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RESUMO 
 
 

As enchentes são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação é elevada e a vazão 
ultrapassa a capacidade de escoamento, ou seja, quando a chuva é intensa e constante, a 
quantidade de água nos rios aumenta, extravasando para as margens dos rios (áreas de 
várzeas). Todos os canais de escoamento possuem essa área de várzea para receber o 
"excesso" de água, quando ela ultrapassa os limites dos canais. Entretanto, com as 
interferências antrópicas (do homem), as inundações são intensificadas em vista de alterações 
no solo de uma bacia hidrográfica, tais como a urbanização, impermeabilização, desmatamento 
e o desnudamento (eliminação da vegetação). O processo de urbanização causa mudanças no 
microclima das cidades. O intenso processo de desmatamento e a construção de residências, 
edifícios, indústrias, ocupação das áreas de várzeas e a impermeabilização do solo com asfalto 
acarretam no aumento de temperatura dos centros urbanos em relação às áreas periféricas 
(afastadas do centro) e às áreas rurais. O problema das enchentes passou a ser algo comum 
na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo o ano é a mesma coisa: entre 
os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados 
com a elevação dos cursos da água e a inundação de casas e ruas, desencadeando uma série 
de tragédias que, quase sempre, poderiam ser evitadas. Este projeto visa amenizar os efeitos 
negativos ocasionados pelas enchentes, presentes de forma frequente em diversas cidades do 
mundo que ficam próximas de rios e lagos. Ele consiste em alertar os cidadãos do risco de 
possível enchente, com um alarme, que é disparado por meio de sensores de nível presentes 
no rio. Este sensor monitora o nível do rio e é acionado quando o nível de água aumenta 
bruscamente devido à precipitação excessiva, o que caracteriza seu período de cheia. O aviso 
prévio do perigo de enchente é primordial, visto que os cidadãos tem a chance de salvar seus 
bens de valores e até mesmo suas vidas. Junto a isso, a água do rio é bombeada e 
armazenada. Nos períodos em que ocorrem as enchentes, a água é bombeada até um 
reservatório, em seguida é tratada no centro de tratamento 1 (sistema de filtragem e tratamento 
da água), e levada à caixa de água da cidade, para abastecê-la, principalmente, nos períodos 
de seca, onde o nível do rio está baixo. Em dias normais a água é tratada em outro centro de 
tratamento (centro de tratamento 2) e é bombeada até a caixa de água da cidade. Espera-se 
com o desenvolvimento deste projeto o efetivo reaproveitamento de água em períodos de cheia 
e, principalmente, como meio de prevenção, alertar a população do risco de possíveis 
enchentes. 


