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1. RESUMO 

Nos centros urbanos, o sistema de drenagem tende a tornar-se insuficiente 

devido à expansão das cidades. A falta de manutenção do sistema, acúmulo de lixo 

e impermeabilização do solo, que ocorre devido à ocupação desordenada e ao 

crescimento populacional, contribuem para o aumento da frequência e da 

intensidade das inundações. 

A realização ou adequação de projetos para controlar enchentes deve 

acompanhar o ritmo de crescimento dos grandes centros, o que não ocorre devido à 

forma desorganizada em que a infraestrutura urbana é implantada. 

A Lei federal 9.433/1997 e a Lei Federal 11.445/2007 estabelecem dois 

marcos legais que alteram a concepção dos sistemas de drenagem urbana e de 

controle de enchentes, indicando a necessidade de inovações tecnológicas para 

atuar no sistema atual de drenagem urbana. 

O trabalho utiliza como estudo de caso a bacia do córrego do Bixiga, que tem 

seu exutório no terminal bandeira no centro da cidade de São Paulo e desagua no 

córrego Saracura. Junto com o córrego Itororó, formam o córrego do Anhangabaú. O 

córrego do Bixiga foi canalizado e transformado em galeria na década de 30, em 

uma época onde a cidade de São Paulo era muito menor e muito menos 

impermeabilizada. Hoje, a região é extremamente urbanizada e o córrego não 

suporta a vazão no período de chuvas intensas, inundando alguns pontos do bairro 

e, junto com o córrego Saracura e Itororó, contribui para as inundações no túnel do 

Anhangabaú. 

Devido aos problemas elencados acima, o trabalho visa contribuir com a 

concepção de um sistema de drenagem sustentável para amortecer o hidrograma de 

cheia da bacia do Bixiga e assim diminuir os efeitos das enchentes. 

2. INTRODUÇÃO 

Drenagem é um conjunto de medidas que tem por objetivo gerenciar as águas 

pluviais de uma determinada bacia, minimizando os riscos sujeitos à população, 

evitando inundações e possibilitando um desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável (CANHOLI, 1995). 

Nas áreas urbanas o sistema de drenagem tende a tornar-se insuficiente 

devido à expansão das cidades, pois existe um aumento da impermeabilização do 

solo e um aumento da produção de resíduos sólidos. A realização ou adequação de 
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projetos para controlar enchentes deve acompanhar o ritmo de crescimento dos 

centros urbanos, o que não ocorre devido à forma desorganizada em que a 

infraestrutura urbana é implantada (TUCCI, 2001). 

Desta forma, a utilização de novos sistemas de drenagem, como sarjetas 

permeáveis e bocas de lobo com cesta de resíduos, pode se tornar interessante, à 

medida que comparamos suas vantagens e desvantagens. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

O objetivo geral é analisar os sistemas atuais de drenagem urbana, 

destacando suas vantagens e desvantagens. 

3.2 Específico 

O objetivo específico é analisar a bacia hidrográfica do Bixiga propondo a 

utilização de um sistema de drenagem superficial sustentável para amortecer o 

hidrograma de cheias. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho tem ênfase no conceito de drenagem urbana, em suas definições, 

variáveis e características hidrológicas. Para sua elaboração, estão sendo utilizados 

trabalhos de graduação, teses, dissertações, publicações, normas técnicas e 

manuais específicos relacionados ao tema da drenagem urbana. Serão utilizados 

métodos de cálculos hidrológicos, para determinar a intensidade de chuva e montar 

o hidrograma da bacia, o método racional para determinar a vazão da bacia e a 

fórmula de Manning para verificar e dimensionar os dispositivos de drenagem 

superficial.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do trabalho, será analisada a bacia do Bixiga, a partir 

de visitas ao local, já em andamento, analisando a rede de drenagem atual, a fim de 

se estabelecer um sistema de drenagem sustentável para amortecer o hidrograma 

de cheias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir da delimitação da bacia, foi possível determinar a vazão no exutório da 

bacia utilizando o Método Racional: 

Q = C*i*A/3,6 
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A intensidade média de chuva (i) foi determinada pela equação de chuva da 

cidade de São Paulo elaborada por Martinez e Magni (1999), considerando um 

período de retorno (TR) de 10 anos para drenagem superficial e determinando o 

tempo de concentração (tc) em minutos no exutório da bacia, utilizando a fórmula de 

Kirpich. O Coeficiente de Escoamento (C) adotado foi de 0,9, pois a região é 

extremamente urbanizada, e a área da bacia (A) é de 1,05km. A figura 1 apresenta a 

bacia do Bixiga.  

     Figura 1 – Bacia do Bixiga 

          Assim, temos que a vazão no exutório da bacia vale: Q = 23,5 m³/s 

 Após visitas ao local da bacia, observou-se que o sistema de drenagem não 

recebe manutenção adequada, pois foi constatada a presença de lixo nas bocas de 

lobo e algumas estão com a boca comprometida. Dessa forma, a água não escoa 

adequadamente e, como as galerias estão sobrecarregadas devido à 

impermeabilização da região, criam-se pontos de alagamentos em algumas ruas do 

bairro.  

A partir desses dados e análises, será proposta uma atualização e a 

modernização dos dispositivos de drenagem superficial para reter e infiltrar uma 

parte do volume de água e assim contribuir para o amortecimento do hidrograma da 

bacia. 
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