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4.2 Medidas de controle da drenagem e de recuperação ambiental 
para a bacia de aplicação 

 

O processo de urbanização e sua classificação de uso e ocupação do 

solo para a bacia do Alto Tijuco Preto identificaram as melhores ações que 

viessem a contribuir no controle da drenagem e na recuperação ambiental das 

bacias de intervenção. Diversas são as medidas que podem interferir no 

cálculo de vazões máximas ao longo dos canais e das taxas potenciais que 

verificam a eficiência do planejamento. 

A aplicação de diversas ações, quando bem distribuídas e 

implementadas em conjunto com outras medidas de caráter não-estrutural 

apresentam situações distintas de redução dos passivos ambientais. Dentre 

elas, destacam-se aquelas que foram adotadas para a bacia do Alto Tijuco 

Preto, embora existam inúmeras outras capazes de satisfazer o ambiente de 

forma controlada. A recuperação potencial das cargas de poluição oriundas do 

crescimento desordenado das cidades é avaliado em conjunto. 

Salienta-se a importância de se integrar esforços para as diversas áreas 

de planejamento, sendo item indispensável para uma otimização de todos os 

processos. Melhores soluções para os problemas das inundações urbanas, 

segundo PORTO (1991), são alcançadas a partir de uma compreensão 

integrada do ambiente urbano e das relações entre os sistemas que o 

compõem. É imprescindível pensar em drenagem urbana de forma 

independente. A atuação ativa dos diversos setores da sociedade através de 

associações de bacia e ONG’s, associado aos aspectos legais, institucionais e 

tecnológicos é necessária para a resolução dos eventos críticos que percorrem 

os bairros hidrológicos. 

Consideram-se duas medidas como aquelas que potencialmente são 

capazes de controlar picos de cheia ou inundações de áreas ribeirinhas, 

denominadas de medidas estruturais e medidas não-estruturais. 

Resumidamente, as ações incluem medidas de engenharia, no entanto a 

participação social atrelada aos diversos setores econômicos e administrativos 

é parte integrante da responsabilidade no planejamento da proteção contra os 

problemas das inundações. 
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As obras de engenharia capazes de reduzir o risco das enchentes se 

classificam em extensivas e intensivas. As medidas extensivas são aquelas 

que agem diretamente na bacia, com o intuito de modificar as relações entre 

precipitação e vazão. As medidas intensivas são aquelas que atuam no rio e se 

distribuem em três tipos: aqueles que aumentam a capacidade de descarga 

dos rios e corte de meandros; aqueles que retardam o escoamento e por 

último, os que desviam o escoamento. A figura 28 apresenta a classificação 

das medidas de controle da drenagem propostas para a bacia-problema. 
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Figura 28 – Propostas de intervenção para o controle da drenagem urbana na bacia do Alto Tijuco Preto, 
visando sua recuperação ambiental . 

 

Para a bacia do Alto Tijuco Preto, as medidas estruturais foram 

contempladas com maior ênfase, tanto na macro quanto na microdrenagem. 

Algumas ações de abordagem menos física foram avaliadas, entretanto, 

devem-se inserir novos processos dinâmicos para uma ação integral junto aos 

diversos setores, como aquelas caracterizadas como de caráter não-estrutural. 

Dentre as medidas propostas, o controle da cobertura vegetal através da 

manutenção de áreas permeáveis interfere no processo chuva-vazão, pois 

segundo TUCCI (2001), ele é capaz de reduzir as vazões máximas devido o 
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amortecimento do escoamento. A adoção de áreas de reflorestamento, apesar 

de envolver um custo relativamente elevado, foi definida como uma das 

principais ações para a recomposição de parte das áreas de fundo de vale, 

contribuindo para o controle da erosão do solo. 

 

4.2.1 Reservatório de detenção 
 

A proposta de reativação do reservatório localizado nas proximidades da 

travessia da rua Miguel Giometti (figura 29) favorece a retenção de parte do 

volume da enchente e controla os efeitos da mesma a jusante. Uma das 

principais justificativas para sua recuperação e uso está na disponibilidade da 

área e localização, além de contribuir para a preservação de áreas livres 

públicas no local. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 29 – Localização do reservatório de detenção situado próximo à travessia da rua Miguel 
Giometti, volume de armazenamento estimado em 1300m³, identificação em planta e respectiva seção 

da lagoa (FIPAI/PMSC 2003). 

O reservatório atualmente encontra-se desativado e a proposta é para 

sua reativação e posterior uso. Possui área em planta estimada em 1.360m² e 

por se situar em área privada desativada, localizado nas proximidades da 

antiga fábrica de produtos alimentícios Hero, não foi possível encontrar a 

realidade indicada do projeto real para o reservatório. No entanto, a simulação 

hidrológica partiu de pressupostos de projeto topográfico, imagens do local 

(figura 30) e cenários de projeto com vistas de seções da lagoa (FIPAI/PMSC, 

2003). 
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Figura 30 – Imagem aérea da “futura” localização do reservatório de cheias como medida proposta para 
controle da drenagem e recuperação ambiental da bacia do Alto Tijuco Preto (FIPAI/PMSC 2003). 

 

A propagação de cheias em reservatórios no modelo simulado IPHS-1, 

conforme TUCCI (2001), baseia-se no método de Puls e utiliza: 

 

a) a equação de continuidade concentrada sem contribuição lateral (eq. 

6), sendo S o armazenamento, I as vazões de entrada e O as vazões de saída 

do trecho de propagação: 

 

OI
dt
dS

−=          (6) 

 

b) e a relação de vazão de saída do reservatório em função do 

armazenamento. 

 

A discretização da equação da continuidade para um intervalo ∆t está 

identificada na eq. (7): 
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     (7) 

 

Onde I1 e I2 representam as vazões de entrada ao reservatório no início 

e no final do intervalo de tempo. O1 e O2 são as vazões de saída no início e no 

fim do intervalo de tempo e S1 e S2 indicam os armazenamentos no início e no 

final do intervalo de tempo. 
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No início de cada intervalo de tempo obtém-se os valores do termo da 

direita da eq. (7), entretanto para se conhecer o valor de O2 é necessário utilizar 

a relação demonstrada na eq. (8) a seguir: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
∆

= 22 .5,0. O
t

SfO        (8) 

 

O cálculo dessa função (8) ocorre a partir da relação cota-volume do 

reservatório e das características da estrutura de saída de água do mesmo, 

que são: coeficiente de descarga do vertedouro ou descarregador de fundo, 

largura e cota da crista do vertedor, vazão máxima do bypass, armazenamento 

inicial e se possui estruturas extravazoras. 

Para o descarregador de fundo utiliza-se a eq. (9) para cálculo da 

vazão de saída considerada no modelo: 

 

zgACQ ∆= ..2..         (9) 

 

Onde C é o coeficiente de descarga que depende da forma e dimensões 

do descarregador e da vazão escoada; g a aceleração da gravidade e ∆z a 

diferença de nível entre montante e jusante. 

Para o descarregador pode-se usar um valor médio de C=0,61. 

A eq. (10) do vertedor é expressa por: 

 
5,1).(. wZZBCQ −=         (10) 

 

Sendo C representando o coeficiente de descarga; B a largura do 

vertedor e Zw a cota da crista do vertedor (diferença de nível entre montante e 

jusante). O coeficiente de descarga do vertedor depende de vários fatores, 

porém pode-se trabalhar com um valor médio estimado em C=1,838. Esta eq. 

(10) despreza o termo da velocidade devido a cota utilizada não se referir a 

crista do vertedor, mas sim a do reservatório, que é relativamente pequena. 

A tabela cota-volume do reservatório foi determinada conforme seções 

em planta, obtida na tabela 7, a seguir: 
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Tabela 7: Determinação da tabela cota-volume para o reservatório de detenção da rua Miguel Giometti 
visando o cenário de planejamento da bacia do Alto Tijuco Preto. 

Cota (m) Volume (m³) 
0,00 0,00
0,25 88,90
0,50 193,20
0,75 313,60
1,00 450,10
1,25 610,40
1,50 801,50
1,75 1.043,70
2,00 1.300,00

 

O reservatório não possui armazenamento inicial e suas dimensões 

foram definidas conforme disposição da área e limitações topográficas. Seu 

funcionamento se distribui de forma off-line e, portanto, haverá uma quantidade 

mínima de fluxo d’água percorrendo seu interior a partir de uma vazão 

controlada. Trata-se de uma característica do modelo e seu comportamento 

contempla a estrutura do tipo by-pass, ou seja, um elemento que permite a 

entrada de água somente a partir de uma determinada vazão. Esta estrutura 

pode ser amplamente utilizada em drenagem urbana para limitar o uso de 

reservatórios de detenção aos eventos mais críticos. 

Estas características do reservatório são demonstradas na tabela 8 e 

caracterizam suas estruturas de saída, extravazores, dimensões, capacidade 

de armazenamento etc. 

Tabela 8: Parâmetros considerados para o reservatório de detenção situado na seção de montante da Rua 
Miguel Giometti. 

Reservatório  
Capacidade (m³) 1.300 
Largura maxima (m) 27 
Comprimento máximo (m) 68 
Altura maxima (m) 2 
Estruturas de saída  
Vazão maxima do bypass (m³/s) 1 
Vertedor  
Coeficiente de descarga C 1,838 
Largura (m) 10 
Cota da crista (m) 2 
Orifício  
Coeficiente de descarga C 0,6 
Area (m²) 0,28 
Altura do eixo (m) 0,2 
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A estrutura do reservatório abrigará deposição de sedimentos por conta 

da influência do escoamento nas seções naturais que carregarão elementos de 

materiais sólidos. Será necessário, após instalação, equipes de limpeza e 

manutenção do reservatório, principalmente após períodos intensos de chuvas. 

A aplicação desta medida como cenário de planejamento futuro para o 

controle da drenagem será contextualizado mais adiante conforme diretrizes 

elaboradas para o Plano Diretor. 

 

4.2.2 Microreservatórios de detenção no lote para a coleta de águas 
pluviais visando o seu reúso 

 

Uma outra medida definida como potencial para o controle e 

recuperação da área de intervenção foi a utilização de modelos de controle da 

drenagem inseridos nos lotes urbanos como pequenos reservatórios de 

detenção, que tem sido discutida amplamente em diversos países e por 

diversos autores. No entanto, a aplicação para reúso de águas de chuva é um 

tema que indica uma das alternativas de gerenciamento das águas pluviais 

mais necessárias para a sustentabilidade de nossos recursos hídricos e 

diminuição dos problemas das inundações. 

A proposta de uso de microreservatórios inseridos nos lotes, como 

medida de controle, aplica-se para abastecimento humano através do reúso de 

águas pluviais. Possui capacidade de armazenamento de acordo com a área 

do telhado, podendo variar entre 1 a 5m³ de volume. As simulações 

hidrológicas para o planejamento urbanístico deste trabalho foram feitas 

utilizando microreservatórios embutidos nos lotes com capacidade para 

armazenamento de 1m³. Este prévio dimensionamento deve-se principalmente 

devido a existência de pequenas áreas de coberturas das residências. O 

critério adotado para a escolha do número de residências com uso de 

microreservatório está no número de domicílios conforme tabela 5 anterior: 

10% dos lotes como primeira análise (2010 Com Plano Diretor) e 20% para 

diretriz posterior referente ao ano de planejamento (2015 Com Plano Diretor). 

O método utilizado para a simulação do modelo IPHS-1 foi o adotado 

pelo SCS, transformando o volume de armazenamento em precipitação e 
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posterior CN. A aplicação do microreservatório incidiu em áreas residenciais e 

industriais. 

Inicialmente, deve-se calcular os armazenamentos atuais, conforme 

exposição do solo às intempéries para as condições reais, que é feita 

baseando-se na classificação do solo (áreas permeáveis e impermeáveis) 

registrado e digitalizado pelas fotos-aéreas. 

O armazenamento atual Satual para cada sub-bacia ou UP é feito através 

da eq. (11) que está baseado na cobertura e tipo de uso do solo já definido em 

fase anterior. 
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Os valores de armazenamento Sperm. para as áreas consideradas como 

permeáveis Aperm. são as identificadas na tabela 9 em forma de CN e devem ser 

substituídos na eq. (12) adiante para se obter o armazenamento 

correspondente. 

 

Tabela 9: Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas de acordo com o tipo de solo para áreas 
permeáveis. 

i Utilização ou cobertura do solo A B C D
1 Zonas Florestais com cobertura boa 25 55 70 77
2 Baldios em boas condições 39 61 74 80

 

Os valores de armazenamento Simperm. para as áreas consideradas como 

impermeáveis Aimperm. são as identificadas na tabela 10 em forma de CN e da 

mesma forma devem ser substituídos na eq. (12) adiante para se obter o 

armazenamento correspondente. 

 

Tabela 10: Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas de acordo com o tipo de solo para áreas 
impermeáveis. 

i Utilização ou cobertura do solo A B C D
1 Zonas residencial para lotes menores que 500m² 77 85 90 92
2 Zona industrial 81 88 91 93
3 Arruamentos e estradas asfaltadas e com drenagem de águas 

pluviais 98 98 98 98
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Para ambos os cálculos consideraram-se para a determinação de uso do 

solo, aqueles relacionados como solos tipo B ou menos permeáveis que o 

anterior, solos arenosos, menos profundos do que o tipo A e com 

permeabilidade superior à média. 

 

25425400
−=

CN
S         (12) 

 

O cálculo para a transformação dos valores de armazenamento em m³ 

para litros e posterior armazenamento em mm para cada sub-bacia aplicada se 

deu conforme as expressões (13) e (14) a seguir: 
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Sendo Vmicrores. o volume do microreservatório no lote, Smicrores. a 

capacidade de armazenamento máximo do microreservatório para uma 

determinada área da sub-bacia Asub-bacia. 

Sabendo-se o valor do parâmetro CN para bacias urbanas e suburbanas 

de áreas residenciais e industriais visto de forma reduzida na tabela 11 e 

determinando posteriormente a capacidade máxima da camada superior do 

solo Sresid. através da eq. (15), conforme TUCCI (2001), calcula-se o novo valor 

de CN com a adoção de microreservatórios inseridos nos lotes para uma sub-

bacia ou UP considerada. 

 

25425400

.
. −=

resid
resid CN

S        (15) 

 

Esta equação é válida para P > 0,2.S, conforme discutido anteriormente 

na seção ‘3.5.2 Método Soil Conservation Service (SCS) e sua aplicação em 

bacias urbanas’. 
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Tabela 11: Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas de acordo com o tipo de solo para zonas 
industriais e residenciais. 

Utilização ou cobertura do solo A B C D
Zonas industriais 81 88 91 93
Zonas residenciais 
Lotes de (m2)                    % média impermeável 
≤ 500                                                 65 
1000                                                  38 
1300                                                  30 
2000                                                  25 
4000                                                  20 
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Considerou-se para a determinação de uso do solo, aqueles 

relacionados como solos tipo B ou menos permeáveis que o anterior, solos 

arenosos, menos profundos do que o tipo A e com permeabilidade superior à 

média. Para zonas redienciais utilizou-se lotes ≤ 500 m². 

Após a determinação do Smicrores. e Sresid., calcula-se o novo valor do 

armazenamento S’novo, somando-se ambos os armazenamentos, conforme eq. 

(16). 

 

..' microresresidnovo SSS +=        (16) 

 

O valor encontrado da nova capacidade superior do solo (novo 

armazenamento) S’novo é relacionado novamente na eq. (12) para se obter o 

novo valor de CN considerando a inserção dos microreservatórios para reúso 

de águas pluviais dos lotes implantados. 

Vale lembrar que os microreservatórios de dimensões 1x1x1m (1m³) 

podem se situar dentro do lote e estar enterrados a fim de não ocupar áreas 

úteis. A implantação de microreservatórios nos lotes deveria ocorrer somente 

após determinação de lei específica, uma vez que a legislação não permite 

retroagir aspectos estruturais concretizados. No entanto, para efeito de 

simulação a aplicação dos microreservatórios para reúso de águas pluviais 

será realizada para os lotes atuais. 

Esta medida de detenção e utilização das águas das chuvas pode 

reduzir consideravelmente não somente os prejuízos das inundações urbanas, 

mas também o custo anual que se gasta pelo uso indiscriminado das águas 

potáveis em usos não potáveis. Em artigo publicado por GABARDO (2003), 
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verifica-se a economia de cerca de 20% da água utilizada caso fosse adotado o 

sistema de aproveitamento de águas pluviais para uso não-potável. 

 

4.2.3 Reservatórios de filtragem 
 

Ao longo das UP’s (Unidades de Planejamento) aproveitaram-se às 

áreas de fundo de vale para a aplicação de reservatórios de filtragem, 

manutenção, limpeza e distribuição controlada das águas da chuva. Ao todo 

foram distribuídos 18 desses reservatórios com dimensões de 3x3x3m e 

situados sob as ruas transversais que se encontram junto ao canal. O 

dimensionamento das unidades dos reservatórios refere-se ao estudo de 

projeto vide FIPAI/PMSC (2003). 

A metodologia adotada para o cálculo de sua capacidade máxima de 

armazenamento foi teoricamente à mesma que a utilizada nos 

microreservatórios embutidos nos lotes, porém com um volume de contenção 

das águas da drenagem maior e as áreas de escoamento consideradas para o 

cálculo foram as impermeáveis e permeáveis. 

A eq. (17) apresenta a determinação da capacidade máxima da camada 

superior do solo Sreserv.filtragem, conforme a adoção desses reservatórios de 

filtragem. 

 

gemiodefiltrareservatórn
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Onde Vreserv.filtragem o volume de armazenamento do reservatório de 

filtragem em m³, Asub-bacia a área de escoamento da sub-bacia permeável e 

impermeável e n°reservatóriodefiltragem o número de reservatórios de filtragem 

identificados na sub-bacia de aplicação. 

Após a determinação do Sreserv.filtragem e Satual, calculado anteriormente pela 

eq. (11), determina-se o novo valor de S”novo, somando-se ambos os 

armazenamentos, conforme eq. (18). 

 

atualfiltragemreresvnovo SSS += ."        (18) 
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Este valor de capacidade da camada superior do solo conforme a 

aplicação de reservatórios de filtragem implica no cálculo final de um novo valor 

de armazenamento Sfinal que é considerado como o armazenamento final de 

cálculo a ser utilizado na composição última do CNfinal, conforme eq. (19). 

 

novonovofinal SSS "' +=         (19) 

 

O novo valor final de armazenamento Sfinal origina um novo valor de 

CNfinal, que pode ser calculado novamente utilizando-se a eq. (11) anterior. 

A disposição dos reservatórios de filtragem ao longo das UP´s seguiu 

critérios de ocupação das áreas de drenagem. Ao todo foram projetados 18 

reservatórios distribuídos de acordo com a tabela 12. 

 

Tabela 12: Determinação do número de reservatórios de filtragem por Unidades de Planejamento de 
acordo com áreas potenciais de drenagem e respectivo volume de armazenamento. 

UP Unidades Volume (m³) 
UP 0 2 54 
UP 1 1 27 
UP 2 2 54 
UP 3 3 81 
UP 4 5 135 
UP 5 5 135 

 

A identificação desses valores é necessária para a composição dos 

cenários de planejamento com Plano Diretor, uma vez que a abordagem 

científica e hidrológica foi baseada no Método do SCS que necessita dos 

parâmetros de armazenamento, coeficiente de áreas permeáveis e 

impermeáveis e CN. 

Após encontrar as melhores condições de cobertura de uso do solo, 

estabelecido pelo valor de CN, foram realizadas as simulações hidrológicas 

através do modelo IPHS-1. 

 
4.2.4 Rearborização urbana 
 

A estimativa de cálculo para áreas permeáveis de zonas florestais não 

considerou o acréscimo da arborização urbana existente. Ao longo das sub-
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bacias ou unidades de planejamento há diversas árvores em estado ótimo de 

interceptação das águas pluviais. 

Uma das diretrizes propostas para a implantação do Plano Diretor deste 

trabalho prevê o plantio de novas árvores ao longo das quadras defronte as 

unidades residenciais. A distribuição do plantio segue critérios de crescimento 

da copa da árvore ao longo dos 15 primeiros anos e espaçados para cada sub-

bacia ao longo dos cenários de planejamento 2005, 2010 e 2015. 

Considera-se o plantio de 7 mudas para cada lateral de uma quadra e o 

diâmetro da copa indica o crescimento anual da seguinte forma (tabela 13): 

Tabela 13: Estimativa de tempo de crescimento da copa da árvore em função de seu diâmetro. 

Diâmetro da copa da árvore 
(m) 

Tempo de crescimento 
(anos) 

2 5 
5 10 
7 15 
8 20 

 

A partir de levantamento técnico realizado junto à equipe de Protijuco 

(FIPAI/PMSC 2003), com dados fornecidos por especialistas da área florestal e 

urbanismo, identificou-se por UP’s a quantidade de mudas necessárias para se 

compor os cenários de planejamento a médio e longo prazo. A consideração de 

7 mudas por lateral de cada quadra prevê, segundo a equação (20), o plantio 

conforme projeto urbanístico-florestal. 

 

100
.14 LmudasN ano =°         (20) 

 

Sendo L o comprimento definido em metros da zona de plantio da 

arborização prevista em projeto (vide FIPAI/PMSC, 2003). Considerou-se para 

efeito de cálculo o tamanho das quadras iguais a 100 metros. O número 14 

representa o plantio de 7 mudas por quadras dispostas nas 2 (duas) calçadas. 

A distribuição das mudas por cenários de planejamento é vista parcialmente na 

figura 31 a seguir. 
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Figura 31 – Distribuição do plantio de mudas ou arborização urbana para a bacia do Alto Tijuco Preto 
conforme cenários de planejamento (FIPAI/PMSC 2003). 

A tabela 14 esclarece o número de mudas a serem plantadas por 

cenários. A determinação das espécies arbóreas não foi considerada no 

levantamento deste trabalho. 

O cálculo arborístico leva em conta critérios hidrológicos de retenção das 

partículas de água da chuva. A metodologia adotada distribui o espaçamento 

do plantio das mudas, sendo posteriormente definidas áreas equivalentes para 

caracterização em solos do tipo florestas. Ou seja, o item de ocupação de uso 

do solo referente à arborização urbana foi transferido para “zonas florestais 

com cobertura boa”. 

 

Tabela 14: Levantamento de n° de mudas consideradas no plantio por cenários de planejamento. 

 N° mudas N° mudas N° mudas 
Plantio em 2005 2010 2015 

UP 0 - 218 129 
UP 1 - 56 95 
UP 2 73 162 190 
UP 3 151 118 213 
UP 4 224 521 437 
UP 5 246 762 420 

 

Após a determinação do número de mudas a serem plantadas nas UP’s 

ou sub-bacias considerou-se o tempo de crescimento da copa da árvore 

conforme tabela 13 anterior. 

Adotando a equação (21) referente à fórmula de área de uma 

circunferência a ser estimada para o cálculo da área de influência média 
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correspondente a cobertura de vegetação do plantio, determina-se o valor em 

termos de área a ser inserido como zonas potencialmente florestais para efeito 

de simulação hidrológica. 

 
2.rAcopa π=          (21) 

 

Sendo A a área da copa de uma unidade de plantio arborística e r o raio 

correspondente ao tempo de crescimento da espécie. 

 

Em função do cálculo das mudas de plantio e do tempo de crescimento 

de cada uma delas para os cenários de planejamento pré-definidos, obtém-se a 

tabela 15 para a determinação das áreas de cobertura verde do tipo “florestas 

em boas condições”. 

 

Tabela 15: Áreas de plantio conforme potencial de crescimento por cenários de planejamento. 

UP 
Plantio em 

2005 
(n° mudas) 

Em 2010 
(m²) 

Em 2015 
(m²) 

Plantio em 
2010 

(n° mudas) 
Em 2015 

(m²) 
Plantio em 

2015 
(n° mudas)

UP 0 - - - 218 684 129 
UP 1 - - - 56 176 95 
UP 2 73 229 1433 162 509 190 
UP 3 151 474 2963 118 370 213 
UP 4 224 703 4396 521 1635 437 
UP 5 246 772 4827 762 2392 420 

 

O cálculo de arborização urbana foi considerado como áreas permeáveis 

de florestas. Portanto, as áreas acima calculadas foram sobrepostas nas áreas 

permeáveis de cobertura do solo do tipo “baldio em boas condições”, ou seja, 

as áreas que antes eram caracterizadas como ‘baldios em boas condições’ 

foram transferidas para ‘florestas em boas condições’. 

 

4.2.5 Reflorestamento urbano 
 

Aplica-se dentre outras medidas de composição de áreas permeáveis, o 

acréscimo de áreas florestais nas zonas de planícies de inundação. Ao longo 

da bacia estimam-se aproximadamente 41.315 m² de área potencial para ser 
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reflorestada, principalmente nas áreas públicas. A tabela 16 indica as áreas 

consideradas para o reflorestamento em cada unidade de planejamento, 

conforme levantamento de área disponível para o plantio. 

 

Tabela 16: Áreas de reflorestamento consideradas por cenários de planejamento. 

UP Área (m²)
UP 0 1.975
UP 1 1.975
UP 2 12.440
UP 3 14.685
UP 4 7.800
UP 5 2.440
Total 41.315

 

As áreas de reflorestamento potenciais indicam aumento de 

permeabilidade de uso e ocupação do solo. Trata-se de um indicativo para a 

redução do escoamento superficial, uma vez que antigas áreas de baldio 

possuem capacidade máxima de armazenamento da camada superior do solo 

menor que áreas de florestas. 

A retenção de parte da precipitação acima da superfície do solo, definida 

como interceptação, interfere no balanço hídrico da bacia, ou seja, há 

transferência de valores de evaporação, que retorna a atmosfera. TUCCI 

(2001) indica que este processo atua como redutor nas variações de vazão ao 

longo do ano e WIGHAM (1970, apud TUCCI 2001, p. 243) aponta que em 

regiões úmidas e com florestas, este cálculo de interceptação anual pode 

chegar a 250mm. 

A produção de matas ciliares, portanto, além de conter o escoamento 

das águas da chuva, torna-se como elemento de contribuição para entrar no 

mercado de créditos de carbono, sistema que é previsto no Protocolo de Kyoto, 

conforme AMORIM (2004). A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, por 

exemplo, pretende utilizar as matas ciliares do Estado como medida de 

inserção dos créditos de carbono em um projeto avaliado em 7 milhões de 

dólares. 

O desenvolvimento do manejo florestal ao longo da bacia potencializa, 

entre outros aspectos, o aparecimento de espécies de fauna e flora. Embora o 

plantio das matas tenha custo considerado elevado e de retorno a longo prazo, 
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é importante ressaltar para a necessidade do processo de renaturalização do 

espaço urbano, que alia beleza, conforto, lazer e proteção ambiental. 

 

4.2.6 Outras medidas consideradas 
 

As modificações na morfologia do rio são de vital importância para se 

reduzir os efeitos de contribuição das vazões de pico. Segundo TUCCI (2001), 

estas alterações visam aumentar a vazão para um mesmo nível, a fim de 

reduzir a sua freqüência de ocorrência. 

Considera-se como medida de interesse para recuperar e reduzir as 

vazões máximas ao longo do canal, a adoção de canais com aplicação de 

engenharia naturalística (ver definição Tabela 1). Por apresentarem sistemas 

construtivos que se compõem de elementos de baixo impacto, os materiais 

aplicados garantem rugosidades maiores e seus efeitos tendem a favorecer o 

incremento de áreas mais permeáveis e de maior infiltração. 

Atualmente, ao longo das 5 seções das travessias, o canal encontra-se 

aterrado para a passagem de tubos de concreto (figura 32). Trechos onde 

antes eram pertencentes ao caminho natural do rio foram ocupados pela 

construção de travessias para veículos. O desenvolvimento urbano também 

pode produzir obstruções ao escoamento, como aterros e pontes, drenagens 

inadequadas e obstruções ao escoamento junto a condutos e assoreamentos. 

Em períodos intensos de chuva, a entrada desses pequenos orifícios torna-se 

elemento potencial para a produção de resíduos sólidos, reduzindo sua 

capacidade de escoamento, além de funcionar como verdadeiras barreiras de 

detenção das águas pluviais. No entanto, como não são dimensionadas para 

suportar grandes volumes de água, a tendência é a destruição da passagem 

dessas travessias, como o caso da seção junto a Rua Antônio Rodrigues 

Cajado (figura 18 anterior). 

Em outras situações, o que pode acontecer nesse caso é o 

extravasamento de água da calha do leito principal, ocasionando enchentes 

nas áreas ribeirinhas. Ou seja, a construção de elementos transversais que 

afetam o curso natural das águas do rio determina o acréscimo de volume 

superficial nas margens e potencializa a ocorrência de inundações. 



 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Orifício de passagem de jusante sob travessia da Rua Totó Leite. 

 

A abertura desses canais, quando bem planejados, regula a passagem 

das águas do córrego e elimina a força induzida que percorre o processo de 

escoamento natural do trecho. Além de promover a capacidade de 

renaturalização do canal, caso seja aplicado métodos construtivos de menor 

impacto que permitem menores volumes de escoamento superficial e de 

velocidade das águas. Esta medida também é aplicada nos cenários de 

planejamento que estão descritos nos capítulos seguintes. 
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