

provenientes da precipitação escoem pelas sarjetas. O excesso de vazão ocasiona inundação 

das calçadas, e as velocidades altas podem até erodir o pavimento. Pode-se calcular a 

capacidade de condução das ruas e sarjetas sob duas hipóteses:  

a) Água escoando por toda a calha da rua. Admite-se que a declividade da via 

pública seja de 3% e que a altura da água na sarjeta seja de 15 cm; 

b) Água escoando somente pelas sarjetas. Neste caso se admite que a declividade 

da via seja também de 3%, porém com 10 cm de altura da água na sarjeta.  

Deve-se levar em conta que as tensões de cisalhamento junto às paredes da sarjeta são 

irregulares, devido à profundidade transversalmente variável, o que ocasiona um escoamento 

não-uniforme, mesmo quando em regime permanente. Quando a água da sarjeta se acumular 
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em torno da boca-de-lobo, as características da boca-de-lobo serão mais determinantes na 

altura do escoamento que a sarjeta. 

 

3.8.2 Bocas-de-lobo 

Há três tipos principais de bocas coletoras, como pode ser visto na figura seguinte. 

 

Figura 05: Tipos de bocas-de-lobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

A água, ao se acumular sobre a boca-de-lobo com entrada pela guia, gera uma lâmina 

d'água mais fina que a altura da abertura no meio-fio, fazendo com que a abertura se comporte 

como um vertedouro de seção retangular. 

Teoricamente, a capacidade de engolimento das bocas-de-lobo combinadas é 

aproximadamente igual à soma das vazões pela abertura na guia e pela grelha. A seguinte 

mostra detalhes de bocas-de-lobo em corte longitudinal. 
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Figura 06: Bocas-de-lobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

3.8.3 Galerias 

O dimensionamento das galerias é feito através das equações de Chézy, Manning e 

outras expressões adotadas para o escoamento da vazão de projeto em regime permanente 

uniforme. O problema principal é a determinação das declividades e dimensões mais 

econômicas. No entanto, as normas seguintes podem orientar a escolha desses parâmetros: 

 Os condutos devem ser calculados para escoamento permanente e uniforme à 

seção plena, e com velocidade não inferior a 76 cm.s
-1

; 

 Deve-se adotar condutos de no mínimo 60 cm de diâmetro para evitar 

obstruções; 

 Nunca se deve diminuir as seções à jusante, pois qualquer detrito que venha a 

se alojar na tubulação deve ser conduzido até a descarga final; 

 Para que se minimize o volume de escavação, a declividade dos condutos deve 

se adaptar o mais que for possível à declividade do terreno; 

 Os ajustes nas conexões de condutos de seções diferentes devem ser feitos pela 

geratriz superior interna. Porém, isto não se aplica a junções de ramais secundários que 

afluem em queda aos poços de visita; 

 Coeficiente de rugosidade de Manning para tubos de concreto:  

o 0,012 muito boa;  

o 0,013 boa; (Sistema adotado) 

o 0,015 regular;  

o 0,016 má. 
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3.8.4 Poços de visita 

Além de proporcionar acesso aos condutos para sua manutenção, os poços de visita 

também funcionam como caixas de ligação aos ramais secundários. Portanto, sempre deve 

haver um poço de visita onde houver mudanças de seção, de declividade ou de direção nas 

tubulações e nas junções dos troncos aos ramais. 

Geralmente, os poços são construídos de concreto, tijolos, blocos de concreto ou metal 

corrugado. A seguinte ilustra a forma mais usual de poços de visita de concreto ou de tijolos. 

O fundo do poço é, geralmente, de concreto e possui uma canaleta de seção semi-circular para 

o escoamento da água. Os ramais podem ser ligados diretamente ao poço, ou pode-se, através 

de uma queda externa, ligá-los ao fundo do poço. Quando a queda exceder 60 cm, 

normalmente, adota-se esta última solução. Se os condutos tiverem diâmetro superior a 1,20 

m, o poço deve ser construído como esquematizado na figura seguinte: 

 

Figura 07: Poços de visita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

As tampas dos poços, assim como as molduras onde se encaixam, devem ser de ferro 

fundido com peso variando entre 90 kg (quando submetida a tráfego leve) e 270 kg (em vias 

principais). As tampas não podem ser lisas para evitar que os veículos derrapem ao trafegar 

sobre elas. É aconselhável que as tampas sejam aferrolhadas, se houver possibilidade de 

saltarem por pressão de águas refluídas ou por explosão de gás de esgoto. 

Para as fases seguintes do projeto, estão previstos todos os dimensionamentos 

hidráulicos/hidrológicos, bem como o detalhamento de todo o sistema de drenagem existente 
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e proposto para o Ponto Crítico 08 da Bacia Urbana 06, caso de estudo deste projeto, 

considerando os diâmetros apropriados para cada situação.  

Será apresentado também um esboço das eventuais soluções encontradas para os 

possíveis problemas de criticidade, enfocando a melhor solução a ser adotada, bem como as 

respectivas estimativas de custos. 

 

3.9 Relatório fotográfico dos pontos críticos 

Aqui são apresentadas algumas fotos dos pontos críticos que identificam os problemas 

mais agudos com relação a drenagem na área central do município de Ibirarema, tanto na 

questão das erosões, como também na questão de pontos de alagamentos e dissipação das 

águas de chuva coletadas. As mesmas foram tiradas quando da visita técnica em campo 

realizada no mês de junho de 2015 para a realização do Plano Diretor de Drenagem Urbana de 

Ibirarema (SP). 

 

Figura 08 – Apontamento dos pontos críticos 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014) 

 

3.9.1 Ponto crítico 08 

Estrutura de captação localizada no final da Av. Dep. Nelson Fernandes com a 

dissipação da galeria na Estrada Municipal André Camacho. Devido a área de contribuição, o 
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diâmetro utilizado para as tubulações é insuficiente e a dissipação ocorre em meia encosta, 

causando o início de processos erosivos no local. 

Segue abaixo, imagens do ponto crítico 08, estudo deste trabalho de conclusão de 

curso para obras de drenagem urbana a serem realizadas visando a dissipação das águas 

pluviais e a prevenção de enchentes no bairro em questão, conforme ilustrado nas figuras 09, 

10, 11 e 12. 

 

Figura 09: Sentido de escoamento oeste-leste da Av. Dep. Nelson Fernandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

Figura 10: Sistema de bocas de lobo na Av. Dep. Nelson Fernandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 
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Figura 11: Saída da galeria de águas pluviais na Estrada Municipal André Camacho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

Figura 12: Sentido de escoamento no final da Av. Dep. Nelson Fernandes para a Estrada 

Municipal André Camacho Camacho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

3.10 Macrodrenagem 

A intensa urbanização desordenada dos últimos anos tem agravado muito os 

problemas de drenagem urbana e de gerenciamento dos recursos hídricos. Um dos principais 

impactos tem ocorrido na forma de aumento da frequência e magnitude das inundações e 

deterioração ambiental.  

Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de Ibirarema, foi realizado 

um diagnóstico das bacias urbanas da cidade levantando dados de características físicas e 
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condições de urbanização das bacias. No item relativo a estudo de caso em bacia urbana, 

inicialmente foram feitos estudos, para as bacias urbanas, de cálculo de tempo de 

concentração a partir de diversas fórmulas empíricas e previsão de vazões para chuvas de 

projeto. Posteriormente, aprofundou-se o estudo de caso para as bacias com a realização de 

simulações hidrológicas com software específico. 

 

3.10.1 Intervenções não estruturais 

As medidas não estruturais podem ser classificadas em: emergencial, temporária e 

definitiva: 

 Emergencial:  

o Instalação de vedação ou elemento de proteção temporária ou permanente 

nas aberturas das estruturas; 

o Sistema de previsão de cheias e plano de procedimentos de evacuação e 

apoio à população afetada. 

 Temporária: 

o Criar e tornar o Manual de Drenagem um modelo dinâmico de como tratar 

a drenagem da bacia, para o qual foi definido; 

o Regulamentação da área de inundação, delimitar por cercas, por obstáculos, 

se possível natural, constante divulgação de alertas, avisos e fiscalização 

para não ocupação da área de risco, na comunidade, nas escolas e através 

da mídia local com aplicação de penas alternativas para infratores. 

 Definitiva: 

o Estudos hidrológicos atualizados da bacia de contribuição e dos efeitos 

sofridos a jusante; 

o Reserva de área para lazer e atividades compatíveis com os espaços 

abertos; 

o Seguro inundação; 

o Programa de manutenção e inspeção das estruturas à prova de inundação, 

juntamente com o acompanhamento da quantidade e qualidade da água 

drenada;  

o Regulamentação dos loteamentos e códigos de construção;  

o Desocupação de construções existentes em áreas de inundação e realocação 

de possíveis ocupantes;  
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o Política de desenvolvimento adequada ao município, evitando prejuízos da 

inundação ou alagamento; 

o Educação ambiental dinâmica e constante. 

 

3.10.2 Controles do uso do solo urbano 

O disciplinamento do uso do solo possui como principais medidas: 

 Monitoramento das áreas ocupadas; 

 Intervenções emergenciais em áreas consideradas de risco; 

 Estudos das áreas; 

 Aplicação das leis de ordenamento, controle do uso e ocupação do solo. 

O estabelecimento de instrumentos que promovam o aprimoramento da gestão é de 

suma importância no controle do uso do solo urbano, principalmente em áreas de risco 

geotécnico e de inundação, garantindo também a preservação ambiental destas áreas. 

 

3.10.3 Sistemas de alerta, supervisão e controle de cheias 

A implantação de um sistema de alerta, supervisão e controle de cheias no município 

de Ibirarema, é indispensável, e deverá compor medidas de caráter preventivo. Ele poderá 

relacionar e compilar informações hidrológicas e geológicas, visto que o município apresenta 

sérios problemas de voçorocas e de drenagem, por consequência do carreamento dos 

sedimentos em épocas de chuvas intensas. Esse sistema deverá constar basicamente de Plano 

de Ação Emergencial. Esse plano é composto pelas seguintes etapas: 

a) Preparação anterior à inundação:  

 Seleção de locais para colocação de equipamentos como guinchos, bombas, 

escavadeiras e caminhões; 

 Programas de inspeção e manutenção de estruturas de combate a enchente;  

 Centro comunitário temporário para a época de inundação com comida água 

potável, sanitários, abrigos, médicos; durante as épocas secas seria utilizado para serviços de 

utilidade pública; 

 Prevenção com a adoção de medidas individuais como estruturas elevadas, 

paredes externas à prova d’água e reorganização dos espaços estruturais de trabalho; 

 Preparação da comunidade para antes e depois das inundações ajuda a 

melhorar a qualidade da assistência externa e a redução de falhas, reduzindo problemas de 

saúde e sobrevivência decorrentes das inundações. 
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b) Monitoramento e alerta: 

 Monitoramento das chuvas e dos níveis d’água a montante das áreas 

inundáveis; 

 Previsão dos níveis d’água e vazões; 

 Informação da previsão da enchente aos órgãos de defesa civil e de controle 

dos dispositivos de controle das vazões. 

c) Combate a inundação: 

 Fechamento de ruas; 

 Evacuação de residências de áreas críticas; 

 Fornecimento de cuidados médicos; 

 Reforço do policiamento; 

 Utilização de bombas portáteis; 

 Construção de diques provisórios; 

 Ativação das medidas a prova de inundação; 

 Inspeção das estruturas de drenagem. 

d) Limpeza após a cheia: 

 Remoção dos diques temporários; 

 Ajudas aos refugiados a retornarem para suas residências e negócios; 

 Execução de reparos nas utilidades públicas. 

 O mapeamento com a localização precisa dos elementos do sistema e das 

características hidráulicas da superfície da bacia hidrográfica é um material indispensável para 

os técnicos avançarem nas implantações das medidas não estruturais, sendo os principais 

componentes de um mapa:  

 

3.10.4 Taxa de área permeável dos lotes 

As taxas de ocupação e de área permeável em lotes urbanos no município de Ibirarema 

foram definidas por meio do Decreto Municipal que regulamentou o Capítulo de Cidades 

Sustentáveis do Código Municipal de Meio Ambiente.  

A garantia de espaços livres permeáveis inseridos nos lotes urbanos é extremamente 

importante no tocante à manutenção das vazões de pré-urbanização. A manutenção de áreas 

permeáveis, que podem ser constituídas por espaços ajardinados ou simplesmente, executadas 

com pavimentação ou pisos permeáveis deve ser observada e praticada. 

 



40 

 

3.10.5 Áreas verdes 

As áreas verdes, por meio da infiltração, reduzem vazões e volumes de escoamento 

superficial, carga de sedimentos e também a carga de alguns poluentes que interagem com o 

sedimento. Deve ser incentivada a manutenção de áreas verdes já existentes, áreas de proteção 

permanente, a criação de novas áreas e a recuperação de áreas degradadas.  

A utilização de sistemas vegetativos para a redução dos escoamentos superficiais por 

meio da evaporação, transpiração, bem como da infiltração, são sistemas que interagem bem 

com o local a sua volta, pois se tornam um atrativo paisagístico. Eles consistem na integração 

de métodos que reduzem o escoamento superficial, com o armazenamento, tratamento e a 

infiltração utilizando vegetação.  

O exemplo típico são as “wetlands” (alagadiços), artificiais ou naturais, são habitats 

ricos em biodiversidade, dentre outras coisas, são responsáveis pela depuração de forma 

natural das águas. 

 

3.10.6 Varrições de ruas 

A varrição de ruas com a coleta do material grosseiro é importante para a diminuição 

do depósito de lixo e de material nas estruturas de drenagem, não limitando a capacidade das 

mesmas quando da ocorrência das chuvas. Não se pode esquecer também, os benefícios à 

qualidade da água com a diminuição do aporte quando de épocas chuvosas. A época do ano 

em que a varrição apresenta um benefício maior é o outono, quando há a coleta das folhas que 

caem das árvores. 

 

3.10.7 Coleta e disposição final do resíduo sólido urbano 

A adequada coleta e disposição final dos resíduos gerados nas zonas urbanas são 

extremamente importantes sob o ponto de vista de saúde pública. O mesmo pode-se dizer do 

controle da poluição e da drenagem urbana. As atividades relacionadas à coleta e disposição 

final devem ser fiscalizadas para que não haja resíduo derramado nas ruas, descarte em locais 

inadequados, entre outros. A consequência de uma disposição inadequada é o 

comprometimento da qualidade da água do corpo receptor, não somente devido à carga 

poluidora recebida pelo escoamento superficial, como também na redução da capacidade de 

descarga das redes e canais de drenagem. 
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3.10.8 Educação ambiental da população 

A meta a ser alcançada pela educação da população é a de esclarecê-la sobre os 

problemas relativos à drenagem urbana e conscientizá-la para que auxilie nas tarefas de 

disposição adequada de resíduos, preservação das áreas destinadas aos sistemas de drenagem 

artificiais e naturais, entre outros. 

A falta de participação popular é o fator que impede em encontrar soluções para uma 

drenagem mais sustentável. A participação depende da vontade e capacidade de auto-

organização dos moradores, bem como da abertura de canais reais de comunicação direta por 

parte da administração municipal. Esse tipo de entendimento eleva o nível de informação 

técnica e de educação ambiental, bem como a aceitabilidade da população frente a um novo 

conceito que é a sustentabilidade ambiental. 

 

3.11 Intervenções estruturais 

No município de Ibirarema foram diagnosticados pontos problemáticos relacionados à 

drenagem urbana. 

No projeto apresentado foram levantados e projetados a ampliação da microdrenagem 

nas áreas centrais com lançamentos apropriados, evitando assim o carreamento de solo aos 

corpos hídricos, a construção de dissipadores de energia para evitar a erosão devido a 

velocidade da água e o desvio das águas pluviais com o intuito de diminuir a velocidade com 

que as águas coletadas chegam ao dispositivo final. 

O detalhamento técnico e orçamentário das medidas estruturais a serem tomadas no 

Ponto Crítico 08 da Bacia Urbana 06 se encontra nas considerações finais. 

 

3.12 Bacias de drenagem urbana 

Para o desenvolvimento dos cálculos de drenagem, o município foi dividido em 09 

bacias de contribuição, por onde escoam a água no município de Ibirarema, destacando o 

trajeto destacado na bacia urbana 06, objeto de destaque deste projeto, conforme estabelecido 

na figura 13 abaixo:  
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Figura 13: Bacias de drenagem urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Bacias de contribuição do município 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

3.12.1 Prioridades de investimento 

Foram definidos junto ao corpo técnico da Prefeitura, de acordo com as necessidades 

emergenciais do município, as bacias prioritárias para investimento nas redes de drenagem 

implantadas neste projeto, levando em consideração os pontos críticos principais e custos 

estimados para implantação de cada bacia de contribuição definida em projeto. Na figura 14 a 

seguir, é possível identificar as bacias com seu nível de prioridade. 
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Figura 14 – Prioridades de investimentos das bacias urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

3.12.2 Descrição do sistema de drenagem proposto na Bacia Urbana 06 

A seguir, serão apresentados os resultados e conclusões referentes ao sistema de 

drenagem da Bacia Urbana 06, que possui o Ponto Crítico 08, objeto de estudo deste trabalho 

acadêmico. 
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Figura 15: Bacia urbana 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014). 

 

A área de drenagem da Bacia Urbana 06 é de 23,71 ha. A classificação de Prioridades 

de investimentos enquadra essa bacia como “Prioridade Alta”. Devido à grande área de 

drenagem, a bacia é precária em relação ao sistema de drenagem, que é composto apenas por 

uma boca-de-lobo no final da Av. Dep. Nelson Fernandes, sentido Leste, que segu  por uma 

rede dupla de galerias com diâmetro de 400mm, dissipando na canaleta natural da Estrada 

Municipal, causando processos erosivos e assoreamentos no local. O diâmetro da rede é 

insuficiente, sendo necessário a proposta de implantação de um novo sistema de drenagem 

que seja eficiente e previna os problemas decorrentes das fortes chuvas no local. 

Foi proposto uma rede de drenagem, com captação a montante, com início no 

cruzamento das ruas Enrico Ciavolella e Samuel Keplach, seguindo por esta até a Av. Dep. 

Nelson Fernandes, com estruturas de captação e com poços de visita interligando os trechos 

principais da galeria proposta. A rede segue pela Estrada Municipal até a Caixa de Retenção 

existente próxima a rodovia Raposo Tavares, que deve sofrer alterações para o recebimento 

das águas captadas na bacia, sendo necessário uma movimentação de terra no local, para 
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aumentar a profundidade e consequentemente, o volume da Caixa de Retenção, promovendo 

assim a infiltração das águas pluviais por materiais drenantes no fundo da caixa, prevenindo 

possíveis processos erosivos no local, já que o córrego mais próximo para lançamento da rede 

de galerias está distante cerca de 1km, o que aumentaria consideravelmente o custo para 

investimento na bacia. 

É importante também considerar que durante o processo de ocupação urbana ocorrem 

transformações em toda a rede de drenagem natural. Isso faz com que haja modificações 

importantes na capacidade de transporte sólido dos cursos d’água que compõem a rede de 

drenagem, bem como nas condições que regem o equilíbrio morfológico. Do balanço entre 

essas alterações diretas na rede de drenagem e o suprimento de sedimentos da bacia é possível 

definir tendências de alterações morfológicas. Para isso é fundamental o conhecimento 

adequado de todas as variáveis que regem o fenômeno, o que evidentemente não é uma tarefa 

simples. 

 

3.12.3 Licenças e legislação pertinentes 

Não serão necessárias licenças ambientais da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) tampouco do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para a 

realização das obras de galerias urbanas. O município de Ibirarema (SP) seguirá como base as 

normas técnicas de execução de engenharia e o Código Municipal de Meio Ambiente quanto 

ao lançamento das águas servidas. 

 

3.12.4 Cronograma físico-financeiro 

Para a realização da implantação do sistema de drenagem urbana no ponto crítico 08 

citado, serão necessários aproximadamente seis meses entre a licitação, execução e 

finalização das obras previstas. 

 

3.12.5 Fontes no financiamento 

Para financiamento das obras de galeria urbana os recursos serão provenientes da 

Agência Nacional de Águas (ANA) que financiará toda a execução do projeto ora solicitado. 

 

3.12.6 Critérios exigidos por essas fontes 

A Agência Nacional de Águas (ANA) exige critérios definidos para realização de 

recursos financeiros por meio de convênio a ser realizado junto à esta municipalidade por 
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meio de apresentação de projeto básico que deverá contemplar os seguintes requisitos: 

identificação, considerações gerais, justificativa, objetivos, metas/produtos/resultados 

esperados, metodologia/estratégia de ação, detalhamento dos custos, memória de cálculo, 

prazo de execução, fatores de vulnerabilidade, sustentabilidade do projeto, impactos previstos. 

 

3.12.7 Avaliar a viabilidade da ação 

A obra é viável por ser localizada em trajeto de fácil execução e, desde que cumpridas 

as liberações financeiras por parte da contratante no prazo previsto, várias empresas do ramo 

se interessam para a execução do projeto de implantação do sistema de drenagem urbana no 

município de Ibirarema (SP). 
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4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Para a realização da obra pretendida se faz necessário, de forma resumida, a instalação 

de 24 bocas de lobo, 21 poços de visita, 260 metros de rede de 600 mm, 108 metros de rede 

de 800 mm, 217 metros de rede de 1000 mm, 147 metros de rede de 1200 mm, 1507 metros 

de 1500 mm, além de serviços como escavação, preparos, transporte entre outros. 

Segue abaixo a planilha orçamentária elaborada pelo Plano Diretor de Drenagem 

Urbana que foi atualizada em julho de 2016, conforme preços referenciais da Tabela SINAPI 

utilizados pelo Governo Federal para a realização de obras, visando estimar o custo da 

realização do projeto de intervenção ora proposta por este trabalho no Ponto Crítico 08 da 

Bacia Urbana 06 no município de Ibirarema (SP). 

 

Tabela 10: Planilha orçamentária de investimentos 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

Ref: SINAPI 

07/2016 
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA (SP) 

ESTUDO DE DRENAGEM URBANA 

Bacia Urbana 06 – Ponto Crítico 08 

Fonte Código Item Descrição Und. Qtd R$ Unt R$ Total 

1.0 Serviços Preliminares 
    

SINAPI 92235 1.1 

FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO 

TEMPORÁRIA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA E=10MM, 

COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. 

M² 12,00 51,77 621,24 

SINAPI 73610 1.2 
LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU 

DE ESGOTO 
M 1.979,90 0,9 1.781,91 

SINAPI 74209/001 1.3 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO 
M² 6,00 327,85 1.967,10 

Subtotal 4.370,25 

2.0 Movimento de Terra 
    

SINAPI 73447 2.1 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 

EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < 

H <= 3 M 

M³ 12.876,30 54,54 702.273,40 

SINAPI 94039 2.2 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M² 3959,80 11,16 44.191,37 

SINAPI 93382 2.3 

REATERRO MANUAL DE VALAS 

COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

M³ 137,07 21,68 2.971,68 
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SINAPI 93360 2.4 

REATERRO MECANIZADO DE VALA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ 

/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016 

M³ 8904,72 14,21 126.536,07 

SINAPI 72900 2.5 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 

A 1,0 KM 

M³ 3971,57 4,71 18.706,09 

Subtotal 894.678,61 

3.0 Infraestrutura 

SINAPI 83709 3.1 

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, 

PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA 

C/ 1,00 M DE ALTURA 

UND 21,00 1.384,76 29.079,96 

SINAPI 94963 3.2 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3, 4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M³ 13,81 270,62 3.737,26 

SINAPI 92917 3.3 

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES 

E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1.312,18 9,76 12.806,88 

SINAPI 92915 3.4 

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES 

E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1.312,18 11,49 15.076,95 

SINAPI 5970 3.5 

FORMA TABUA PARA CONCRETO 

EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X. 

M² 39,29 48,24 1.895,35 

SINAPI 
      

0,00 

Subtotal 62.596,40 

4.0 Fornecimento e Assentamento de Tubulação 

4.1 Tubo de Concreto 

SINAPI 4.1.1 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 
  

0,00 
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SINAPI 4.1.2 92214 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 108,40 219,64 23.808,98 

SINAPI 4.1.3 92216 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 217,00 296,02 64.236,34 

SINAPI 4.1.4 92829 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 147,00 424,03 62.332,41 

SINAPI 4.1.5 92831 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 1.507,50 608,28 916.982,10 

SINAPI 4.2 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 260,00 146,91 38.196,60 

SINAPI 4.3 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-

FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 72,00 36,18 2.604,96 

4.4 Execução Boca de Lobo 
 

SINAPI 4.4.1 83659 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA 

TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO 

UND 24,00 688,83 16.531,92 

SINAPI 4.4.2 83659 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA 

TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO 

UND 
  

0,00 
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SINAPI 4.4.3 83659 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA 

TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO 

UND 
  

0,00 

SINAPI 4.5 83691 

TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO 

DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND 21,00 172,97 3.632,37 

SINAPI 4.6 94118 

PREPARO DE FUNDO DE VALA 

(LASTRO) COM LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M³ 274,14 127,27 34.889,80 

Subtotal 1.163.215,47 

5.0 Pavimentação 

SINAPI 5.1 72965 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 0,395 211,15 83,40 

SINAPI 5.2 72075 

IMPERMEABILIZACAO DE 

SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. 

M2 5.482,74 10,1 55.375,67 

SINAPI 5.3 94293 

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE 

CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO 

M 9,6 44,54 427,58 

Subtotal 55.886,66 

TOTAL 2.180.747,40 

Fonte: PDDU Ibirarema (2014), atualizada em 10 Ago 2016 – SINAPI (2016) 
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5. CONCLUSÕES 

 

A implantação do sistema de drenagem urbana no município de Ibirarema (SP), se faz 

necessário por que: diâmetro das instalações existentes é insuficiente para a dissipação das 

águas pluviais, ocasionando alagamento nas residências e estabelecimentos comerciais 

situados na Rua Samuel Klepach e na Av. Dep. Nelson Fernandes, além do início de 

processos erosivos na Estrada Municipal André Camacho Camacho, local de destinação final 

das águas daquela região. 

São necessários investimentos  na ordem de R$ 2 milhões, que podem ser financiados 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) em um período aproximado de seis meses de 

execução. 

A obra pretendida beneficiará aproximadamente dois mil habitantes que diminuirá o 

sofrimento destes a cada ocorrência de chuvas na região. O poder público municipal que 

acaba sendo procurado a cada alagamento também se beneficiará, trabalhando na prevenção e 

economizando esforços físicos e recursos financeiros para contornar essas remediações. 
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