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Resumo 

 

A forma como a mancha urbana de São Paulo se adensou e expandiu durante o século 

XX demonstra que, em vários momentos, interesses econômicos para ocupação indevida das 

planícies fluviais foram mais fortes do que alternativas técnicas que reservavam espaços 

nessas áreas para o amortecimento de grandes cheias. O padrão de projetos passou a ser o 

de retificar os corpos d’água e ocupar suas margens com arruamentos e edificações. 

Paralelamente, o setor privado passa a edificar cada vez mais seus lotes, aumentando o 

escoamento superficial de águas pluviais em eventos extremos. O aumento da 

impermeabilização, somado a uma geomorfologia antropogênica que concentra grandes fluxos 

de água, e canais obstruídos com lixo e sedimentos, são um componente inequívoco da 

formação de manchas de alagamento. A bacia de drenagem deve passar a ser tratada de fato 

sob novos paradigmas, mais conservacionistas, de renaturalização de seus leitos, de 

interconectividade de áreas permeáveis e impermeáveis, de atenção às formas do relevo que 

podem contribuir negativamente para concentração de fluxo ou produção de sedimentos, por 

exemplo. Neste sentido, a Geografia tem importantes contribuições em estudos mais 

detalhados de bacias urbanas, tanto nas metodologias de estudos de solos e geomorfologia, 

quanto na integração de conhecimentos interdisciplinares em um Sistema de Informações 

Geográficas, permitindo uma análise mais sistêmica das temáticas que envolvem a questão 

dos eventos extremos. Por este motivo, a perspectiva da interdisciplinaridade é crucial para que 

a qualidade das avaliações englobem contribuições de áreas como climatologia, meteorologia, 

engenharia hidráulica, geomorfologia, cartografia, pedologia, economia e sociologia, para citar 

os mais relevantes neste estudo. Apesar de prático e econômico, a aplicação de modelos 

importados e simplificados (SCS) para o dimensionamento de obras de drenagem pode estar 

impedindo que as bacias urbanas sejam entendidas dentro de suas hidrodinâmicas e 

complexidades particulares, onde soluções menos convencionais podem contribuir com 

resultados mais eficazes no combate às manchas de alagamento.  
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Abstract 

 

The way Sao Paulo Metropolitan Region thickened and expanded during the twentieth 

century demonstrates that in many instances, economic interests to improper occupation of the 

river plains were stronger than alternative techniques that reserved spaces in these areas for 

the dampening of major flooding . The default project is now to rectify the water channels and 

occupy its banks with streets and buildings. In parallel, the private sector fill their lots with 

buildings, increasing the stormwater runoff in extreme events. Increased the soil sealing, added 

to an anthropogenic geomorphology which concentrates large flows of water, and channels 

clogged with garbage and sediments, are a clear component in flooding spots formation. The 

drainage basin should now be treated under new paradigms in fact, more conservationist, 

renaturation of their streams, the interconnectedness of permeable and impermeable areas, 

attention to the forms of relief that may contribute negatively to the concentration of flow and 

sediment production , for example. In this sense, geography has important contributions to 

further studies of urban basins, in the methodologies of soils and geomorphology studies, the 

integration of interdisciplinary knowledge in a Geographic Information System, allowing a more 

systemic analysis of issues involving the extreme events theme. For this reason, the 

interdisciplinarity perspective is crucial to the quality of assessments, that should cover fields 

such as climatology, meteorology, hydraulic engineering, geomorphology, cartography, 

pedology, economics and sociology, to name the most relevant in this study. Although practical 

and economic, the application of imported and simplified models (SCS) for design of drainage 

works may be avoiding urban basis to be understood within their particular complexities and 

hydrodynamic, were unconventional solutions can contribute to more effective results in the fight 

against flooding spots. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população da cidade de São Paulo convive com uma realidade paradoxal: por um 

lado o déficit crescente de disponibilidade hídrica por habitante e de outro, os riscos 

representados pela intensificação das enxurradas e a multiplicação e ampliação das manchas 

de inundação. 

Freqüentemente, a responsabilidade sobre esta situação de desequilíbrio crescente é 

atribuída à ocupação desordenada do espaço pela parcela mais pobre da população. Se isso 

fosse verdade, bairros de alto padrão, totalmente planejados, como os que foram implantados 

pela Companhia City (Pacaembu, Jardins, Lapa City e Caxinguí), estariam imunes aos 

problemas decorrentes da concentração de enxurradas e de inundações. 

O poder público, que se exime da responsabilidade de disciplinar a ocupação e a 

qualidade do espaço urbano alegando falta de recursos materiais, ao mesmo tempo, ao longo 

dos anos, prefere optar por intervenções estruturais extremamente onerosas, como forma de 

mitigação desses problemas ambientais das áreas urbanas. Ainda assim, apesar de todas as 

retificações, canalizações e até piscinões, o problema das enchentes persiste, e parece se 

agravar. 

O crescimento e adensamento das áreas urbanas ocorridos no Brasil durante a 

segunda metade do século XX foram levados a cabo sem que, na maioria dos casos, um 

planejamento prévio das formas de ocupação fosse respeitado, o que, associado aos parcos 

investimentos em saneamento básico efetivos, concorreram para a degradação da paisagem 

urbana e, em especial, dos recursos hídricos. A mancha de área edificada passou a sofrer 

incrementos cada vez maiores com a gradativa saturação das áreas centrais, e diminuição de 

áreas vegetadas em loteamentos cada vez mais adensados . 

Quando o sítio urbano paulistano passou, em fins do século XIX, a ter sérios problemas 

sanitários em seu centro adensado, e a relação da cidade com seus rios se tornou mais 

conflituosa Grandes obras estruturais  se fizeram necessárias para melhorar a qualidade de 

vida no cotidiano da cidade. Neste importante momento da metrópole paulistana, as escolhas 

políticas dos projetos hidráulicos e urbanísticos determinariam o futuro da relação da cidade 

com as enchentes. Mas muitas das escolhas na condução do crescimento urbano da RMSP 

foram mais políticas e econômicas do que técnicas, prejudicando previsível e 

irremediavelmente a dinâmica hidrológica natural. 
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A relação orgânica entre poder público e prestadoras de serviço privadas, permitiu que, 

empresas como a Light e a Cia City, escolhessem muito mais como e onde a cidade cresceria 

do que qualquer outro agente da época. Neste sentido, desde o início do século XX, a 

retificação dos rios, as avenidas de fundo de vale e os loteamentos para vários padrões sociais, 

foram sendo executados por esses agentes, que conseguiam manipular o sistema de modo a 

implantar exatamente o que lhes convinham, ou seja, adquirir terras a baixos preços e vendê-

las com a valorização que as obras estruturais financiadas pelo dinheiro público traziam. 

Este processo não é característico de uma época, mas se repete e se aperfeiçoa. Os 

agentes podem ser substituídos, mas ainda podem ser identificados. A metrópole continua a 

sofrer grandes obras de engenharia, que se pretendem “salvadoras da pátria”, mas que 

seguem um “receituário ortodoxo” importado para a solução de problemas criados pela própria 

engenharia, parecendo ignorar, nesse processo, o contexto social e natural do sítio urbano. 

Concordamos com Custódio (2001) quando afirma que: ”Desse ideário, colocado em 

prática, resultaram algumas implicações tais como: uma indevida consideração da 

relação sociedade natureza, conjugada com uma fé cega nas soluções tecnológicas. A 

natureza tornou-se primordialmente potencialidade econômica, portanto devendo ser 

apropriada pela sociedade, o que se fez desconsiderando a fragilidade do meio físico-

natural, bem como sua capacidade assimilativa e regenerativa e como resultado 

observa-se o que MATTEDI (1999) denomina de efeito boomerangue, que seria uma 

diminuição da curva “problema-solução-problema”, assim ter-se-ia: problema > solução 

tecnológica > efeitos positivos > solução temporária > aspectos negativos > 

agravamento do problema > rotineiração.” 

Na cidade de São Paulo, o parque industrial foi se estabelecendo ao longo das várzeas, 

induzindo ocupações espontâneas ou de loteamentos irregulares nestas áreas. No fim do 

século XIX, a cidade de São Paulo contava com menos de 50.000 habitantes. Apenas 49% dos 

domicílios contavam com água canalizada e 63% deles estavam ligados a rede de esgoto, que 

se limitava a conduzir os dejetos até o curso d‟água mais próximo. A situação de insalubridade 

crescente gerada, associada à necessidade de se produzir espaços adequados para abrigar 

uma classe média emergente, condicionou a opção pela canalização dos cursos d‟água e 

implantação de um sistema viário calcado em avenidas de fundo de vale, que permitiu o 

processo de reurbanização destas áreas. 

O saneamento básico, ao assegurar o abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto sanitário e resíduos sólidos, e drenagem das águas servidas e pluviais, se constitui 
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numa das bases que irão propiciar desenvolvimento sustentável do meio urbano, que 

contempla saúde pública e desenvolvimento social. 

Em contraposição a esses preceitos, as opções técnicas que nortearam a construção da 

cidade de São Paulo poderiam ser classificadas como “pseudo sanitaristas”, uma vez que, ao 

invés de investirem no adequado tratamento de dejetos, tratavam de acelerar sua exclusão da 

bacia através do aumento da vazão. 

Ainda hoje, em São Paulo, cerca de 82,5 % do esgoto é coletado, mas apenas 17% 

dele é tratado e em 85% das favelas não existe coleta de esgoto. A desigualdade na 

distribuição desses serviços reflete-se no índice de mortalidade infantil. O Rio Tietê recebe 

mais de 1 milhão de toneladas de efluentes poluidores por dia; 2/3 da poluição é de origem 

doméstica e 1/3 é proveniente das indústrias, das quais 1.217 respondem por mais de 90% da 

carga poluidora industrial.  Custódio (2001). 

           A verdadeira explosão demográfica vivenciada pela cidade no século XX, que no 

fim da década de 80 tinha a população acrescida em 600.000 habitantes por ano, provocou 

uma expansão horizontal acelerada da região metropolitana.  Os desmatamentos, cortes e 

aterros inerentes a produção destas novas áreas urbanizadas, se revertiam em uma 

quantidade inimaginável de sedimentos, que se depositavam nos leitos dos rios, 

comprometendo suas vazões. Por outro lado, a impermeabilização da superfície pelas 

edificações e revestimento dos leitos carroçáveis, concorria para aumentar os excedentes 

hídricos e intensificar o escoamento superficial da água, antecipando e incrementando os picos 

de vazão nos cursos d‟água. 

E assim a cidade foi sendo edificada, impermeabilizando, concentrando sistemas 

viários, prédios destinados à habitação e ao setor terciário, ao mesmo tempo que direcionava   

águas pluviais e esgoto para as mesmas calhas, sob as mesmas avenidas dos fundos de vale. 

Com uma proposta urbanística questionável, que levou à ocupação das planícies 

fluviais e a uma impermeabilização extremada, a mancha urbana da RMSP cresceu e se 

adensou sobre a Bacia Sedimentar, avançando sobre o frágil domínio do Cristalino. A 

capacidade de vazão conquistada pelas retificações e canalizações acaba sendo reduzida pelo 

considerável aporte de sedimentos nessas áreas, agravado pelo fato do Código de Obras do 

Município não propor nenhuma restrição a execução de cortes e aterros. Ainda que o processo 

de assoreamento fosse contornado, o grau de impermeabilização gera um escoamento 

excedente muito difícil de ser absorvido pelas calhas pluviais projetadas. 
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           O clima tropical, por sua vez, contribui para um período úmido de elevados e 

concentrados eventos de precipitação, que ocorrem na estação de verão. Durante este período 

do ano, eventos catastróficos de magnitude e freqüência cada vez maiores, causam prejuízos 

materiais e de vidas humanas com enchentes e escorregamentos. Mas mesmo em períodos 

secos, chuvas esporádicas de grande intensidade  podem causar inundações e transtornos. 

Segundo Monteiro (1990), o processo de urbanização promove mudanças quanto a 

produção de calor, composição atmosférica e dos materiais de recobrimento da superfície que 

vão se traduzir em mudanças climáticas que afetam a intensidade, sazonalidade e distribuição 

espacial da precipitação, elevando os índices pluviométricos e a ocorrência de episódios 

torrenciais. 

Cabral aborda a questão dizendo que “(...) o forte aquecimento basal gera intensa 

atividade conectiva sobre a cidade, causando a formação de células de instabilidade 

localizadas e precipitações de caráter torrencial. Além disso, a participação dos 

sistemas frontais ocasionam, nesse período, a ocorrência de fortes eventos pluviais 

concentrados, sobre a área em pauta, particularmente quando se verificam bloqueios 

dos referidos sistemas” Cabral (1997) 

Os índices pluviométricos registrados na RMSP no começo do século, que eram de em 

média 1300mm anuais, podem, nos dias de hoje, atingir 2000mm (Cabral, 1997). Somado a 

esse incremento, há o fato de que, para o abastecimento da cidade, são „injetados‟ 33 m³/s de 

água a mais na bacia do Alto Tietê, contribuindo para o aumento da vazão do Rio. O aumento 

no volume de água a ser escoado e a redução das secções disponíveis ao fluxo tem resultado 

no aumento e multiplicação das manchas de inundação. 

Com um sistema viário estruturado a partir dos grandes eixos representados pelas 

avenidas de fundo de vale, o fluxo de pessoas e mercadorias vem sendo grandemente afetado 

em eventos de chuva intensa, acarretando riscos de morte  e grandes perdas de bens materiais 

Na tradição das Políticas Públicas, as soluções apresentadas em projetos de obras estruturais 

são muito mais freqüentemente corretivas e emergenciais do que preventivas e planejadas. Em 

muitos casos, soluções mais lógicas poderiam ter sido adotadas mais cedo, como o caso da 

retenção de águas pluviais, uma idéia antiga que só mais recentemente começou a ser 

aplicada em maior escala na RMSP. 

De qualquer forma, os problemas com as enchentes já atingiram um patamar de 

prejuízo sócio-econômico na RMSP suficiente para que os interesses políticos e econômicos 
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queiram, talvez mais do que nunca, soluções eficazes. Ao mesmo tempo, muitas obras de 

retificação, visando o aumento da vazão, atingiram seus limites técnicos em canais 

importantes, como o Tietê. Os “piscinões”, apresentados na atualidade como a solução técnica 

viável para retenção dos excedentes hídricos, apresentam, além da capacidade limitada, 

dificuldades operacionais para controle do aporte de lixo e sedimentos. 

Esgotadas as possibilidades propostas por intervenções estruturais de enclausurar e 

“disciplinar” os cursos d‟água, cabe a comunidade científica, concorrer com o reconhecimento 

dos impactos causados pela urbanização no ciclo hidrológico, que possam redundar na 

proposição de técnicas de caráter preventivo. 

“É interessante observar, ainda, que a Universidade produziu muito saber sobre o 

assunto, mas que parece não ter considerado sua própria produção, arquivada nas 

bibliotecas da Escola Politécnica, da Geologia, da Geografia, da Arquitetura e Urbanismo 

e mesmo da Sociologia” Custódio (2001).  

   O problema é que este conhecimento vem sendo produzido em “vazos estanques”, 

sem que cada área do conhecimento consiga se apropriar efetivamente do conhecimento 

produzido pela outra.  Isto sem falar na demora para que os conhecimentos produzidos sejam 

transformados em técnicas, procedimentos ou normativas, passíveis de serem incorporados a 

políticas públicas. 

Neste sentido, estudos desenvolvidos no âmbito da geomorfologia aplicada vêm se 

empenhando em compreender estas diferentes formas de degradação/alteração funcional da 

paisagem urbana, buscando estabelecer relações de causa e efeito entre as intervenções 

antrópicas, nas formas de relevo e nos materiais de superfície e a dinâmica superficial da água 

de modo a contribuir para um planejamento territorial mais eficaz. 

A geomorfologia urbana leva em consideração as principais alterações do homem nas 

formas e materiais da paisagem. Além dos cortes e aterros que alteram as formas do relevo, as 

formas de ocupação, o adensamento de edificações, a orientação e pavimentação dos 

arruamentos, interconectividade das áreas não impermeabilizadas, entre outros elementos, têm 

grande influência no modo e na intensidade com que os excedentes hídricos irão escoar 

superficialmente durante os eventos de chuva. 

Além da geomorfologia aplicada, estudos sobre drenagem urbana, clima e uso do solo, 

integrados a um Sistema de Informação Geográfica, podem contribuir para a análise e 
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entendimento dos processos hidrodinâmicos atuantes em uma bacia urbana, concorrendo para 

fornecer subsídios fundamentais ao planejamento de medidas mitigadoras. 

Em trabalhos como de Nakamura (2006) e Costa (2006), a análise e a espacialização 

das relações de diferentes elementos naturais e antrópicos, que concorrem de maneira 

preponderante sobre a dinâmica superficial da água, possibilitou a elaboração de uma carta 

síntese, que serviu de base para um processo de reflexão sobre a validade dos critérios 

técnicos que norteiam as políticas públicas, tanto no que concerne ao planejamento do uso e 

ocupação, quanto na definição das formas de mitigação dos problemas ambientais e 

sócioeconômicos, como as enchentes, intensificados pelos processos de urbanização. 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Pirajussara vem sofrendo alterações de suas formas 

naturais desde o início de sua ocupação, com processos de desmatamento e implantação de 

pequenas áreas de cultivos inicialmente, e,posteriormente,cortes e aterros para implementação 

de  loteamentos. Com os lotes, surgem os arruamentos e as novas coberturas do solo, 

alterando os “caminhos” da água e intensificando os fluxos superficiais, nesta nova paisagem. 

As canalizações principais na área começaram a ocorrer em fins da década de 60, próximo a 

foz com o rio Pinheiros, e cresciam a cada década em direção a montante, alterando a vazão 

da bacia, com obras de porte progressivamente maior. 

Apesar das sucessivas obras em sua bacia, o ribeirão Pirajussara continuou 

apresentando graves problemas de enchentes e enxurradas, fato que leva ao questionamento 

quanto a eficiência de algumas escolhas conceituais e técnicas envolvidas na definição dos 

parâmetros utilizados nos diagnósticos e prognósticos destes eventos. 

Muitas bacias urbanas sofrem com este mesmo tipo de problema. A mitigação proposta 

pela engenharia, tem se restringido a retificações dos leitos dos rios e aprofundamentos das 

calhas, visando intensificar as vazões, e à construção de reservatórios (piscinões), visando 

amortecer os picos de cheia. 

Estas grandes e onerosas obras de mitigação, longe de resolverem os problemas, têm 

ocasionado a multiplicação ou persistência das manchas de inundação. 

O dimensionamento destas obras tem se dado, em muitos casos, a partir do modelo de 

estimativa de drenagem adaptado por Setzer (DAEE, 1979) do Soil Survey Staff (Boletins do 

DAEE, e FCTH), apesar de já existirem trabalhos acadêmicos mais recentes e completos  na 

mesma linha (Kutner, 2001; Sartori, 2005), mas que não são tão amplamente aplicados. Por 

outro lado, estes modelos mais elaborados, que investem, sobretudo, na qualidade e precisão 
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dos parâmetros envolvidos, ainda não incorporam os conhecimentos acumulados pela 

geomorfologia antropogênica como poderiam. 

Para melhor avaliar a eficiência das técnicas mitigadoras utilizadas, é preciso se 

aprofundar tanto no reconhecimento dos condicionantes do meio físico natural e modificado 

pelo homem, como nas referências metodológicas utilizadas para projetos de drenagem 

urbana, tais como DAEE (1979), FCTH (1999) e FCTH (2003). As referências bibliográficas 

para o tema de drenagem urbana não são poucas, apesar de ser um tema que só 

recentemente vem ganhando mais importância no meio acadêmico, por isso mesmo se faz 

necessário no atual estudo, uma análise crítica sobre as bases conceituais existentes, 

parâmetros adotados e condições de contorno, envolvidos na elaboração dos modelos 

hidrológicos em ambientes urbanos. 

Uma importante questão, que indica a necessidade de estudos em drenagem urbana (e 

elaboração de Planos Diretores de Drenagem) são as novas leis, decretos e portarias 

resultantes das Políticas de Recursos Hídricos Federais (lei 9433/97) e Estadual (lei 7663/91, 

decreto nº 41258/96 e portaria DAEE nº 717/96). Estes diplomas legais, alguns em fase de 

regulamentação e implementação, estabelecem diretrizes para ações que interfiram na 

qualidade e quantidade d‟água, submetendo as intervenções na drenagem urbana a outorga. 

(FCTH, 2003). 

Leme de Barros (2005) considera fundamental associar às obras de retenção que vem 

sendo adotadas, um processo de renaturalização das bacias, que recupere áreas de infiltração, 

e concorra para reduzir o volume de água que aflui a calha do rio. Salienta também, a 

necessidade de se assegurar a plena capacidade de vazão das calhas, evitando o aporte de 

lixo. 

A questão da renaturalização das bacia hidrográficas, integra uma perspectiva de se 

priorizar medidas de caráter preventivo, que vem ganhando vulto na área da engenharia. 

Tucci (1993), coloca que para pequenas bacias, intervenções de carater extensivo, que 

visam reduzir os coeficientes de escoamento e minimizar processos erosivos, são viáveis e 

recomendáveis . São exemplos de intervenções extensivas: cobertura vegetal, obras de 

microdrenagem ( sarjetas, bocas de lobo, tubulações pluviais), dispositivos de infiltração , 

percolação e armazenamento. 

Considerando que o custo das obras de drenagem urbana são proporcinais à vazão 

máxima, Tucci (1995) citam como as principais vantagens dos dispositivos de infiltração e 
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percolação: aumento da recarga do lençol, redução de ocupação em áreas com lençol freático 

próximo à superfície, preservação da vegetação natural, redução da poluição transportada para 

os rios, redução das vazões máximas a jusante e redução do tamanho dos dutos. 

           Tucci (2002), considera ainda, imprescídivel que o planejamento de uso e ocupação do 

solo, se dê a partir do zoneamento das áreas de risco, considerando: zona de passagem da 

enchente, zona com restrições e zona de baixo risco. 

          Canholi (2005), salienta a importância das obras “não convencionais” de drenagem 

implantadas na RMSP, entre os anos de 1994 a 2003, por sinalizarem uma perspectiva mais 

conservacionista.  As 33 bacias de detenção (piscinões) implantadas neste período, possuem 

capacidade de retenção de 4,5milhões de metros cúbicos de água. Além das obras de 

retenção, verificou-se a implantação de dispositivos de amortecimento de cheias nos canais e 

iniciou-se um programa de restauração de rios urbanos.   

          O autor ressalta que cumprida a reservação prevista na bacia do Alto Tietê (DAEE, 

1999), o foco deverá ser direcionado à qualidade da água dos rios urbanos : tratamento 

adequado dos esgotos sanitários, controle da poluição difusa, readequação dos fundos de vale, 

restauração de suas margens e criação de parques lineares. 

         O município pode ainda atuar no controle da drenagem urbana através de medidas não 

estruturais.  O Código de obras do município de São Paulo, por exemplo, determina que 15% 

do terreno deve ser permeável e que terrenos com mais de 500m2 de área construída devem 

deixar 30% de sua área com piso permeável ou construir reservatórios temporários. 

       Outras soluções podem concorrer significativamente para a redução dos excedentes 

hídricos:  armazenamento da água interceptada pelos telhados, calçada verde, telhado verde, 

piso permeável em vias públicas, estacionamentos e calçadas. 

       A adoção de medidas não estruturais, numa cidade como São Paulo, com seus mais de 18 

milhões de habitantes, não elimina a necessidade de intervenções estruturais.  Estas medidas 

são complementares e terão efeito no dimensionamento, custo e perenidade das intervenções 

estruturais. 
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2. OBJETIVOS 

Desenvolver uma análise crítica da qualidade dos parâmetros utilizados no modelo 

hidrológico ABCwin (desenvolvido pela Escola Politécnica e FCTH) para estimativa de vazão 

utilizado por DAEE (1999) e FCTH (1999, 2003), baseado na proposta do SCS (Soil 

Coservancy Service, EUA). 

Pretende-se realizar esta análise a partir da perspectiva dos conhecimentos 

acumulados pela Geografia (geomorfologia aplicada, pedologia, climatologia e Sistema de 

Informação Geografica) e engenharia (modelização dos processos de drenagem urbana), na 

elaboração de diagnóstico e prognóstico relacionados a drenagem urbana, na bacia do Córrego 

Poá, subbacia do Ribeirão Pirajussara. 

A integração de sistemas de informação geográfica com modelos hidrológicos traz 

benefícios em termos de praticidade e precisão que serão explorados neste trabalho no intuito 

de se avaliar o comportamento deste modelo  , considerando diferentes condições de contorno 

na definição dos parâmetros envolvidos. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Originalmente, o projeto de pesquisa visava o estudo de toda a bacia do ribeirão 

Pirajussara, contudo, dada a incompatibilidade entre escala de trabalho, dimensões da área 

total de estudo e tempo disponível para levantamento dos dados (uso do solo, principalmente), 

otpou-se pelo recorte na sub-bacia do córrego Poá, contribuinte da margem esquerda do 

Pirajussara. Contudo, uma vez já efetuada a caracterização da bacia como um todo, e dada a 

possível relação entre problemas do córrego Poa com obras e características de ocupação 

localizadas fora de sua bacia, a jusante, algumas informações da bacia do Pirajussara foram 

mantidas para uma melhor contextualização da área de estudo. 

A bacia do ribeirão Pirajussara, localizada na região oeste da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) (Figura 1), é afluente da margem esquerda do rio Pinheiros e ocupa uma 

área de 73,1 km². Esta bacia pertence a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Sua área abrange os 

municípios de São Paulo com 40,8 km², Embu, com 12,1 km² e Taboão da Serra com 20,2km². 

A bacia tem um formato alongado, orientando-se na direção SW-NW. Nos trechos médios e 

baixo sua largura média é de 3 a 5 km, enquanto que a montante alarga para 6-7 km (DAEE, 

1999). Sua densidade de drenagem pode ser considerada de média a alta, com padrão 

paralelo. 
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Figura 1. Mapa de Localização da Bacia do Pirajussara 

Pela margem esquerda do ribeirão Pirajussara as nascentes encontram-se no município 

de Embu, e pela margem direita as nascentes encontram-se no município de São Paulo (área 

do Campo Limpo). Sua extensão total é de aproximadamente 18,5 km, dos quais 6,3 km estão 

canalizados. Seu afluente principal é o ribeirão Poá, pela margem esquerda, que possui 9 km 

de extensão e a área da bacia de 16,32 km². Com exceção de suas nascentes, localizadas no 

município de Embu, o Poá situa-se quase inteiramente no município de Taboão da Serra , 

desaguando no ribeirão Pirajussara,   na divisa com São Paulo, que a partir desse trecho corre 

apenas pela capital. Esses últimos 7,3 Km do Pirajussara encontram-se canalizados em galeria 

tamponada na sua maior parte (6,2Km), com uma avenida de fundo de vale (Pirajussara/Eliseu 

de Almeida) implantada sobre ela. Outros afluentes que merecem destaque são os córregos 

Diniz, das Mirandas e Charque Grande. 

Segundo a Carta Geológica da região Metropolitana de São Paulo (Coutinho, 1980), a 

bacia do ribeirão Pirajussara está inserida em um contexto geológico onde predominam rochas 

do embasamento cristalino e secundariamente sedimentos do terciário-quaternário da Bacia 

Sedimentar de São Paulo e sedimentos aluvionares quaternários (Almeida, 1964). 

Geologicamente, a bacia constitui-se predominantemente por gnaisses/ migmatitos e, 

secundariamente, por micaxistos pertencentes ao complexo Embu do Grupo Açungui, datadas 

do Proterozóico Superior. Ocorrem ainda sedimentos Terciários da bacia de São Paulo de 

forma localizada e de pouca expressão geográfica apenas na vertente esquerda da área da 

desembocadura. (DAEE, 1999) 

   Migmatitos e gnaisses graníticos ocorrem predominantemente desde as cabeceiras 

dos afluentes do ribeirão Pirajussara, incluindo toda a área da sub-bacia do córrego Poá, seu 

principal afluente, até as proximidades de sua foz junto ao rio Pinheiros (Figura 2). 
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Micaxistos e/ou metarenitos, incluindo xistos miloníticos podem ser encontrados à 

margem esquerda do ribeirão Pirajussara, ao longo dos interflúvios, cujos afluentes de primeira 

ordem drenam para o córrego Joaquim Cachoeira e também acompanhando todo o divisor de 

águas dos afluentes de sua margem direita, na altura de seu trecho médio para jusante. 

Localmente ocorrem quartzitos e são pouco representativos na área da bacia. (Canil, 2006) 

Quanto aos sedimentos do Terciário-Quaternário, são caracterizados por areias, argilas 

e cascalhos da Formação São Paulo e da Formação Caçapava (Grupo Taubaté), incluindo 

depósitos elúvio-coluviais correlatos (Coutinho, 1980), podem ser encontrados nas cabeceiras 

dos afluentes de jusante da margem direita do ribeirão Pirajussara e também localmente em 

alguns trechos de jusante. 

Ao longo das planícies fluviais do ribeirão Pirajusara, córrego Poá e alguns afluentes 

principais ocorrem sedimentos quaternários caracterizados por aluviões, argila, areia e 

cascalho. Os trechos mais amplos, das planícies, que são constituídas por esses sedimentos, 

correspondem à foz do ribeirão Pirajussara já próximo a desembocadura, junto ao rio Pinheiros 

(Canil, 2006).  Segundo Berezuschy, já em 1999 as planícies encontravam-se 

“aformoseadas e aterradas por obras de regularização, realizadas com o intuito de torná-

las áreas "enxutas". Nos terraços fluviais, o nível d‟água subterrâneo possui 

profundidades variáveis, entre 1 e 3 m.” (Berezuschy, 1999) 

 

 

Figura 2. Mapa Geológio da Bacia do Ribeirão Pirajussara (Coutinho, 1980) 
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As formas de relevo da bacia do ribeirão Pirajussara associadas às diferentes litologias 

e que sustentam a superfície da área da bacia são predominantemente dos tipos planícies, 

colinas e morrotes baixos (Ab‟Saber, 1990). “Como a predominância litológica é de rochas 

altamente estruturadas e afetadas por grandes falhamentos, a conformação topográfica, 

delas decorrente, é geomorfologicamente, classificada como de "colinas pequenas" e de 

"morrotes", com declividades de 15 - 20%; localmente pode ser de "morros baixos", com 

declividades de 30%.” (DAEE, 1999) 

Nas poucas áreas que ainda não sofreram a pressão da ocupação urbana ocorrem 

predominantemente solos rasos do tipo Cambissolo. São constituídos por material mineral com 

horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Normalmente 

apresentam teores uniformes de argila (EMBRAPA, 1999). Um perfil típico de cambissolo foi 

observado por Canil (2006) em uma das sub-bacias afluentes do córrego Poá, em uma área 

em que a superfície de solo se encontrava exposta, revelando sinais de desgaste do solo, por 

meio de ocorrências de sulcos e ravinas. 

Segundo Diagnóstico realizado pelo DAEE (1999), quanto aos solos recorrentes em 

áreas Proterozóicas, sendo eles derivados do intemperismo das rochas constituintes, 

apresentam no geral, textura silte-argilosa, constituindo mantos de espessuras consideráveis, 

com até dezenas de metros. Cabe ressaltar, que neste levantamento não é feita distinção entre 

solo e alterita não consolidada. 

Detectou-se também neste diagnóstico, afloramentos localizados do horizonte rochoso 

no leito do rio Pirajussara, na porção correspondente ao início do seu curso superior, 

decorrente da intensidade do processo de entalhamento do rio, em virtude de sua alta energia 

e do seu forte condicionamento geológico - estrutural.  

“Em estudo realizado por este Consórcio (DAEE, 1998) determinou-se a 

constituição pedológica da bacia, em termos hidrológicos. Os solos recorrentes são, na 

realidade, uma mistura de vários tipos texturais, tendo resultado numa constituição 

mista de solos tipos A (14%), B (30,6%), C (27 %) e D (28,4%), isto de acordo com a 

classificação do U.S. Conservation Service, configurando-se, portanto, solos com 

elevado potencial de escoamento.” (DAEE, 1999) 
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Grupos e tipos de solo (DAEE, 1979) 

“A. Solos Arenosos com baixo teor de argila total, inferior a uns 8%; não há 

rochas nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. 

O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1%. 

B. Solos Arenosos menos profundos que os do grupo A e com maior teor de 

argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas este limite pode subir a 

20% graças a maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir, respectivamente, 

a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é quase 

sempre presente camada mais densificada que a camada superficial. 

C. Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30%, mas sem camadas 

argilosas impermeáveis ou contendo pedras até a profundidade de 1,2m. No caso de 

terras roxas, estes dois limites máximos podem ser 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm 

de profundidade camada mais densificada que no grupo B mas ainda longe das 

condições de impermeabilidade. 

D. Solos argilosos (30-40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 

50 cm de profundidade. Ou solos arenosos como B, mas com camada argilosa quase 

impermeável ou horizonte de seixos rolados. 

E. Solos barrentos como C, mas com camada argilosa impermeável ou com 

pedras. Ou sem tal camada, mas o teor total de argila supera 40%. No caso de terras 

roxas este teor pode subir a 60% (no caso D, 45%) Esta classe E não consta nos 

parâmetros do ABCwin6 utilizados”. 

O comportamento hidrológico dos solos é muito influenciado pelo tipo de uso e 

ocupação de sua cobertura. O diagnóstico feito em 1999 observou cerca de 70% da bacia é 

composta por áreas impermeabilizadas, restando apenas uma estreita faixa da vertente norte 

do córrego Poá, ainda com significativas extensões de cobertura vegetal. As demais áreas 

vegetadas são pontuais e disseminadas, mas irrelevantes no que concerne à absorção de água 

, principalmente por sua baixa conectividade com os percursos do escoamento superficial das 

águas pluviais. Estudos mais atuais dão conta de uma área impermeável de até 90%. 

Neste processo de impermeabilização, existem relatos antigos demonstrando que, 

muito cedo, o espaço natural das enchentes do Pirajussara foi tomado por ocupação indevida, 

como na confluência com o Poá. Onde hoje foi construído um piscinão, ironicamente, havia 

uma lagoa denominada Tanque Velho. No início do século, por volta de 1901, quando chovia 
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intensamente, alagava-se toda a vila Poá. A lagoa citada foi posteriormente aterrada para a 

construção de residências, ignorando a dinâmica físico-natural em prol da especulação 

imobiliária. 

Segundo Canil (2006), o problema das enchentes que atinge a bacia do Pirajussara há 

mais de 20 anos vem se agravando diante das modificações no uso e ocupação do solo. “Em 

linhas gerais, a expansão urbana, a partir do desmatamento, parcelamento de terra e 

adensamento das edificações atingiu terrenos que, devido a suas características 

naturais, são menos favoráveis à ocupação, apresentando-se suscetíveis ao 

desenvolvimento de processos erosivos. (...) Os eventos pluviométricos na bacia 

deflagram os processos erosivos e comandam as enxurradas.” (Canil, 2006)  

O regime pluviométrico é um dos aspectos mais importantes a ser estudado em uma 

análise das relações entre as chuvas torrenciais, o escoamento superficial, a formação de 

enxurradas e a inundação dos canais e planícies fluviais na bacia do Poá. A chuva é o agente 

desencadeador desses processos, e conhecer seu comportamento (intensidade, magnitude e 

freqüência) é fundamental para avaliar sua ação na superfície, que pode proporcionar a 

desagregação do solo e/ou contribuir para o aumento do escoamento superficial. 

  As inundações verificadas na bacia do Ribeirão Pirajussara, segundo Canil (2006), 

podem ser intensificadas porque as calhas dos rios que a constituem estão muito assoreadas e 

obstruem ainda mais o escoamento das águas.  

Em artigo publicado no site do DAEE pelo engenheiro Berezuschy (1999) é informado 

que, em termos de inundações registradas, efetuando-se uma retrospectiva a partir dos anos 

80, dois eventos marcantes de duas horas ocorreram na bacia do Pirajussara com 

características de chuvas convectivas com duração típica na região do Alto Tietê. A 

peculiaridade desse tipo de ocorrência é de apresentar curta duração, alta intensidade e, 

infelizmente, uma relativa freqüência (período de retorno inferior a 10 anos). Destacam-se as 

ocorrências de 19/03/91 e de 14 e 15/02/95, com precipitações pontuais acumuladas entre 150 

e 200 mm, que redundaram em grandes manchas de inundações causando enormes 

transtornos à população. Deve-se mencionar também, o evento de 01.01.1999 com 51mm em 

3 horas, enfatizado no diagnóstico feito pelo DAEE pelo impacto negativo gerado. 

Avaliações hidrológicas feitas em 1999 (Berezuschy), adotando-se período de retorno 

de 50 anos e tempo de duração da chuva de 2 horas, indicaram vazões da ordem de 277 m³/s, 

por exemplo, na região próxima ao Largo de Campo Limpo (junto ao Colégio Alvorada do 
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Saber, onde na época era previsto um reservatório (TPI-3 em DAEE, 1999). No córrego Poá, 

na área cogitada para o reservatório TPO-4 (CONCREPAV), as vazões estimadas eram de 

cerca de 192 m³/s. 

Com as retenções previstas naquela 1ª fase (os 6 reservatórios) esses valores seriam 

reduzidos para 115 m³/s e 160 m³/s, respectivamente, o que reforçava a necessidade, mesmo 

com um alívio propiciado pela conclusão dessas obras, de continuidade do processo de 

pesquisa e disponibilização de novas áreas, com a indispensável participação das 

municipalidades e, por que não, da academia.  

Desde os anos 70, as inundações provocadas pelo córrego Pirajussara vêm ocorrendo 

de forma crescente, como conseqüência, principalmente, da densa ocupação de sua bacia 

hidrográfica. Segundo o engenheiro Elias Berezuschy (Berezuschy, 1999) do DAEE, a região 

de Campo Limpo e bairros de Taboão da Serra e Embu das Artes, foram ocupados por uma 

população de baixa renda assentada em loteamentos executados sem planejamento, 

constituídos sempre por pequenos lotes e apresentando expressivos movimentos de terra não 

controlados, o que, em alguns casos, causa a supressão de várzeas e meandros. Para o Eng 

Berezuschy, ações mais voltadas para o lucro imobiliário imediato, como aterros e 

canalizações, muitas vezes “concorrem juntamente com a configuração topográfica da 

bacia, para acentuar o escoamento superficial direto, elevando os picos de cheias e 

consequentemente, as inundações” (Revista Água e Energia, 1999). 

Culpar a população de baixa renda pelo agravamento das inundações tem sido usado 

pelo Estado para assumir uma postura falsamente filantrópica, de tolerância, que lhe tem 

permitido postergar soluções mais efetivas. 

São inúmeros os exemplos de impactos causados por ocupações não afetas a 

populações pobres: o Estádio do Morumbi está edificado em um cabeceira de drenagem, sobre 

nascentes aterradas; uma unidade da rede supermercados Extra instalou-se na planície fluvial 

do Rio Pirajussara, valendo-se de um aterro de mais de dois metros de altura, que suprimiu um 

volume a ser ocupado pelas águas equivalente a 1/3 do acrescentado pelo piscinão construído 

ao seu lado;. A Avenida Eliseu de Almeida, implantada sobre um trecho retificado e canalizado 

do Rio Pirajussara, que até a década de 70 era ocupada por um conjunto residencial 

INOCOOP (Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São Paulo) e fazendas 

remanescentes, hoje se constitui num eixo comercial; no bairro do Morumbi, “planejado” pela 

Cia City para população de alta renda, encontram-se casas edificadas sobre vertentes com 

mais de 30% de declividade, topos de morros e nascentes aterradas 
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A luta pela solução dos problemas de cheias na bacia do córrego Pirajussara não é 

recente. Já em 1966, quando foi fundada a Sociedade dos Moradores do Butantã City, que 

começava a se formar junto com o Campus da Universidade de São Paulo (USP), já se 

tomavam as primeiras providências no sentido de minimizar os efeitos das enchentes na 

região. O professor Kokei Uehara, professor aposentado de hidrologia e hidráulica aplicada da 

Escola Politécnica da USP, explica que, há três décadas, quando apenas 30% da bacia do 

Pirajussara estava ocupada, as enchentes já ocorriam. Hoje, com uma população de 800 mil 

pessoas, 90% dessa área encontra-se ocupada e os problemas, logicamente, só podem se 

agravar.  (Berezuschy, 1999) 

Numa luta mais recente, está o Movimento de Combate às Enchentes do Pirajussara e 

Poá, formado por um grupo de moradores do Jardim Pirajussara, com o intuito de chamar a 

atenção das autoridades para o problema das enchentes na região. "Em 1970, quando vim 

para o Jardim Pirajussara, havia muitas áreas livres. O córrego tinha dois metros de 

largura e não ocorriam enchentes, pois essas áreas livres absorviam as águas", comenta 

Djalma Kutxfara, um dos membros da entidade, culpando a ocupação desordenada da 

região pelos problemas de hoje, citando como exemplo dois campos de futebol, que 

cederam espaço para vários prédios. Outro exemplo que ele dá é o Jardim Dorly, na 

região do Campo Limpo. "Ali era uma várzea, local de bota-fora que acabou virando uma 

favela". Para Kutxfara, a construção dos reservatórios de retenção é de fundamental 

importância, pois só assim é possível segurar a água a montante, evitando transtornos a 

jusante. "Os 5,5 km de canal em forma de galeria já não suportam toda a água das 

chuvas", justifica. (Berezuschy, 1999) 

 

3.1 Histórico de Ocupação 

Como parte do esforço em se compreender a apropriação do espaço na área de estudo, 

informações sobre o histórico de ocupação da bacia do Ribeirão Pirajussara foram levantados 

de diferentes fontes bibliográficas. Além disto, o uso de fotografias aéreas, imagens de satélite 

e registros de usos do solo de outras datas auxiliam no entendimento do processo de ocupação 

desta área da RMSP. 

No final do século XIX, esta parte da cidade de São Paulo era composta por grandes 

fazendas, tais como a fazenda do Butantã. A ocorrência de uma epidemia de peste bubônica 

na cidade de Santos, levou o médico Vital Brasil a desenvolver uma vacina para a doença. A 
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necessidade de produzir vacinas em larga escala, levou o governo do Estado a adquirir a 

fazenda Butantã para criação do Instituto de mesmo nome. foi quando nasceu o bairro. Neste 

período, Rolnik (2003) explica que a cidade teve um grande crescimento, dobrando seu número 

de ruas entre 1892 e 1898. De aproximadamente 47 mil pessoas em 1886, a cidade passou a 

ter uma população de 120 mil habitantes já em 1893, com a abolição da escravatura e 

crescimento da indústria. 

Na área de estudo, o crescimento pode ser grandemente compreendido analisando o 

papel da sociedade imobiliária “City of São Paulo Improvements”, fundada em 1911, com sede 

em Londres e escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1912, segundo Rolnik (2003), a 

Cia. City era proprietária de 37% de toda área urbana da cidade de São Paulo. Foi esta 

empresa quem promoveu os primeiros loteamentos na bacia do Pirajussara, ainda que, 

naquela época, esta área não fosse considerada urbana pelo poder público. 

A idéia era, através de fundos de investimento por parte de seus associados, comprar 

por um baixo preço áreas da cidade para investimentos a longo prazo. Esses investimentos 

não envolviam apenas os associados, mas o poder público e empresas de infra-estrutura. 

A Cia. City possuía grande influencia econômica na cidade, influenciando políticos, 

legisladores e os responsáveis pelas transformações do espaço urbano de modo geral. Desta 

forma, o poder público promovia o investimento nas infra-estruturas que geravam a valorização 

das áreas compradas por baixos preços pela City. Após valorização do espaço, contratos eram 

firmados com companhias de luz, gás e transporte, que eram comandados por uma holding da 

Light. (Custódio, 2001) 

“Graças, portanto, aos laços com a Light e com figuras-chave na política local, a 

Cia. City pôde usufruir do acesso, em condições privilegiadas, a serviços básicos de 

infra-estrutura, contando com serviços priorizados pela Prefeitura e pela repartição de 

águas e esgotos, que era estadual, além de isenção de impostos, em detrimento dos 

cofres públicos e das áreas mais populosas e carentes da cidade, onde a necessidade 

de infra-estrutura era urgente” (Rolnik, 2003) 

Este processo foi intensificado com o adensamento do núcleo da cidade e os problemas 

sanitários que ocasionavam doenças e epidemias, e deram origem a um pensamento 

urbanístico mais voltado para uma ideologia sanitarista, com melhores condições de habitação 

e limpeza urbana. Neste momento, a inauguração de grandes avenidas, como 9 de julho, 

Consolação, Augusta e Brigadeiro Faria Lima, melhoram o fluxo e o acesso através da cidade, 
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avançando em direção ás várzeas do Pinheiros, até então ocupada apenas por fazendas, e 

considerada úmida e descolada da mancha urbana. 

No início de 1913 a Cia. City iniciou suas atividades, desenvolvendo o loteamento do 

Jardim América (Jardins), com a proposta de criação do primeiro projeto garden-city da 

América do Sul, direcionado às classes mais abastadas que queriam sair do centro populoso. 

Este empreendimento caracteriza o vetor de crescimento, fruto de interesses complexos, que 

consolidou a ocupação das vertentes do rio Pinheiros e, posteriormente, suas várzeas. A 

ocupação das vázeas se deu, inicialmente, por imigrantes que vinham trabalhar na emergente 

indústria paulista, pois eram lotes menos valorizados em função das enchentes. 

Em 1941 foi inaugurada a nova sede do Jockey Club para o lazer da elite da sociedade 

paulistana, residente nos condomínios criados pela City e apoiados pela Cia Light & Power e 

pela prefeitura do município. Mais tarde, já na década de 1960, instala-se na área a Cidade 

Universitária, em terreno destinado desde sua criação em 1934. Posteriormente, muitas 

indústrias se instalam nesta área da cidade, tornando ainda mais complexa e diversificada as 

influências do processo de urbanização na bacia do Pirajussara. 

A valorização da região sudoeste do MSP entre 1920 e 1950, além do instituto Butantã, 

do jockey clube e outros equipamentos, deve-se em muito a retificação do Rio Pinheiros e 

implantação de um sistema viário importante. Foram abertas as avenidas Corifeu de Azevedo 

Marques, Morumbi, Francisco Morato (antiga estrada de Itapecerica) e implantadas as rodovias 

Raposo Tavares e Regis Bittencourt, além da modernização das pontes João Dias e Cidade 

Jardim. 

Tendo como referência a Avenida Francisco Morato, no sentido Pinheiros-Taboão da 

Serra, Custódio (2001) relaciona os principais loteamentos que surgiram entre 1940 e 1960, e 

que estimularam a ocupação geral da bacia do ribeirão Pirajussara: 

 “A Previdência, organizado pelo IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São 

Paulo), para funcionários públicos (...); o Caxingui (1950), também num antigo núcleo de 

mesmo nome, voltado inicialmente para as classes populares, a direita da avenida; o 

Jardim Guedala (1956), no estilo bairro-jardim, a esquerda da avenida, foi o primeiro 

loteamento da companhia City, além Pinheiros, voltado para as classes altas; além dele, 

afastando-se da avenida, surgiu a Vila Inah, também projeto da City, que na sequência 

loteou o Jardim Leonor (1962) e o Morumbi (1965), também para classes altas. O bairro 

Rolinópolis, a direita da avenida, também um bairro-jardim, da Cia. City; o Jardim Peri-
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Peri (1949), um bairro popular a direita da avenida; a Vila Sônia (1951), a esquerda, 

também popular, o Jardim Colombo e o Monte Kemel (1958), a esquerda, mas distantes 

da avenida, em verdade, loteamentos atrás da Vila Sônia, igualmente populares; bairro 

do Ferreira, a direita da avenida, também popular; o Jardim Londrina, voltado para as 

classes abastadas, a esquerda, já bem perto de Taboão da Serra; o Jardim Jussara 

(1956), loteamento de classe alta, feito pela City, praticamente a direita da avenida, já na 

várzea do Pirajussara. 

Entre Morumbi e Taboão da Serra, a esquerda da avenida, loteou-se a Vila 

Andrade (1956) e a Vila Suzana (1961). A construção da ponte João Dias, possibilitou 

uma rápida ocupação de Campo Limpo e Capão Redondo, por uma população de baixa 

renda, marcadamente migrante e nordestina.” 

 

Figura 3. Fotografias Aéreas de 1952 e 1962, comparação mostra dinâmica da 

ocupação. 
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No final de 1975, o INOCOOP concluiu a implantação de um conjunto habitacional com 

mais de 300 unidades, situado entre a Av. Corifeu de Azevedo Marques e a Av. Eliseu de 

Almeida.  

Não podemos esquecer que a localização da bacia também tem sua importância na 

configuração do uso do solo, pois encontra-se como opção de acesso entre o município de 

Osasco e o bairro de Pinheiros, principalmente para aqueles que se utilizam de transporte 

público. Além disto, é onde localiza-se o acesso a Rodovia Raposo Tavares, 

conseqüentemente, ao trecho oeste do rodoanel, e a Rodovia Regis Bittencourt fazendo a 

conexão com o Sul do País e Mercosul. Esses fatores fazem da malha viária da Bacia um 

equipamento urbano de intenso e permanente fluxo, tanto de trabalhadores como de 

mercadorias, o que aumenta ainda mais os prejuízos em casos de eventos catastróficos. 

Os principais padrões de uso são facilmente identificados, tanto em campo quanto em 

uma visão vertical por fotografia aéreas. No diagnóstico feito em 1999 a bacia chega a ser 

dividida em duas por suas principais diferenças quanto ao uso. “A heterogeneidade sócio-

econômica da ocupação urbana foi um dos fatores determinantes da subdivisão da bacia 

do rio Pirajussara em dois setores: o inferior, abrangendo a bacia da foz até o emboque 

com o ribeirão Poá, com características ocupacionais de média a alta renda, e o 

superior, predominantemente de baixa renda. Nesta região tem-se maior concentração 

de favelas com maior ocorrência de lixo jogado no rio e esgotos em vala negra, 

causando assoreamento e poluição no canal, fato este que contribui para a ocorrência 

de doenças de veiculação hídrica.” (DAEE, 1999) 

Como dito, o município de Taboão da Serra encontra-se localizado quase que 

exatamente na área de drenagem da sub bacia do córrego Poá. Por este motivo, o processo de 

ocupação do município auxilia na compreensão de sua configuração atual no que diz respeito 

aos padrões de ocupação e cobertura do solo. 

A área em que hoje se encontra o município de Taboão da Serra, nos séculos XVI e 

XVII fazia parte da rota dos bandeirantes paulistas que viviam no que hoje pertence ao centro 

de São Paulo. Os bandeirantes passavam pelo município em busca de indios para escravizar 

e, ao mesmo tempo, também já servia de rota para o litoral paulista e como passagem para o 

sul do Brasil. No século XVI os padres jesuítas também ocupavam as matas que hoje fazem 

parte do município, para implantação de reduções que pudessem proteger os índios dos 

bandeirantes, localizada no município de Embú, divisa com Taboão da Serra.  
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Quanto ao nome do município provavelmente veio da taboa, que é uma planta hidrófila 

facilmente encontrada na cidade naquela época, em brejos próximo ao Pirajussara, quando 

esse ainda possuía suas áreas de inundação desocupadas. E Serra provavelmente veio da 

geomorfologia que o município apresenta, funcionando como um imenso divisor de água. 

Taboão da Serra não se distingue visualmente dos bairros paulistanos que fazem divisa 

com a cidade, como Butantã e Campo Limpo, verificando-se uma conurbação urbana total, sem 

divisas nítidas no contínuo entre uma cidade e outra. Por muitos anos, a cidade se dividiu entre 

o perfil de cidade “dormitório” – residência de muitos trabalhadores da cidade de São Paulo – e 

de localidade industrial. (www.taboaodaserra.sp.gov.br, por Eduardo Toledo) 

 “Embu e Taboão da Serra (frutos do desmembramento de Itapecerica da Serra em 

1958) foram áreas que ficaram distantes do surto ocupacional propiciado pelos eixos 

ferroviários, permanecendo como áreas basicamente rurais de exploração de lenha, 

carvão vegetal, pequenas propriedades agrícolas e pequeno comércio, até a década de 

1960, quando Taboão, um povoado-entroncamento, entre o caminho de Embu e Campo 

Limpo, foi alcançado pela urbanização que se fazia no sentido Pinheiros-Itapecerica e 

tornou-se um “subúrbio-entroncamento”, e logo, um município dormitório cuja 

população desenvolvia atividades em São Paulo” (Custódio, 2001) 

Até meados da década de 90, o município tinha na indústria sua principal atividade 

econômica. Porém o parque industrial da cidade não era suficiente para absorver toda a mão-

de-obra da cidade, que acabava se deslocando até São Paulo para encontrar emprego. No 

início dos anos 2000, o perfil econômico passaria por mudanças, pois com o encarecimento 

dos custos e os problemas de tráfego, muitas indústrias deixaram a cidade e o município 

passou a ter características econômicas mais comerciais.  

Aos poucos, passou a se firmar como pólo de atração de serviços da região sudoeste 

da Grande São Paulo. Nesse período, grandes varejistas – como o Grupo Pão de Açúcar, 

Carrefour, Wal Mart e a Nacional Iguatemi (administradora do Shopping Taboão) – realizaram 

investimentos no município , o que consolidou sua vocação para o setor terciário. Com a 

disponibilidade de novos serviços, a cidade passou também a atrair consumidores de cidades 

vizinhas – como Embu e Itapecerica da Serra – e de bairros paulistanos próximos – como o 

Butantã, Vila Sônia, Portal do Morumbi, Campo Limpo e Capão Redondo. 

Em relação ao uso e ocupação do solo, a bacia do rio Pirajussara apresenta atualmente 

diversas tipologias, que variam desde mata preservada (sub-bacia do córrego Poá, município 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Butant%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Limpo
http://www.taboaodaserra.sp.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_P%C3%A3o_de_A%C3%A7%C3%BAcar
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Wal_Mart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacional_Iguatemi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shopping_Tabo%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embu
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_S%C3%B4nia
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A3o_Redondo


22 

 

de Taboão da Serra) até áreas em diversos graus de urbanização (muito adensadas, pouco 

adensadas, com infra-estrutura, sem infra-estrutura, etc.). De qualquer forma, pode-se dizer 

que mais de 90% da área da bacia é caracterizada pela ocupação urbana.  

Na bacia do córrego Poá ainda existem algumas áreas verdes e remanescentes de 

várzeas, notadamente ao longo da rodovia Régis Bittencourt, que deveriam ser preservadas 

por medidas adotadas pelas prefeituras de Taboão da Serra e Embu das Artes. Caso contrário, 

num horizonte muito próximo haverá "conurbação", tendência que já vem se manifestando, 

com grandes áreas sendo loteadas e intenso processo de movimento de terra. Em decorrência 

da valorização imobiliária nessas áreas, certamente caberá ao poder público arcar com todos 

os impactos adversos produzidos, tais como descarte aleatório do lixo, assoreamento, 

inundações e doenças veiculadas por via hídrica. 

A baixa parcela remanescente de áreas verdes na bacia do Pirajussara também 

colabora para alterar o comportamento do ciclo hidrológico na RMSP, propiciando aumento da 

temperatura, choques térmicos mais acentuados e, conseqüentemente, maiores precipitações. 

Dentre as medidas mitigadoras dos impactos dessas precipitações, merecem destaque 

a Educação Ambiental e Limpeza Urbana, observando a questão do lixo como uma das mais 

graves na bacia do Pirajussara. Nesta região a coleta de lixo pela forma convencional, enfrenta 

grandes dificuldades pela precariedade de acessos, sendo recomendável o desenvolvimento 

de técnicas alternativas, com uso de veículos menores, principalmente nas ocupações de baixa 

renda, onde a questão do saneamento tem grande impacto na geração de sedimentos.  

Utilizando-se dos tipos de uso do solo de um estudo apresentado pelo IPT (2004), 

considerados como áreas críticas quanto à produção de sedimentos, Canil (2006) elabora um 

mapa de áreas de produção de sedimentos da bacia do ribeirão Pirajussara, onde estão 

destacadas 502 áreas. Desta áreas, foram localizadas 374 áreas com superfície exposta, cerca 

de 25 áreas urbanas sem infra-estrutura, 6 áreas parceladas, 38 trechos de curso d‟água com 

sinais de solapamento das margens fluviais, além de 50 áreas, que foram consideradas 

críticas, após as vistorias de campo e que requererem medidas prioritárias de intervenção.  
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Figura 4. Mapa de áreas de produção de sedimentos da bacia hidrográfica do ribeirão 

Pirajussara (Canil, 2006) 

 

 

Figura 05. Áreas de inundação (DAEE, 1999) 
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 3.2 Histórico de Intervenções  

De acordo com o Diagnóstico realizado pelo DAEE (1999), as intervenções estruturais 

na calha do rio Pirajussara remontam a fins da década de 1960, quando foi desenvolvido um 

projeto de canalização, integrado por galerias e canal a céu aberto no trecho final do rio, 

compreendido entre a Rod. Raposo Tavares e a foz, no canal inferior do rio Pinheiros, com 

uma extensão total de cerca de 2 km. Adotou-se na ocasião, como critério de projeto, um 

período de retorno de 10 anos para as vazões do Pirajussara, período que, rapidamente, se 

mostraria muito abaixo do necessário. 

DAEE (1999) só considera obras diretamente relacionadas a drenagem urbana, como 

retificações, piscinões e galerias. Obras de cortes, aterros, loteamentos e impermeabilização, 

que também produzem impactos na dinâmica hídrica, não foram contempladas pelo estudo. 

O relatório também não faz menção a existência de uma estação de tratamento de água 

que abastecia o bairro da Previdência até o começo da década de 70. O fato de haver esta 

estação, indica a qualidade da água na época (própria para uso) e o processo de degradação 

ambiental posterior, decorrente da política pseudo-sanitarista, mais preocupada em aumentar a 

vazão do rio para eliminação dos dejetos, do que com o tratamento e saneamento básico 

propriamente dito. 

Já no final da década de 1970 o projeto de canalização foi estendido até a Av. Francisco 

Morato, levando-se em consideração uma atualização da taxa de ocupação urbana para novas 

condições e tendo seu critério de período de retorno ampliado para 25 anos. Na ocasião, 

estimou-se para o rio Pirajussara uma vazão de 165 m3/s.  

No início da década de 1980 foram executadas algumas obras localizadas de proteção 

de margens em uma pequena extensão de 250 metros do rio Pirajussara, em trecho 

compreendido entre o córrego Pires e a ponte da rua Alfredo Mendes da Silva. (DAEE, 1999). 

Em 1986 foi elaborado um projeto hidráulico de canalização a montante, entre a ponte da rua 

Alfredo Mendes da Silva e a Estrada Velha de Itapecerica.  

No princípio da década de 90, houveram esforços para ampliar as obras de melhoria a 

outros pontos da bacia, e também incluir a solução de questões  como a disposição do lixo, 

desassoreamento, controle dos escoamentos etc., envolvendo assim outras instituições, como 

EMAE (ex-Eletropaulo), Prefeituras de São Paulo, Taboão da Serra e Cidade Universitária, e 

criando-se também Comissões Especiais de Estudos. Segundo o diagnóstico (DAEE, 1999), 

como resultado final, passou-se a desenvolver revisões de projetos existentes e diversos novos 

projetos de canalização como, por exemplo, o do trecho final do rio, entre a rua Moncorvo Filho 

e a foz no rio Pinheiros. Tais esforços resultaram também na elaboração de propostas como a 
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retenção das águas na bacia pelo maior tempo possível, a contenção das margens e 

desassoreamento do leito em trecho a céu aberto de montante.  

Neste período, também foram executadas obras de melhoria das condições hidráulicas 

do rio Pirajussara, dentre as quais o diagnóstico de 1999 destaca diversas obras executadas 

no trecho de jusante, próximo à foz do rio Pinheiros, para aumento da capacidade de 

escoamento, a adição de mais uma célula, na galeria sob a Marginal do rio Pinheiros, além de 

diversas outras obras de ampliação neste trecho de jusante.  

É importante registrar também a canalização do rio ao longo das Av. Pirajussara e E. de 

Almeida, com uma extensão de 5,5 km e seção transversal de 11,5 m de largura, a abertura de 

"janelas" para manutenção da galeria, sob a Av. E. de Almeida e o alteamento da ponte da 

Cidade universitária, resultando em melhorias principalmente no cruzamento da rua Alvarenga 

com a Av. Afrânio Peixoto. 

A partir de 1996, já eram estudadas alternativas de solução envolvendo não apenas a 

ampliação das atuais galerias das Av. Eliseu de Almeida e Caxingui, mas também a 

constituição de bacias de amortecimento e construção de um túnel de desvio das vazões a 

partir da confluência com o Ribeirão Poá até o Canal Superior do rio Pinheiros.  

Em fins da década de 1990, o DAEE iniciou a licitação de obras de implantação de 

reservatórios de amortecimento de cheias, conforme consta do diagnóstico feito em 1999.  

O projeto para construção de três piscinões na área da bacia, (Jardim Mitsutani, 

Portuguesinha e Eliseu de Almeida), dentre outras medidas estruturais e não estruturais, foi 

concebido para minimizar o problema de inundações. 

O piscinão Jardim Mitsutani situa-se próximo à divisa de São Paulo com Taboão da 

Serra (na altura da rua Dr. Jorge Arida – Jardim Prestes Maia), e tem capacidade, segundo 

Canil (2006) para acumular um total de 113 milhões de litros de água das chuvas, contribuindo 

para controlar as vazões do Pirajussara, reduzir as inundações nos bairros do Jardim Mitsutani, 

Jardim Prestes Maia e região próxima ao Largo Campo Limpo (todos em São Paulo), e Jardim 

Iracema (Taboão da Serra). 

O piscinão Portuguesinha localiza-se no Jardim Três Marias, município de Taboão da 

Serra, junto a rodovia Régis Bittencourt. Com capacidade para 120 milhões de litros, este 

piscinão pretende regularizar as vazões do córrego Poá (afluente do Pirajussara), e diminuir os 

problemas de alagamentos no quilômetro 273,5 da rodovia Regis Bittencourt, beneficiando 

também os bairros Três Marias, Intercap, Vila Santa Luiza, Parque Santos Dumont (São Paulo) 

e o Paço Municipal de Taboão da Serra. 
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O terceiro piscinão- Eliseu de Almeida, ainda em obras em 2006, foi projetado para ser 

implantado no córrego Pìrajussara, próximo à foz do córrego Poá, em área cedida pelo 

município de São Paulo. Este piscinão teria capacidade para acumular 113 milhões de litros de 

água, beneficiando o Jardim Vazani e galeria da Av. Eliseu de Almeida. 

Na área entre os Municípios de São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra, já 

ocorreram grandes enchentes, com grandes prejuízos e problemas sociais. Cabe destacar que, 

os municípios de Taboão da Serra e Embu das Artes, por estarem próximos de São Paulo, 

tiveram maior crescimento populacional. Estimou-se em 1999, que a população residente 

somente no bairro de Campo Limpo, seria da ordem de 800 mil habitantes, enquanto na bacia 

do córrego Pirajussara como um todo, o contingente atinge cerca de 1,2 milhões habitantes. 

(Berezuschy, 1999) 

Em função das enchentes ocorridas no bairro do Butantã no começo da década de 90, o 

curso inferior do Pirajussara, que passa dentro do "campus" da Cidade Universitária, teve sua 

canalização redimensionada, incluindo-se nessa obra o alteamento da ponte da Av. da 

Universidade e a execução de um novo desemboque, com traçado hidraulicamente mais 

favorável, junto ao rio Pinheiros. Este trecho, segundo Berezuschy (1999) foi praticamente o 

único dimensionado e executado em conformidade com o tipo de ocupação da bacia na época. 

No trecho mais a montante a galeria existente não comportava as vazões de cheias, 

mesmo estando limpa e desassoreada, tendo sido considerada inviável a ampliação de sua 

capacidade de descarga (por exemplo mediante a construção de uma galeria auxiliar), face 

principalmente ao intenso tráfego pela via, que inclui ônibus e carretas que se dirigem ou 

provém da Rodovia Régis Bittencourt, de ligação entre São Paulo e os Estados do Sul e 

principal corredor de intercâmbio comercial entre os países do Cone Sul, em função da 

implantação do Mercosul, conforme já salientado. A existência de coletores-tronco de esgoto 

nas duas margens se apresenta como outro fator limitante para a execução de obras que 

possibilitem a veiculação de maiores vazões. 

Avaliações hidrológicas realizadas pela Eletropaulo, anteriores aos estudos 

desenvolvidos pelo DAEE, consideraram vazões afluentes ao canal inferior do rio Pinheiros, da 

ordem de 280 m3/s, e de 198 m³/s na secção de entrada do córrego Pirajussara na galeria da 

Av. Pirajussara/Elizeu de Almeida, para TR = 50 anos.  

Esta descarga (198m³/s) é, no entanto, significativamente superior à capacidade da 

galeria, de 90 m3/s na melhor das hipóteses  à época, pois é preciso considerar inúmeras 
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perdas de carga localizadas, e eventuais obstruções existentes ao longo de seu traçado. Este 

déficit de 108m³/s na capacidade de descarga da galeria (ela comporta apenas 46% do 

necessário) sugere, para Berezuschy (1999), ser insuficiente mesmo com a pesquisa e 

viabilização de novas áreas para reservatórios de retenção na bacia.  

Esta constatação fez com que a Prefeitura de São Paulo procedesse, em 1996, o 

estudo de uma alternativa de desvio das vazões de cheias do córrego Pirajussara, para aliviar 

as descargas pela galeria. Segundo o projeto elaborado (Berezuschy, 1999), vazões de até 180 

m3/s poderiam ser revertidas para o canal superior do rio Pinheiros (a montante da elevatória 

de Traição entre as pontes Morumbi e João Dias), através de um túnel de cerca de 4 Km, 

saindo da foz do afluente córrego Poá, na divisa de São Paulo e Taboão da Serra. 

Por outro lado, a construção do túnel, mesmo com as dimensões propostas pela 

Prefeitura de São Paulo, praticamente em nada beneficiaria a população mais carente de 

infraestrutura básica de saneamento, pois os benefícios seriam predominantemente sentidos 

no trecho canalizado a jusante, dentro de São Paulo. Além do significativo impacto que esse 

aumento na descarga do Pirajussara pode ter na vazão do rio Pinheiros. 

Considerando o elevado custo de implementação de um túnel com seção de 10x5,0m e 

o impacto da vazão dessa magnitude no canal do Rio Pinheiros, o DAEE passou a considerar a 

possibilidade de implantação de reservatórios de retenção para amortecimento dos picos de 

cheia, que já vinham sendo implantados em outras bacias.  

Estes reservatórios, implantados em subsuperfície, as margens de um curso d‟água, 

funcionam acumulando os excedentes de vazão em eventos chuvosos de grande magnitude, 

propiciando um retardamento e uma redução no pico de cheia. 

 O efeito favorável desses reservatórios vão se fazer sentir nos trechos a jusante de sua 

implantação. Por este motivo, o DAEE passou a estudar áreas de implantação a montante do 

trecho canalizado, passíveis de implantação de reservatórios.  

Apesar dessas obras de contenção realizadas na bacia do Pirajussara, mal haviam sido 

concluídas, registrou-se a recorrência da mancha de inundação no Município de Taboão da 

Serra, intensificada pelo transbordo do “piscinão”, além de uma inédita inundação na área do 

entorno do estádio do Morumbi, demorando cerca de 16 horas para que a água escoasse 

totalmente, apesar do sistema de tanques de retenção recém implantado. Portanto, a bacia do 

Ribeirão Pirajussara se constitui num dos exemplos mais contundentes da ineficácia nas 

opções de mitigação que vem sendo adotadas. Alvo de sucessivas intervenções nas últimas 
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décadas, a região próxima a sua desembocadura no rio Pinheiros, permanece como um dos 

pontos mais críticos de inundação do Município, o que a torna um bom exemplo para a análise 

sobre a importância da qualidade dos critérios técnicos na definição das políticas públicas no 

ordenamento do espaço e do controle das enxurradas e enchentes. 

Pesquisando os eventos críticos de enchentes na bacia do Pirajussara, encontramos 

artigos no periódico digital www.otaboanense.com.br, que relatam fatos relevantes em eventos 

recentes (novembro de 2009) de inundação no município de Taboão da Serra. 

Segundo Carlos Senna, coordenador da Defesa Civil, a chuva que caiu sobre Taboão 

da Serra em duas horas no dia 26.10.2009 era o previsto para 20 dias. “Foi muita água, a 

chuva foi muito forte, a cidade ficou alagada em pouco mais de uma hora”, afirmou. O primeiro 

ponto de alagamento foi a av. Getúlio Vargas, no Centro. Todas as casas e comércios da via 

foram afetados com a enchente. Em alguns pontos a água chegou a 1,5 metro.  

O Centro, Jd. Mirna, Intercap, Jd. Clementino e Jd. Bontempo foram os bairros mais 

atingidos. A Régis Bittencourt ficou parada, próximo ao Shopping, no sentido Capital. A rodovia 

registrava três pontos de alagamento, nos dois sentidos.  

Outro bairro muito atingido foi o Jd. Mirna, próximo ao Três Marias. O córrego Poá subiu 

cerca de dois metros, derrubando três casas e deixando pelo menos outras cinco residências 

em perigo. A Defesa Civil interditou todos os locais.  

Em diversos bairros houve deslizamentos de terra. Pelo menos três pessoas ficaram 

feridas, nenhuma com gravidade. Um homem foi soterrado no Jd. Maria Helena, próximo a Emi 

Papa Capim, mas moradores e policiais militares conseguiram resgatar o homem 

imediatamente.  

O trânsito em toda a cidade ficou complicado e os congestionamentos tornaram a volta 

dos moradores um sufoco. A Régis Bittencourt só teve seu tráfego liberado por volta das 21h50 

nos dois sentidos (a chuva iniciou por volta das 16 hs). (www.otaboanense.com.br por Eduardo 

Toledo em 27.10.2009). 

Em 03.12.2009, outra rápida e forte chuva foi suficiente para alagar, pela terceira vez 

em um mês, os bairros Intercap e Jd. Mirna. Segundo Yara Pereira (   

http://wwwdeolhonotempo.blogspot.com/2009/12/novo-temporal-causa-alagamentos-em.html, 

04.12.2009), as enchentes no Intercap são comuns e desde que ela mudou-se para a rua Pará, 

em 1988, o problema se repete pelo menos uma vez por ano. “Esse ano estamos 

http://www.otaboanense.com.br/
http://www.otaboanense.com.br/noticia/1584/
http://www.otaboanense.com.br/noticia/1584/
http://www.otaboanense.com.br/noticia/1587/
http://www.otaboanense.com.br/noticia/1583/
http://www.otaboanense.com.br/
http://wwwdeolhonotempo.blogspot.com/2009/12/novo-temporal-causa-alagamentos-em.html
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preocupados, porque já foram três grandes enchentes, na primeira perdi tudo. Só nesta 

semana minha casa foi invadida pela água duas vezes”, reclama.  

“Alguns moradores afirmam que o problema piorou depois que o córrego Poá teve uma 

de suas margens assoreada por uma obra logo após a implantação  do piscininha. “Jogaram 

terra neste lado e depois disso as coisas só pioraram. Já reclamamos e ninguém faz nada”, diz 

indignado o morador Bruno dos Santos. 

Ainda nesta quinta-feira, três pontos de alagamento atrapalharam o trânsito na Rodovia 

Régis Bittencourt. Os motoristas ficaram quase uma hora parados até que a água baixasse. Em 

nota oficial enviada ao Portal O Taboanense, a Concessionária OHL chegou a fechar a praça 

de Pedágio em São Lourenço da Serra para evitar maior congestionamento na região do 

alagamento. Havia cinco km de fila de veículos, do km 304 ao km 299. 

Foto: Júlio Garcia 

 

Figura 06: Em Taboão da Serra, três pontos de alagamento foram registrados na Régis 

Bittencourt em 03.12.2009 

Segundo a concessionária, o ponto de alagamento na altura do km 283, na pista no 

sentido de São Paulo, causou 15 km de lentidão na região. No local, passavam apenas 

carretas, caminhões e veículos mais altos. Outros pontos de alagamento transitáveis na região 

foram registrados também nos kms 272, 274 e 276, todos no sentido de São Paulo.” (   

http://wwwdeolhonotempo.blogspot.com/2009/12/novo-temporal-causa-alagamentos-em.html, 

por Juliana Martins em 04.12.2009) 

http://wwwdeolhonotempo.blogspot.com/2009/12/novo-temporal-causa-alagamentos-em.html
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Figura 07. Trecho do Córrego Pirajuçara na altura do Jardim Irene, em Embu, que será 

canalizado pelo DAEE (www.daee.sp.gov.br) 

Atualmente, segundo dados do DAEE, o córrego Pirajussara está canalizado em 6,2 

quilômetros em galeria tamponada e o restante - 1,1 quilômetro - em galeria aberta, no trecho 

dentro do município de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo estaria realizando a recuperação 

do trecho já canalizado, especialmente a galeria localizada sob a avenida Elizeu de Almeida  

Em 21 de abril de 2010, o DAEE publicou o resultado de uma licitação para canalização 

de mais 7 quilômetros do córrego Pirajuçara, no trecho entre a rua Timborana, na divisa do 

município de São Paulo com Taboão da Serra, e a avenida Andorinha dos Beirais, em Embu 

das Artes. Em 19 de maio do mesmo ano, o governador em exercício, Alberto Goldman 

autorizou o início da canalização do córrego, que deveria iniciar ainda no primeiro semestre de 

2010. 

O Governo do Estado pretende investir R$ 79,3 milhões nas obras que serão 

executadas pelo DAEE em parceria com a SABESP e incluem também a construção de 12 

quilômetros de coletores-tronco de esgotos - em alguns trechos o coletor será construído em 

apenas uma das margens do córrego - e suas interligações com os coletores secundários, que 

vão levar todo o esgoto doméstico da região para a ETE de Barueri. Informações extraídas do 

site do DAEE (www.daee.sp.gov.br). 

O objetivo da obra de canalização do córrego Pirajuçara será de contribuir para 

minimizar a ocorrência de inundações nos bairros vizinhos, onde mais de 800 mil pessoas 

residem. 

Este projeto de canalização foi dimensionado em três trechos: 

TRECHO 1 - Av.Andorinha (próximo à nascente) até Cemitério Jardim da Paz - 1.900 
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metros - vazão: 21,2 a 32 m³/s. Investimento – R$ 29,7 milhões. 

TRECHO 2 - Cemitério Jardim da Paz até Piscinão Jardim Maria Sampaio - 2.220 

metros - vazão: 32 a 64,4 m³/s. Investimento – R$ 31,3 milhões. 

TRECHO 3 - Piscinão Jardim Maria Sampaio até rua Timborana - 2.590 metros - vazão: 

64,3 a 114 m³/s. Investimento – R$ 18,3 milhões. 

No Pirajuçara já estão em operação 05 piscinões: 02 em Taboão da Serra, 01 em Embú 

e 02 em São Paulo. O total de reservação, é da ordem de 580.000 m3, ou seja, 33,30 % do 

total do Plano, que é de 1.742.000 m3 para a Bacia do Pirajuçara.  

Os dados do DAEE (www.daee.sp.gov.br) para o controle de enchentes na bacia do córrego 

Pirajussara são os seguintes: Número de reservatórios previstos=17; Volume de retenção 

necessário=1.700.000 m3;Número de reservatórios implantados=5; Volume de retenção atual = 

580.000 m3; Porcentagem acumulada=34%; Reservatórios em execução=0; Projeto executivo 

concluído=1; Volume de retenção previsto=80.000 m3; Porcentagem acumulada= 38% 

 

4. BASES CONCEITUAIS E METODOLOGIAS 

“Os estudos da natureza estão cada vez mais carregados de 

objetivos, intenções técnicas que promovem uma densificação (técnica) 

da natureza. O que quero dizer é que os estudos da natureza, por conta 

da sua degeneração, por conta da necessidade de generação, estão 

analiticamente associados aos estudos vinculados à funcionalidade, ao 

sistemismo, com vistas ao reconhecimento, cada vez mais preciso, das 

derivações naturais, dos impactos. Estes estudos são objetivados, na 

linguagem ambiental, através dos diagnósticos, dos monitoramentos e 

medidas mitigadoras, soluções técnicas de restauração da natureza, 

portanto, natureza tecnificada, natureza artificializada.” (Santos, 1997)  

A construção das bases conceituais que envolvem o estudo da drenagem urbana, 

dentro deste trabalho, irá se pautar em conhecimentos acumulados dentro da Geografia, 

através da Geomorfologia, cartografia (SIG), clima, solos e geopolítica, bem como em 

conhecimentos acumulados pela engenharia hidrológica, tais como modelos para cálculo de 

vazão, escoamento superficial, análise de dados de chuva e comportamento da água em 

diferentes superfícies, encontrados em manuais usados como referência para o 



32 

 

dimensionamento de importantes obras de drenagem. Não é preciso dizer que, em muitos 

casos, os conteúdos abordados pela geografia e pela engenharia hidráulica possuem 

sobreposições, dado o objeto comum a estas ciências. 

 

4.1. A Construção da Paisagem Urbana 

A intensificação dos processos de industrialização e urbanização, iniciados com a 

revolução industrial do século XIX, levou à situação atual em que, mais da metade da 

população mundial concentra-se nas cidades. Com o nível crítico de degradação que muitas 

cidades atingiram como conseqüência deste crescimento, a questão da qualidade ambiental 

passou, nos últimos anos, a integrar os debates que envolvem a construção da cidade. 

Segundo Frischenbruder (2001) as políticas públicas representam “um campo da 

ciência política em que se procura avaliar os processos de formulação/implementação de 

decisões em questões de interesse público”, em que a área de Geografia ganha “relevância e 

interesse” na sua forma de abordagem. Infelizmente, segundo a autora, predomina na maioria 

das cidades brasileiras um “não-equacionamento de políticas que resultem em melhorias 

efetivas para a vida urbana e para as condições naturais em que esta se desenvolve”. 

Cavalheiro (1995) explica que os espaços urbanos foram menosprezados como área de 

pesquisa e execução de obras de caráter ambiental, e que os trabalhos existentes preconizam 

avaliações setoriais, como as de qualidade da água ou do ar. O foco destas políticas seria a 

análise e controle de riscos ambientais, com enfoque preventivo.  

Poucos apontam a habitação como um problema ambiental, mas 10 a 20 % moram em 

favelas em SP, algo com 1-2 milhões de habitantes. Além disto, a pobreza em SP está 

maciçamente localizada em mananciais.Com relação à pesquisa em área urbana, 

Frischenbruder ( 2001) atenta para o fato de que, historicamente, as várias áreas da Geografia 

Física abordaram em suas pesquisas o desenvolvimento „natural‟ da constituição geológica, 

das formas de relevo, desenvolvimento dos solos e dos processos naturais dos sistemas 

hídricos, em detrimento dos estudos em espaços mais humanizados. Gregory (1992,) aponta a 

emergência, há mais de um século, de evidências sobre a necessidade de se conhecer e tratar 

das alterações que as atividades humanas introduzem no meio natural. 

Um dos motivos, apontados por Frischenbruder (op. cit) , para a diminuição no interesse 

da pesquisa em áreas urbanas se dá pelo fato de serem áreas consideradas „degradadas 
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ambientalmente‟ e, portanto,  “(...) consideradas „perdidas‟ para a Conservação 

Ambiental”. 

 O interesse restrito por estudos sobre a natureza física da paisagem urbana, seus 

processos e funcionalidades, se faz notar no que concerne ao solo urbano ser considerado 

„selado‟, ou fossilizado pelo uso e ocupação humana. Algumas das funções do solo 

relacionadas a dinâmica das águas superficiais e conforto ambiental, foram expostas em 

Manfredini (2004) mas, na prática, a pesquisa em solo urbano ainda é incipiente no Brasil. 

Atualmente podemos dizer que existe crescimento de interesse por pesquisa em análise 

ambiental em áreas urbanas por parte de geógrafos físicos. Dentre estes recentes trabalhos 

estão aqueles que serviram de “norteadores” para a abordagem pretendida neste estudo, como 

Rodrigues (1997), Fujimoto (2001), Frischenbruder (2001), Cavalheiro (1991), Colângelo (1993, 

1996), Ross (1992) e Monteiro (1995), entre outras referencias importantes. “(...) muitos 

geógrafos passaram a se dedicar a compreensão da relação sociedade natureza, 

experimentando várias proposições teóricas na análise e interpretação do espaço 

geográfico”. (Fujimoto, 2001) 

Já Monteiro (1995) afirma que “na entrada da segunda metade deste século 

passaram a tomar vulto e importância as preocupações econômicas como propulsoras 

dos fatos sociais e da organização dos espaços”. A partir de Sotchava (1960) e Bertrand 

(1968), nos anos sessenta, iniciou-se uma abordagem mais integradora que “não é uma 

somatória de partes e sim uma conexão íntima entre as partes, levando em conta toda 

uma dinâmica de como ocorrem os fatos no interior de um dado espaço geográfico”. 

Segundo Monteiro (1995), o surgimento de um novo paradigma denominado Geossistema teve 

suas origens nas ciências naturais a partir da formalização da “Teoria Geral dos Sistemas” por 

Bertalanffy (1950) que extravasou para a ciência como um todo, incluindo a Geografia. 

Deve-se também destacar o papel de Tricart (1977, 1982) que , entende os elementos 

da natureza como pertencentes a uma totalidade funcional, que denomina Paisagem, 

Geossistemas e Unidades Ecodinâmicas, respectivamente, e inserem o fator antrópico na 

análise.  

Para Tricart (1979), os estudos das paisagens estão relacionados a princípios de 

estabilidade, representados pelos seres vivos, e de instabilidade, fenômenos físicos-

geográficos que afetam os ambientes das biocenoses. Para Bahia (1987) “... as correlações 

básicas estabelecidas entre os elementos do quadro natural – o suporte (geologia, 
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geomorfologia e hidrologia), a cobertura (vegetação e solo) e o envoltório climático – 

dinamizados por aqueles de ocupação antrópica, com suas derivações sucessivas, 

sugerem padrões de organização espacial que induzem à definição de conjuntos 

ambientalmente solidários.”  

.Por outro lado, Botelho (1999) conceitua a bacia hidrográfica como uma “área da 

superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, sendo limitada pelos 

divisores de água.” e também como “... unidade natural de análise da superfície terrestre 

onde é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos 

elementos da paisagem e os processos que atuam na sua esculturação. Compreendida 

dessa forma, a bacia hidrográfica passa também a representar uma unidade ideal de 

planejamento de uso das terras.” 

Para Doorknamp e King (1971) as variáveis de uma bacia hidrográfica, principalmente 

quanto a sua forma, resultam de processos externos, como as variações climáticas. Estes 

processos estão sujeitos às variações em seus domínios, tanto de influências externas como 

de ajustes internos dos elementos da bacia. 

É possível considerar a bacia hidrográfica como um sistema, baseado nos fluxos de 

matéria e energia, que possui como entrada (input) a precipitação (matéria) e a radiação solar 

(energia) como principais agentes que irão interferir na bacia hidrográfica. Os fluxos superficiais 

ou subterrâneos (através do escoamento superficial ou subsuperficial), evapotranspiração e a 

ação erosiva) são as principais formas de saída (output) de matéria e energia. No meio urbano, 

encontramos nos resíduos sólidos e na poluição difusa em geral, entre outros, mais um 

importante output de matéria, que contribui significativamente para degradação dos recursos 

hídricos. 

 “A forma atual da bacia e as formas nela localizadas podem ser resultado da 

seqüência de processos diferentes, ou de dominância diferenciada entre processos. Não 

se sabe quanto tempo é necessário para que um conjunto de processos apague todos 

os sinais de um período anterior de desenvolvimento de uma paisagem. A mudança de 

processos não significa mudança no tipo de processo: pode ser mudança de 

intensidade.” (Doorknamp e King, 1971) 

Segundo Zavoianu (1985) “A evolução de qualquer paisagem terrestre, e, por 

conseqüência, de qualquer bacia de drenagem, é o resultado de interações entre os 

fluxos de matéria e energia que entram e se movem dentro de seus limites, e a 
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resistência da superfície topográfica. Em condições naturais, a precipitação é a maior 

fonte de matéria, e a radiação solar, a maior fonte de energia. A resistência da superfície 

é determinada por sua amplitude de relevo, a resistência das rochas ao intemperismo e à 

erosão, a porcentagem e tipo de cobertura vegetal, a presença de solo, etc. As inter-

relações entre estes fatores, e suas respectivas distribuições no tempo e no espaço, 

comandam em grande parte a evolução e o estado atual da topografia e morfologia da 

bacia de drenagem.”  

Além destas definições, é importatne salientar que, sob o ponto de vista legal, no Brasil, 

a bacia hidrográfica foi definida, de acordo com a Lei Federal N° 9433/97, como “a unidade 

territorial para implantação da Política Nacional de de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. 

Acreditamos que a abordagem geosistêmica possa representar bem os processos 

dinâmicos atuais de um determinado espaço geográfico, pois inclui em sua gama de 

estudos os elementos naturais e sociais no qual atuam. Esses processos inter-relacionados 

resultarão, entre outras coisas, em padrões de formas do relevo relacionados ao uso e 

ocupação na paisagem urbana. 

Monteiro (1995, 2001) define o geossistema como uma “conjunção de constituintes 

naturais e sociais, processos de ocupação humana que derivam num processo contínuo, 

porém em ritmos diferenciados, configurando no movimento, variações.” Cita ainda a 

importância de, nas áreas urbano-industriais, serem incorporadas as ações antropogênicas na 

verificação da qualidade ambiental, que incluem a extensão do território focalizado 

(configuração espacial), duração histórica da ocupação (configuração temporal) e grau de 

intensidade das ações antropogênicas e suas relações com as diferentes partes do 

geossistemas (estrutura interna e dinamismo funcional). 

Com relação às áreas urbanas, Foresti & Pereira (1987:225) definem como “ uma 

organização muito complexa, constituída de alvos distintos (concretos, pavimentos, solo 

nu, edificações com diferentes graus de cobertura, vegetação, áreas livres, etc) em 

diferentes proporções, à medida que estes espaços respondem por funções que são 

definidas em termos de sua ocupação”. 

Para tentar compreender como a ocupação antrópica altera e dinamiza o quadro natural 

de uma bacia hidrográfica utilizamos como referência básica esta abordagem sistêmica. Dentro 

desta abordagem, deve ser identificado o equilíbrio dinâmico de um sistema, tanto em sua 
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situação pré, como pós antrópico, para melhor se entender as mudanças que levam a 

degradação ambiental. Rodrigues (2004:98) exemplifica bem esta questão na temática que nos 

interessa: 

“Há, por exemplo, a possibilidade de se identificar a relevância de variáveis na 

instauração de um novo balanço entre processos, nos quais alguns passam a ter pesos 

diferentes em relação às situações pré-antropogênicas. O exemplo da circulação da 

água em superfície no sistema vertente tendo como principais ações aquelas ligadas à 

urbanização, explicita a colocação. As ações de desmatamento, cortes e aterros para 

arruamento, cortes e aterros para instalação de edificações, construções de edificações, 

impermeabilização com tendência à generalização, entre outras, constituem as 

principais ações urbanas que promovem novos processos ou novos balanços nos 

sistemas geomorfológicos. Se levarmos em consideração os fluxos de superfície nos 

domínios tropicais úmidos, sabemos que os principais processos originais são os fluxos 

fluviais (nos sistemas fluviais stricto sensu) e os escoamentos difusos (sistema 

vertente). Entretanto, esses sistemas entram em desequilíbrio a partir dessas 

intervenções, afetando os demais sistemas em conexão, ou contigüidade espacial. Os 

fluxos ligados ao escoamento superficial passam a ter valores generalizadamente 

ampliados, seja no sistema vertente ou nos sistemas fluviais. Novos e antigos vetores de 

escoamento nas vertentes são utilizados e esses fluxos d‟água passam a ter maior 

atividade morfodinâmica, que é a capacidade de transformar esses ambientes no tempo, 

criando instabilidade da superfície. Processos elementares até então inexistentes ou 

originalmente de baixa freqüência, como os torrenciais, passam a ter importância 

ampliada, sendo um dos mais representativos dos novos balanços entre processos de 

circulação hídrica no sistema.”  

 

4.2  Geografia e a Drenagem Urbana 

A Geomorfologia vem de um pensamento do centro Europeu do começo do século XX 

que tentava entender as relações entre clima, solo, vegetação e relevo. O Geomorfólogo seria 

como um historiador que busca compreender a complexidade da história do relevo, para 

entender seu presente e seu passado. 

 Não pretendemos aqui nos aprofundarmos na história e evolução do pensamento em 

geomorfologia, tal como fez Rodrigues (1997), pois este campo do conhecimentos é vasto e 
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complexo. Exatamente por esta amplitude do conhecimento em geomorfologia, tivemos que 

focar nossa revisão bibliográfica em aspectos que estejam mais diretamente relacionados ao 

tipo de abordagem que nos propomos. Neste caso, com uma abordagem que tem como ponto 

de partida metodológico a teoria geral dos sistemas.. 

 A aplicação da teoria geral dos sistemas em Geomorfologia vem sendo amplamente 

realizada, remontando, segundo Rodrigues (1997), até mesmo a Strahler (1952) e Horton 

(1945).  Hart (1986) classifica os sistemas que se prestam às análises geomorfológicas em: 

sistemas isolados (não há perda ou ganho de matéria e energia), sistemas fechados (não há 

perda de matéria mas há troca de energia) e sistemas abertos (há troca constante de matéria e 

energia). A maioria dos sistemas naturais geomorfológicos são abertos, onde se verificam 

trocas de matéria e energia.  . 

Na Geomorfologia, já eram consagrados certos sub-sistemas como categorias analíticas 

indispensáveis ao entendimento dos mecanismos e processos, dentre os quais Rodrigues ( 

1997) destaca a bacia hidrográfica, os vales, interflúvios, o sistema vertente, planícies de 

inundação, canal, entre outros. “Estes sub-sistemas podem ser considerados dentro de 

sistemas abertos mais complexos” (Rodrigues, 1997) 

Segundo Hart (1986) uma propriedade da utilização da análise sistêmica é o 

entendimento da condição de equilíbrio nos sistemas (estado de estabilidade). Sistema em 

equilíbrio não significa sistema estático, mas sim que “forças oponentes modificam sua 

atuação no tempo” (Rodrigues, 1997). Segundo a autora, é no trabalho de Hack (1964) que a 

teoria do equilíbrio dinâmico teve maior impacto sobre a geomorfologia. 

Ligado ao equilíbrio dinâmico encontramos o conceito de limiar geomorfológico que, 

segundo Fairbridge, pode ser definido como “sendo o limite superior de alguns processos 

cumulativos, através do qual uma seqüência de eventos cessa, para outra seqüência, 

totalmente nova, ser introduzida”. A importância de se identificar os limiares encontra-se, no 

caso das intervenções antrópicas, também para que se entenda quando eles poderão vir a se 

romper. E, quando rompidos, esses limiares passam a ser compreendidos através do estudo 

da dinâmica atual e das dinâmicas anteriores desse sistema.  

É importante apresentar a definição de um conceito-chave utilizado: morfologia original 

ou pré-intervenção. Segundo Rodrigues (2005), nesses estudos entende-se por morfologia 

original, “aquela morfologia cujos atributos como : extensão, declividades, rupturas e 

mudanças de declives, dentre outros, não sofreram alterações significativas por 
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intervenção antrópica direta ou indireta”. Rodrigues entende por modificação significativa 

aquela que já implica em dimensões métricas nos atributos mencionados. Em Lima (1990) 

existe uma classificação de categorias de intervenção que parte de um primeiro grupo de 

intervenções morfológicas, denominadas intervenções de primeira ordem, nas quais a 

urbanização é uma das categorias. Outra das mais importantes categorias, também 

considerada como de primeira ordem é a intervenção para retirada da vegetação original. 

Subdividindo-se essas categorias de primeira ordem, outros tipos de interferência podem ser 

detalhadas. 

 “Por exemplo, a categoria de intervenção urbanização, poderá ser detalhada por 

padrão de arruamento, por densidade de edificações, densidade de lotes ou por fases de 

consolidação urbana. Pode, ainda, ser detalhada de acordo com a extensão, 

profundidade, densidade dessas novas formas ou ainda, pelo volume de remanejamento 

ou substituição de materiais superficiais originais, levando em consideração certos 

atributos desses novos materiais –tecnogênicos- conforme a sistematização de 

Rodrigues & Coltrinari (2004). Para outras catetegorias de intervenção de primeira 

ordem, como por exemplo, mineração, intervenções lineares de sistema viário, ou 

intervenções por uso agrícola, outros detalhamentos também devem ser realizados 

(NIR,1983 ).” (Rodrigues, 2005) 

Assim, pode-se considerar como  morfologia original, aquela morfologia que não sofreu 

intervenção direta nas formas originais, ou seja, os sistemas geomorfológicos podem ter  sido 

objeto de interferências importantes do ponto de vista dos processos , como no caso da ação 

do desmatamento, mas não sofreram  remanejamentos diretos significativos de material como 

aqueles que ocorrem em  áreas com aragem, pastagem intensiva e uso de trator (no caso das 

superfícies agrícolas) ou  cortes, aterros e substituição por materiais tecnogênicos (no caso das  

superfícies com intervenção urbana). 

O conceito geral utilizado para vertentes é de uma superfície qualquer, independente à 

sua formação genética ou posicionamento, que possua uma determinada declividade. Segundo 

Bigarella (2003), “as vertentes abrangem a maior parte da paisagem, fornecendo água e 

sedimentos para os cursos d‟água que drenam as bacias hidrográficas”.  

Os diferentes modelados dos setores de vertentes possuem gêneses que seguiriam os 

seguintes processos esculturais:  
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“- setores planos, patamares planos – tendência a infiltração d‟água, 

espessamento do solo e fraca ação mecânica da água. Prevalece a ação química e 

erosão laminar. 

- setores convexos, retilíneos e patamares em rampas - tendência a menor 

infiltração e ao escoamento superficial difuso passando a concentrado na base, 

tendência a erosão laminar nos altos e concentrada nos trechos da baixa-vertente. 

- setores côncavos - tendência ao escoamento superficial concentrado, erosão 

mecânica com sulcos, ravinas e voçorocas. 

- setores escarpados - tendências à deslizamentos e desmoronamentos.” 

(ROSS,1992) 

Colângelo (1996) salienta que “considerando a escala de um perfil de vertente, a 

dinâmica dos fluxos hídricos superficiais é controlada fundamentalmente por dois 

fatores: o primeiro deles condiciona a energia cinética transferida aos fluxos, referindo-

se portanto à atuação da componente lateral da força gravitacional, que é por sua vez 

controlada pela declividade do terreno; o segundo, controla o padrão espacial do 

escoamento através da geometria do terreno, subordinando o comportamento das linhas 

de fluxo.” 

As formas de vertente estão diretamente relacionadas com os padrões de drenagem do 

escoamento superficial, de maneira que, dependendo da geometria, terão caráter de dispersão 

ou concentração de fluxos de água. Para as formas convexas, o padrão predominante é o de 

dispersão de drenagem, para as formas côncavas, o padrão predominante é o de concentração 

e para as formas de vertente retilíneas há uma neutralidade dos fluxos hídricos, não havendo 

nem dispersão e nem concentração de drenagem.  Isto em condições naturais, pois em 

ambiente urbano acreditamos que as vertentes retilíneas, dependendo da declividade e 

orientação dos arruamentos, podem induzir o fluxo concentrado. 

No mapeamento da morfologia de vertentes executada no trabalho de Nakamura( 2006) 

as classificações se basearam em Colângelo (1996), utilizando-se do primeiro nível taxonômico 

para classificar os fluxos hídricos superficiais existentes na área de estudo.  

O conhecimento do comportamento da água no solo e nos materiais de revestimento 

possui direta relação com a formação de excedentes hídricos, pois se considera que diferentes 

coberturas da superfície do solo respondem diferentemente às águas pluviais, principalmente 

com relação a capacidade de infiltração e escoamento superficial, conforme demonstrou Maus 
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et. al (2007).  

Entender os processos de infiltração e escoamento superficial da água auxilia na 

compreensão da função do solo dentro do ciclo hidrológico. A partir da função do solo é 

possível entender como as alterações antrópicas sobre este sistema causam prejuízos ao meio 

e, consequentemente ao próprio homem. Dentre as ações do homem, as diferentes formas e 

densidades de ocupação no meio urbano são um dos principais fatores de alteração da 

superfície do solo, principalmente na relação desta superfície com a água. 

A água da chuva já é, naturalmente, um elemento que traz muitas alterações e impactos 

ao solo, pois possui um papel fundamental na transformação e erosão dos perfis e horizontes 

de qualquer tipo de solo. Porém existem muitas diferenças entre o solo em seu meio natural e o 

solo no meio urbano. Desta forma, encontraremos em ambiente urbano, a água atuando de 

forma particular, devido às modificações na concentração e dissipação de energia dos corpos 

d‟água causada pela morfologia antropogênica (Lima, 1990). 

Um solo pouco antropomorfizado (rural, por exemplo) dificilmente possui grandes 

extensões de sua superfície coberta com qualquer tipo de material que impeça a infiltração da 

água. As diferentes vegetações que podem se desenvolver em ambientes naturais contribuem 

para aumentar a capacidade do solo de absorver água de várias formas, seja pela 

interceptação (impedindo contato direto na gota da chuva com a superfície do solo através das 

copas e serrapilheiras), por facilitar o caminho da água pela malha de raízes, ou ainda por 

contribuir para diminuição do escoamento superficial (Guerra et al., 1994). 

Vieira, (2003) percebeu que, para grande maioria dos casos, as propriedades físicas 

são mais restritivas à percolação da água quanto maior é a intensidade de cultivo do solo. 

Desta forma, a mata apresentara maior porosidade e maior condutividade hidráulica em relação 

a culturas perenes e anuais, na maioria dos casos. 

Este comportamento é explicado por alguns fatores. Na mata a estrutura natural do solo 

é preservada, mantendo a maioria de sua porosidade original, encontrada principalmente nos 

macroporos. Os macroporos encontrados nas matas também estão relacionados à dinâmica de 

carbono orgânico. Desta forma, os maiores valores para condutividade hidráulica saturada em 

campo referem-se às condições de vegetação natural, principalmente para os primeiros 15cm 

(Vieira, 1993). 

Em outros usos do solo esta estrutura natural é “quebrada” de várias formas, como, por 

exemplo, o uso de maquinário agrícola, os usos de insumos que atuam na dispersão de 
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partículas e diminuição dos agregados e o pisoteamento e compactação do solo em pastagens. 

Todas estas intervenções de usos mais intensivos diminuem a macroporosidade do solo, e 

aumentam a microporosidade, causando maiores restrições a percolação da água no perfil. 

Para muitos autores (Bertoni et al. 1990., Guerra et al. 1994 e Brandão et al. 2003) a 

cobertura natural representa uma defesa para o solo, atuando de várias formas para diminuir o 

efeito erosivo que a chuva provoca em contato direto com o solo. Para Bertoni et al. (1990) os 

efeitos da vegetação podem ser enumerados da seguinte forma: “(a) proteção direta contra o 

impacto das gotas de chuva; (b) dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a 

antes que atinja o solo; (c) decomposição das raízes das plantas que, formando 

canalículos no solo, aumentam a infiltração da água; (d) melhoramento da estrutura do 

solo pela adição de matéria orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção de 

água; (e) diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito 

na superfície.” 

Guerra et al.(1994), além de concordar com os efeitos listados por Bertoni et al.(1990), 

detalha o papel da serrapilheira como retentor de água e interceptador das gotas que 

atravessam a vegetação. A serrapilheira contribui para transferir gradualmente para os 

horizontes minerais o fluxo d‟água de certo tempo de vazão-pico constante, seria a chamada 

precipitação terminal. 

Portanto, a serrapilheira é importante elemento quando ocorre o atravessamento das 

chuvas pelas copas e fluxos de tronco, caso contrário, as gotas que atravessam poderiam 

encontrar um solo exposto, causando a diminuição da taxa de infiltração pelo selamento da 

superfície do solo decorrente do efeito splash. 

A questão do atravessamento de chuva pelas copas e fluxos de tronco é um ponto 

importante levantado por Guerra et al. (1994). Em referência ao estudo realizado por Miranda 

(1992), Guerra salientaque “chuvas até 10mm podem ser totalmente interceptadas pelas 

copas florestais, aumentando linearmente o atravessamento com o aumento das chuvas; 

a interceptação torna-se insignificante durante chuvas maiores e de longa duração.” 

Segundo Costa (2006), em estudo realizado na bacia do Ribeirão das Anhumas, área 

urbana do Município de Campinas, as culturas anuais e perenes, pastos, florestas e vegetação 

natural foram considerados como de alta permeabilidade. Para o autor, os usos mais restritivos 

para infiltração da água no solo, dentre os acima descritos, ainda possuem uma taxa de 

infiltração consideravelmente maior do que a do solo urbano. Este solo, com seus arruamentos 
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e áreas edificadas possuem, dependendo do adensamento, altas taxas de impermeabilização, 

onde a infiltração de água é praticamente nula. 

Além da impermeabilização do solo urbano, a morfologia antropogênica criada nas 

grandes cidades é um elemento importante a ser considerado na sua relação com a dinâmica 

da água, segundo Lima (1990). A morfologia antropogênica, ao mesmo tempo que depende 

dos elementos condicionantes dos processos naturais de elaboração das formas (morfologia, 

morfometria, clima, formações superficiais, cobertura vegetal, litologia, etc), altera diretamente 

estes elementos. 

Estas alterações correspondem às superfícies criadas diretamente por ações 

antrópicas, com representatividade areolar significativa. “Fazem parte deste grupo os 

patamares criados por cortes e aterros, e as superfícies edificadas e pavimentadas”. 

(Lima 1990). Segundo a autora  “o controle de ação das águas é fortemente estabelecido 

pelo grau de impermeabilização da superfície e das possibilidades de interceptação e 

retardamento dos fluxos superficiais. Estas quatro categorias (1. área com predomínio 

arbóreo e/ou arbustivo; 2. Áreas com predomínio de gramíneas; 3. As superfícies 

expostas; e 4. As áreas construídas) tem grande representatividade para com a definição 

do comportamento e “caminhos” das águas pluviais, que são os agentes básicos da 

morfodinâmica do meio tropical úmido. O monitoramento destas categorias deve ser 

interessante aos estudos hidrológicos urbanos.” ( Lima, 1990) 

Além destas diferenciações de uso, existem também as diferenças nas propriedades 

inerentes de cada solo, que contribuem para acelerar ou retardar o movimento da água dentro 

do perfil. Fatores como a porosidade, a textura e a estrutura naturais do solo influenciam na 

infiltração da água (Brandão et al., 2003). 

A dinâmica da água dentro de um perfil de solo é largamente estudada por 

pesquisadores das áreas ligadas à agronomia. Estes pesquisadores têm grande interesse no 

comportamento hidrodinâmico do solo para produção agrícola. Por este motivo, grande parte 

da bibliografia encontrada sobre infiltração provêm de estudos agronomicos A infiltração da 

água no solo pode ser entendida, segundo Bertoni et al. (1990), como o movimento da água no 

solo, realizado por forças de gravidade e capilaridade. Gravidade quando o movimento ocorre 

através de grandes poros e em solo saturado, e capilaridade quando ocorre nos microporos e 

em solo não saturado. 
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Segundo Guerra et al. (1994) estas duas forças (atração capilar e a força gravitacional) 

devem ser consideradas para se compreender a infiltração em meio poroso. A força 

gravitacional direciona a água verticalmente no perfil, enquanto a força capilar impulsiona a 

água em todas as direções, especialmente para cima se contrapondo à ação da gravidade. A 

força capilar aumenta conforme o diâmetro dos poros diminui. 

Dentro de um perfil de solo a água se distribui por quatro diferentes zonas segundo 

Brandão et al. (2003): zona de saturação, de transição, de transmissão e de umedecimento. A 

zona de saturação encontra-se logo abaixo da superfície do solo, normalmente é uma camada 

estreita de aproximadamente 1,5 cm onde o solo encontra-se saturado. A zona de transição se 

caracteriza pelo decréscimo acentuado da umidade, ou seja, é uma zona “exportadora” de 

água, com espessura em torno de 5 cm. A zona de transmissão se caracteriza por pequena 

variação de umidade em relação ao espaço e tempo, e não tem espessura constante, pois é 

aumentada continuamente com a aplicação da água. A zona de umedecimento é estreita e com 

grande redução da umidade com o aumento da profundidade. 

É na zona de umedecimento que se encontra o limite visível da movimentação da água 

no solo, onde se verifica elevado gradiente hidráulico devido a variação abrupta da umidade, 

principalmente em solos inicialmente secos (Brandão et al.,2003) . Quanto maior a velocidade 

de infiltração e a capacidade do solo em absorver água, menor será o escoamento superficial 

da água. Horton, segundo Bertoni et al. (1990), já define a capacidade de infiltração como a 

velocidade máxima com que a chuva pode ser absorvida por dado solo, em determinada 

condição. 

A velocidade máxima de infiltração no solo ocorre durante o começo de uma chuva 

segundo Bertoni (1990), decrescendo muito rapidamente dependendo das características da 

superfície e propriedades do solo. Em um solo arenoso, onde existem grandes espaços 

porosos, espera-se uma velocidade de infiltração mais alta do que em solos argilosos, que 

relativamente possuem espaços porosos menores. 

Um dos fatores mais importantes que determinam a capacidade de infiltração da água 

no solo é a porosidade, ou seja, a quantidade de espaços vazios por onde a água pode passar. 

Para a melhor permeabilidade do solo é importante considerar o tamanho de seus poros, pois 

devido as características físicas da água, poros maiores (macroporos) permitem uma 

percolação mais rápida do que os menores (microporos). Dentre as propriedades do solo que 

influenciam o tamanho dos poros podemos dizer que, além da estrutura, a textura é  
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importante, pois o tamanho das partículas determina o tamanho dos espaços que ocorrerão 

entre estas partículas. 

Segundo Manfredini et alli (1984), a distribuição de poros e conseqüentemente a 

condutividade hidráulica, em solos arenosos, depende sobremaneira da granulometria da 

fração grosseira. Pelos resultados apresentados, verifica-se uma redução sensível da 

macroporosidade, com diâmetro superior a 49microns, com a diminuição do diâmetro médio 

ponderado (DMP) da fração areia 

Se, por exemplo, “um solo arenoso tem logo abaixo uma camada de material 

pouco permeável de argila pode-se esperar alta velocidade de infiltração até que a 

camada arenosa fique saturada, e, desse momento em diante, infiltração menor, em 

virtude da camada argilosa” (Bertoni et al., 1990). A velocidade de percolação depende 

diretamente da condutividade hidráulica de cada solo, e dentro de um mesmo solo, de cada um 

de seus horizontes. Então, a velocidade de infiltração também sofre influencia da variação na 

textura do perfil . 

 A estrutura também é importante, contribuindo para aumentar a taxa de infiltração, ao 

definir a geometria do espaço poroso e a estabilidade quanto a ação de agentes 

desagregadores, tais como a água. No caso brasileiro, segundo Brandão et al. (2003), onde o 

ambiente é tropical, o alto grau de desenvolvimento da estrutura do solo pode exercer 

influência muito mais expressiva na taxa de infiltração do que a textura. Por este motivo, 

entendemos caber uma crítica a metodologia de classificação dos solos proposta por Setzer 

(1979), que generaliza as características hidráulicas dos solos a partir de sua textura, 

minimizando a contribuição de propriedades  morfologicas que podem tornar um solo argiloso 

bem estruturado mais permeável do que um solo arenoso com restrições de percolação entre 

horizontes. 

O grau de agregação do solo é um fator que afeta a infiltração, pois se as partículas 

mais finas são bem agregadas, os espaços porosos entre elas são maiores, proporcionando 

maior velocidade de infiltração (Bertoni, 1990). 

Quando a água penetra na superfície de um solo, ela primeiramente preenche os 

espaços vazios, ou seja, substitui o ar nos macroporos e depois nos microporos. Depois de 

saturada esta zona superficial a água percola o perfil em um movimento descendente por um 

processo denominado fluxo saturado (Buckman, 1968), em direção ao lençol freático e, 

consequentemente para o sistema de drenagem da bacia hidrográfica. 
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A quantidade de água que percola pelo perfil é determinada por alguns fatores, segundo 

Buckman (1968), como por exemplo: quantidade de água aplicada; capacidade de infiltração da 

superfície do solo; condutividade  da água nos horizontes inferiores; e quantidade de água que 

o perfil reterá na sua capacidade de campo. A textura e a estrutura dos horizontes determinam 

as influências de cada um destes fatores. Assim, segundo o autor, solos arenosos têm 

capacidade de infiltração e condutividade ,  no geral elevadas, mas pouca capacidade de 

retenção de umidade,  por conta da baixa densidade de cargas superficiais e baixa 

concentração de íons no complexo sortivo 

Estas características do solo nos permitem entender por que alguns solos são mais 

permeáveis que outros, e  por que alguns solos retêm mais umidade que outros. Por um lado 

um solo muito arenoso,de granulometria grosseira, por exemplo, é favorável a infiltração, pois a 

água percola rapidamente pelo perfil sem grandes impedimentos, permitindo ao solo absorver 

grandes quantidades. Por outro lado, este mesmo solo não possui microporos suficientes para 

reter a água absorvida pela força de capilaridade, fazendo com que a água chegue 

rapidamente ao lençol freático e ao leito do rio. Esta alta velocidade de percolação não chega a 

ser tão rápida quanto o escoamento superficial, mas, dependendo da espessura do solo, pode 

ser rápida o suficiente para sobrecarregar os canais principais, causando cheias durante 

eventos de chuva fortes e prolongados. 

Um solo mais argiloso (mais microporos) com boa capacidade de retenção de água ( 

potencial capilar elevado ) permite que a água armazenada no solo só chegue aos canais 

fluviais algum tempo após a chuva, quando a maior quantidade precipitada já escoou, ou seja, 

a água armazenada não contribui para enchentes e sim para a maior perenidade do canal. Esta 

propriedade contribui para a estocagem de água no solo, aumentando o período de 

abastecimento para a bacia. Porém, este mesmo solo pode retardar também a velocidade de 

infiltração, contribuindo para aumentar o escoamento superficial e, consequentemente, o 

volume de água nos canais fluviais. São nestes casos, por exemplo, que o tipo de cobertura do 

solo é determinante para aumentar ou diminuir a capacidade de infiltração do solo. 

A cobertura vegetal, ao amortecer o impacto causado pela incidência direta da chuva e 

irradiação solar, responsáveis pelo selamento da camada superficial do solo e propor 

condições para o desenvolvimento de porosidade biológica significativa, seja pelos canais de 

raízes, seja por criar condições para o estabelecimento de uma endopedofauna densa e 

diversificada, concorre para potencializar a capacidade de infiltração da água no solo 
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A quantidade de água que um solo consegue armazenar durante um evento de chuva 

também depende de quanto de umidade este solo já possuía antes do evento. Se o solo 

encontrava-se seco antes da chuva sua capacidade de infiltração é máxima. Mas se o intervalo 

entre uma chuva e outro é curto, e o solo ainda se encontra úmido, o perfil irá saturar 

rapidamente e o escoamento superficial será mais significativo. 

Dependendo da intensidade e quantidade de chuva precipitada, a capacidade de 

infiltração do solo poderá não dar conta de absorver toda a água, neste momento a água 

passará a escoar superficialmente. Em solos impermeabilizados pela alta densidade urbana, 

todo o processo de infiltração descrito acima é insignificante, e a água escoa superficialmente 

logo após o início do evento de chuva. Mesmo com a canalização urbana  dimensionada para  

estes eventos, muitas vezes este sistema de drenagem não dá conta de  compensar a função 

do solo, que seria a de absorver uma importante parte da água precipitada O processo de 

escoamento superficial tem início quando a intensidade da precipitação que incide sobre uma 

superfície excede a capacidade de infiltração da água no solo. A água passa então a escoar 

pela sua superfície, inicialmente de forma irregular, e com o aumento do excedente, o 

escoamento passa a se concentrar em direção às concavidades nas vertentes e à rede de 

drenagem. Quando esse escoamento encontra-se em baixa concentração, a rugosidade no 

terreno trata de armazenar a água em pequenas depressões. Quando a água concentra-se 

acima da capacidade de armazenamento do terreno, forma-se chamada lâmina d‟água. No 

momento em que há uma maior concentração de águas descendo as vertentes com grande 

velocidade, formam-se as enxurradas, conhecidas também como escoamento superficial 

concentrado. A parcela da chuva total que escoa inicialmente pela superfície, concentrando-se 

em enxurradas e posteriormente na rede de drenagem, é chamada de escoamento superficial 

direto ou chuva excedente. (Nakamura, 2006:20). 

              Considerando que a capacidade de infiltração da água no solo depende da natureza 

mineralógica de seus constituintes e de sua estrutura, que irá definir a geometria dos espaços 

vazios, propriedades estáveis a curto e médio intervalos de tempo, tem-se  que a formação de 

excedentes hídricos é marcadamente condicionada pelos forçantes climáticos, principalmente 

no que se refere ao volume, intensidade e distribuição das precipitações. 

 A metrópole paulistana situa-se próxima ao trópico da capricórnio, caracterizando-se por um 

clima de transição entre os climas  Tropical Úmido de altitude, com período seco definido, e 

Subtropicais, permanentemente úmidos, .A RMSP, tem seu clima fortemente influenciado pela 

interação de sistemas tropicauis continentais com cavados frontais e/ou ciclônicos do Atlântico 
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Sul, que formam extensas bandas convectivas, semi-estacionárias denominadas de Zonas de 

Convergência do Atlântico Sul- ZCAs, que favorecem a ocorrência de chuvas localizadas de 

alta intensidade na primavera e verão. “(...),  existem momentos ou durações em que os 

“fenômenos e os ritmos urbanos” se impõem, mas existem outros onde os “ritmos dos 

ciclones extratropicais ou as brisas oceânicas” são dominantes” Tarifa (2001)      Ainda 

segundo Tarifa (2001), o principal controle climático de uma unidade urbana se expressa pela 

densidade de edificações, pessoas, veículos e atividades. Seu conteúdo mais importante e 

grave é a poluição do ar. Nesta linha de raciocínio, para Tarifa, o segundo controle climático 

que dá identidade às Unidades Meso e Topoclimáticas Urbanas é o uso atual do solo. “Dois 

usos se destacam no conjunto desse núcleo: os bairros verticalizados e os bairros 

verdes. O contato entre esses ambientes urbanos é bem definido e provoca alterações e 

transformações na absorção, reflexão e transmissão da radiação solar, bem como nos 

transportes horizontais do ar.” (Tarifa, 2001). Verifica-se que as isolinhas de maior 

pluviosidade estão associadas quase sempre a mancha urbana., Tem-se verificado um 

aumento progressivo da pluviosidade na RMSP, com incremento de cerca de 200mm na média 

anual, nos últimos 80 anos. 

O aumento no volume e intensidade das precipitações, associado a crescente 

impermeabilização das superfícies, tem concorrido para reduzir o tempo de resposta( time lag) 

entre o início da chuva e a onda de cheia de uma inundação. No caso da inundação registrada 

na bacia do Pirajussara em 1991, o tempo de resposta não excedeu a 30 minutos 

             Em áreas urbanas, o escoamento superficial recebe diversas interferências devido às 

formas de ocupação e as taxas de impermeabilização do solo, que vão aumentar em cerca de 

300 a 400 % na chuva excedente em relação à áreas não urbanizadas (FCTH, 1999). 

Segundo Colângelo (1993), o escoamento superficial em áreas urbanas assemelha-se 

ao de uma bacia desenvolvida em âmbitos naturais, porém difere na natureza e na magnitude 

devido aos elementos urbanos da cidade, como vias pavimentadas, edificações, campos 

desportivos, entre outros, modificações na topografia por esses elementos e características 

específicas das redes de saneamento. “Os pavimentos (asfálticos, de paralelepípedos ou 

de concreto) e os telhados (tradicionais ou com lajes planas) favorecem, com seu 

elevado índice de impermeabilização, um escoamento rápido, cuja incorporação à rede 

de saneamento depende basicamente da distribuição e capacidade de drenagem dos 

bueiros.” 
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  Parece claro que a concentração humana e suas atividades no meio urbano provocam 

mudanças no funcionamento dos ambientes naturais. Para melhor avaliar e controlar as 

diversas degradações ambientais do meio urbano é preciso compreender a dinâmica de 

funcionamento da paisagem natural. Na busca pela aplicação de conceitos geomorfológicos em 

„áreas perturbadas‟ Toy e Hadley (1987) realizam interessante revisão, abordando o uso de 

técnicas quantitativas, geomorfologia de processos, conceito de equilíbrio, abordagem 

dinâmica e a abordagem sistêmica. Neste trabalho, segundo Rodrigues (1997), os autores 

desenvolvem tópicos como : “força e resistência, magnitude e frequência, sistemas 

geomórficos, o conceito de limiares, escalas temporais, escalas espaciais, efeitos do 

clima (abordagem morfoclimática), solos e hidrologia, (...), processos de vertentes, entre 

outros” 

 O fato é que houve um aumento de estudos relacionados aos problemas ambientais 

decorrentes de ações antrópicas a partir do momento em que ciclos e processos globais foram 

sendo alterados em função destas ações. Segundo Rodrigues (1997) “é notável o atraso da 

geografia física e da própria geomorfologia em equilibrar seus estudos referentes a 

processos naturais ou preservados e processos derivados de ação antrópica que só se 

inicia a partir de sessenta ou setenta”. 

Para Toy e Hadley (1987) o aumento destes problemas ambientais estaria ligado ao 

crescimento das técnicas utilizadas pelo homem. Na mesma linha de pensamento, Rodrigues 

(2004) salienta que “quanto maior o nível de desenvolvimento das técnicas, maior o nível 

de transgressão aos sistemas geomorfológicos originais identificados na escala. As 

artificialidades se superpõem e as transgressões se ampliam de forma fantástica.” 

 Dentro da exaustiva revisão feita por Rodrigues (1997) a respeito de estudos ligados a 

inserção do antrópico na abordagem geomorfológica, destacamos a obra de NIR (1981 e 

1983). O autor, em suas orientações básicas, ressalta a importância da utilização da 

abordagem sistêmica para o tema, fazendo referências ao significado de estado de equilíbrio 

associado a esta abordagem. Com relação às escalas para medição da intervenção antrópica, 

assim como na geomorfologia clássica, para o autor não há apenas uma, e sim múltiplas 

escalas a serem levadas em consideração. Em Fujimoto (2001) encontramos opinião 

semelhante sobre a diversidade de escalas em uma análise ambiental. 

As orientações básicas dessa metodologia, expostas em RODRIGUES (2003), reforçam 

a necessidade de superação de abordagens com ênfase nos elementos exclusivamente 

definidos pela natureza e apontam a importância de tratamento simultâneo e sistemático das 
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interferências antrópicas. Para nomear esta complexa ênfase na abordagem geomorfológica, 

vem sendo utilizada a  denominação originalmente  proposta por NIR (1982) : 

“antropogeomorfologia”. (Rodrigues, 2005) 

 “Utilizando a noção de equilíbrio dinâmico, NIR (1981) demonstra de que forma a 

intervenção antrópica pode se contrapor a força da gravidade, mudando a direção de 

processos deposicionais, direção de fluxos hídricos, etc. Demonstra também como o 

equilíbrio dinâmico natural pode ser perturbado através da aceleração ou desaceleração 

de processos naturais, através de intervenções pontuais e de grande intensidade e da 

destruição de ecossitemas.” (Rodrigues, 1997) 

 Nas principais obras revisadas por Rodrigues (1997) que tratam de geomorfologia 

urbana (NIR, 1983; Douglas, 1983; Verstappen, 1968; Toy e Hadley, 1987) há uma orientação 

comum para que sejam descriminados os estágios de urbanização que possam significar 

modalidades relevantes de processos, apontando para a necessidade de se ter como 

parâmetro o estágio pré-urbano reconhecido, um estágio inicial de urbanização e seus estágios 

de consolidação urbana 

 A análise geomorfológica pretende também reconhecer várias modalidades de 

intervenção urbana e situações de instabilidade a elas relacionadas (Lima, 1990). A escala de 

abordagem deve ser a maior possível, onde se possa discriminar processos elementares, a 

dinâmica de vertentes e as próprias ações antrópicas diretas (Rodrigues, 1997). 

 Rodrigues (2004) atenta para o fato de que o entendimento das intervenções antrópicas 

urbanas como processos geomorfológico tem sido mais realizado no sentido da mensuração 

dos efeitos em bacias hidrográficas e em sistemas fluviais (como canais e planícies de 

inundação) do que no sentido mais pleno dos estudos geomorfológicos. Para a autora, 

intervenções diretas nas formas e nos materiais – como a criação de subterrâneos e a 

formação de aterros – não aparecem como informações relevantes em grande parte dos 

estudos do meio físico urbano. Assim como a morfologia original e os depósitos tecnogênicos 

também estariam sendo pouco aproveitados como informações importantes para definição de 

áreas mais ou menos sujeitas aos processos morfodinâmicos como inundações ou 

escorregamentos. Neste sentido, segundo Rodrigues (2004), “o momento atual é de plena 

busca e experimentação de métodos e técnicas para se reconhecerem as 

transformações provocadas pelo acúmulo histórico de intervenções antrópicas na 

natureza.” 
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 Segundo Rodrigues (2004), alguns estudos revelaram a importância da morfologia 

(original e antropogênica) na definição de vetores e de tipos de fluxos superficiais que passam 

a operar em função dessas variáveis modificadas pelas ações antrópicas. Em Lima (1990) e 

em Peppe & Rodrigues (1999) encontramos exemplos dessas mudanças, que acabam 

determinando um aumento significativo da magnitude e freqüência dos fluxos, aumentando sua 

capacidade e competência. 

 “Neste último (Peppe & Rodrigues, 1999), revelou-se a importância dos fluxos 

torrenciais e de aumento na freqüência das inundações em vales com morfologia 

original característica de áreas limítrofes entre o embasamento cristalino e os pacotes 

sedimentares Terciários. Esses vales, quando apropriados por arruamentos 

transversais, mesmo diante de projetos de urbanização que ampliam artificialmente as 

velocidades, com auxílio de engenharia que cuida da drenagem urbana, passam a 

apresentar maior freqüência de inundações. Em suas vertentes, ao invés de fluxos 

superficiais difusos, passam a operar os fluxos torrenciais, guiados preferencialmente 

pela morfologia das ruas e insuficiência da drenagem urbana.” (Rodrigues, 2004) 

 Concordamos com Rodrigues quando a autora questiona o fato de as enxurradas não 

serem um processo investigado dentro do rol de riscos, nem presente na cartografia 

geotécnica. Neste sentido, a metodologia proposta pela autora tem sua  relevância  na 

definição destes novos balanços de processos. E dentro desta metodologia, a bacia 

hidrográfica tem um papel de referência como unidade de análise dos processos 

hidrogeomorfológicos, sejam eles de origem antropogênica ou não. 

As principais ações que transformam uma área de drenagem natural em urbana são o 

desmatamento, a substituição da cobertura vegetal natural por outro uso (impermeabilização no 

caso urbano), instalação de redes de drenagem artificiais, cortes e aterros do solo e ocupação 

de áreas de inundação. As consequências destas intervenções são o aumento do escoamento 

superficial da água e a redução nos tempos de concentração, por conta do aumento 

significativo do volume de vazão em casos de chuva forte. 

Neste contexto, é possível utilizar o conhecimento acumulado pela geomorfologia para o 

entendimento de processos hídricos em um ambiente urbano. A metodologia de cartografia 

geomorfológica, por exemplo, pode auxiliar na análise de elementos da paisagem que têm 

influência na drenagem urbana, tais como a declividade e as formas de uma vertente. 
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Da mesma forma, a caracterização do comportamento hidrodinâmico dos solos naturais 

e dos materiais de revestimento (capacidade de absorção de água, rugosidade), podem 

propiciar um melhor entendimento sobre a formação de excedentes hídricos. 

 Rodrigues (2005) propõe a consideração simultânea da morfologia original (com todos 

os conteúdos morfológicos  discriminados) e da sequência de intervenções morfológicas 

urbanas para a identificação de unidades com hidro-dinâmica atual semelhante. 

Canil (2006), trabalhando com aporte de sedimentos na bacia do Pirajussara, priorizou 

parâmetros como: “magnitude dos processos erosivos em evolução, tamanho das áreas 

com superfície em exposição, proximidade dos cursos d‟água, ausência e deficiência de 

infra-estrutura”, buscando formular e sistematizar indicadores que permitissem monitorar e 

gerenciar as intervenções antropogênicas. 

Trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, nas áreas de antropogeomorfologia e 

cartografia retrospectiva, desenvolvidos em bacias hidrográficas urbanas da RMSP, tem 

evidenciado a necessidade de utilização de parâmetros quantitativos,na análise das relações 

causa-efeito, decorrentes das intervenções antrópicas.  Rodrigues, (2011, no prelo) , propõe 

uma relação de indicadores potenciais que se articulam a sistemas hidro-geomorfologicos 

afetados: 

Por outro lado, no âmbito da engenharia hidráulica, observa-se um considerável esforço 

na definição mais precisa dos parâmetros incorporados aos modelos de estimativa de 

drenagem, que vem sendo formulados, como o Top Model e ABC. 

Este movimento de aproximação entre geomorfologia e engenharia, seguramente irá 

contribuir para uma melhor compreensão  sobre os condicionantes da drenagem urbana, que 

irão se refletir  no aperfeiçoamento das técnicas de mitigação. 

 

4.3 A abordagem sobre a drenagem em áreas urbanas na Engenharia Hidráulica 

Além dos estudos em geomorfologia e solos, é preciso ainda uma análise das técnicas 

e conceitos aplicados pela engenharia para a estimativa drenagem urbana, pois são essas 

referências que, na prática, se aplicam ao dimensionamento das obras. Para isto, na 

elaboração deste estudo, foi importante uma aproximação com profissionais formadores, 

aplicadores e multiplicadores destas referências, como o Centro de Tecnologia Hidráulica da 

Escola Politécnica da USP. 
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           A engenharia busca através do desenvolvimento de modelos hidrológicos, 

instrumentalizar e sistematizar estimativas de drenagem que se prestem ao dimensionamento 

das obras em intervenções estruturais (intensivas). 

Um modelo hidrológico pode ser definido como a expressão matemática e portanto 

sintética, das relações de dependência entre os fatores condicionantes e o fluxo de água numa 

determinada superfície. 

A modelagem hidrológica se apresenta como uma ferramenta de baixo custo 

computacional na análise dos processos hidrológicos, além de oferecer a possibilidade de 

simulação e previsão de vazão. Beven (2001) cita que os modelos hidrológicos são um meio de 

se estimar variáveis hidrológicas no espaço e no tempo, com suporte à tomada de decisões, 

como por exemplo, prever inundações, planejar o uso de recursos hídricos, barragens, etc.   

A maioria dos modelos hidrológicos se atém a bacia hidrográfica como unidade 

funcional -  uma área de captação físicamente delimitada, cujos fluxos convergem para um 

único canal de exaustão. 

A hidrologia na superfície terrestre é essencialmente condicionada pela dinâmica 

atmosférica, que deve ser adequadamente incorporada ao modelo hidrológico. 

Rennó e Soares (2003), consideram o solo como um reservatório de carga bastante 

variável com o tempo, que tem na precipitação atmosférica sua principal entrada. Considerando 

o declive do terreno, o balanço de água no solo pode ser expressa, segundo os autores, por: 

                        P – Eint – Es – Ep – Qsaída +  Qentrada – ΔΘ = 0      onde, 

P= precipitação 

Eint  = água interceptada e evaporada pelo dossel 

Es = água evaporada pelo solo 

Ep = transpiração pelas plantas 

Qsaída = escoamento da água para fora do sistema 

Qentrada = escoamento da água para dentro do sistema ( fluxo ascendente, 

 escoamento superficial e subsuperficial dos elementos à montante) 
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ΔΘ = variação do armazenamento da água no solo                      sendo que,Eint  +  Es + 

Ep = evapotranspiração          e, 

Precipitação Liquida =  P (precipitação) – I (interceptação) 

 

Os fatores condicionantes podem ser incorporados ao modelo na forma de parâmetros 

ou variáveis, em função de sua natureza.  Basicamente, os parâmetros se distinguem das 

variáveis por não manifestarem uma dependência com o tempo ou alguma outra variável, ainda 

que possam apresentar variabilidade espacial Por exemplo: -  Nos modelos que descrevem o 

movimento da água no solo, a porosidade representa um parâmetro e a condutividade 

hidráulica, uma variável que depende do   volume de poros ocupado pela água ( secção efetiva 

de fluxo), que varia com o tempo. 

Existem três tipos de variáveis, que no caso dos modelos hidrológicos podem ser 

exemplificadas: 

Variáveis de estado – armazenamento de água no solo 

Variáveis de processo – fluxos → entradas e saídas das variáveis de estado. 

Variáveis forçantes -  influe no processo mas não é influenciada por ele → precipitação, 

aqüíferos não confinados, vento.  

Os modelos podem ser classificados por diferentes critérios, Maidment (1993), Vertessy 

(1993) e Tucci (1998). Em função da natureza das variáveis (estocásticos ou determinísticos), 

de sua concepção (empíricos ou dedutivos),abrangência (discretos ou contínuos/pontuais ou 

distribuídos) ou quanto a dependência temporal (estáticos ou dinâmicos). 

Segundo  Beven (1991), os modelos distribuídos físicos ( dedutivos ) são os que melhor 

representam os processos hidrológicos em uma bacia, apesar de exigirem uma uma base de 

informações extensa e bastante detalhada sobre a área.  

Outra questão importante relacionada a eficiência dos modelos hidrológicos diz respeito 

as escalas temporais e espaciais observadas. Os processos envolvidos no ciclo hidrológico se 

dão em diferentes escalas espaciais e temporais nas diferentes interfaces.  Hall ET all (1988), 

considera que as trocas de energia e matéria na interface atmosfera- biosfera, por exemplo, se 

dão em intervalos de tempo muito restritos (0,1 a 1 hora) enquanto os efeitos desta trocas 

sobre o solo só se farão sentir em escalas que vão de 1 a 10.000 anos para solos naturais e de 

1 a 100 anos para solos agricultáveis. Da mesma forma verifica-se uma variação considerável 
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nas escalas espaciais envolvidas nestes processos, das dimenções do estômato , da vertente 

ou da bacia. 

Steyaert (1993), considera que um grande desafio para as modelagens, seria o de  

compatibilizar os resultados detalhados pontuais com a generalização necessária para 

estimativa regional de drenagem. 

Segundo Rennó e Soares (2003), “ a forma mais comum de tratar uma bacia 

hidrografica é considerá-la um sistema agregado com propriedades homogêneas” 

Um maior detalhamento e conseqüente maior precisão, podem ser obtidos através da 

discretização espacial das bacias em sub-bacias,  utilizado em modelos precipitação/vazão. 

 Silva (2005) considera que uma grande limitação para aplicação dos  modelos 

hidrológicos  tem a ver com a aquisição de dados referentes ao uso e ocupação do solo e das 

formas de relevo, o que pode ser superado pela utilização de SIG. Beven (1997) já aponta que, 

no final da década de noventa, a disponibilidade de modelos de elevação digital aumentou 

significativamente, assim como softwares de SIG (Sistema de Informação Geográfica), que 

integrados com modelos hidrológicos podem facilitar a derivação de informações necessárias. 

Modelos que analisam os fluxos superficiais e subsuperficiais, fortemente condicionados 

pelas formas de relevo, têm que assumir a heterogeneidade inerente a superfície analisada. 

Atributos, como limites da bacia, declividade, comprimento de rampa, forma e 

orientação de vertentes, configuração e conectividade dos canais de drenagem, precisam ser 

levados em consideração, Moore et al. (1993).  Estes atributos podem ser computados a partir 

de um Modelo Numérico de Terreno (MNT), que pode ser estruturado em grades regulares, 

grades triangulares ou curvas de nível. Um modelo que vem sendo amplamenre utilizado na 

previsão de escoamentos, o TOPMODEL, desenvolvido por Beven e Kirkby (1979), se baseia 

em um MNT estruturado em grades regulares 

Segundo Rocha Filho (2010)  o  TOPMODEL ( Topography-based hydrological model) 

se trata de um modelo conceitual de base física, em que apenas a variabililidade espacial  dos 

parâmetros relacionados a topografia é considerada ( semi distribuído) e o armazenamento da 

água pelo solo é considerado o principal condicionante do escoamento superficial.  

O que caracteriza o modelo hidrológico TOPMODEL, por exemplo, é exatamente sua 

estrutura, que procura descrever o balanço da água no solo. Em sua formulação, este modelo 

considera a existência de três reservatórios (zona de raízes, zona não-saturada e zona 
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saturada) responsáveis pelo   processo de geração do escoamento, e são a resposta média da 

bacia de capacidade homogênea.” (Rocha Filho, 2010). 

Partindo do principio de conservação de massa ( taxa de entrada – taxa de saída = 

armazenamento), este modelo propicia o cálculo do balanço hidrico do reservatório 

representado pela cobertura pedológica  Hornberger et al (1999). 

O‟Loughlin (1990), ressalta a importância da umidade do solo na formação do deflúvio. 

Sua distribuição espacial sendo condicionadas tanto por fluxos verticais descendentes quanto 

subsuperficiais laterais determinados pelo relevo e pela estrutura do solo. 

Uma das restrições ao uso deste modelo, na região tropical úmida e subúmida, diz 

respeito a profundidade dos solos, já que ele parte do pressuposto de que o escoamento 

subsuperficial é proporcional ao gradiente hidráulico próximo a superfície. 

          Na RMSP, onde predominam Cambissolos  (Oliveira et al, 1999), verifica-se que estes 

solos rasos estão assentados sobre espessos mantos de alteritas bastante permeáveis, 

propiciando zonas não saturadas profundas 

         Segundo Rocha Filho (2010), este modelo possui menos mecanismos de controle das 

características dos diferentes materiais de cobertura do solo urbano, por não permitir a 

discretização dos diferentes usos dentro de cada sub bacia. Neste aspecto, o ABC 6win 

permite a consideração de rugosidade do terreno, grau de impermeabilização, grau de 

infiltração (CN médio composto por 3 principais usos) entre outras opções relativas ao solo 

urbano que nos interessam comparar entre as sub bacias. A possibilidade de comparação da 

evolução dos usos do solo permite quantificar e qualificar melhor os diferentes adensamentos 

da ocupação urbana ao longo do tempo. 

Tucci (2002) faz uma interessante análise dos impactos ambientais decorrentes da 

rápida expansão das áreas urbanas em grandes cidades brasileiras, produzidos pela 

impermeabilização do solo e a intensificação do escoamento pluvial. Inundações devido à 

urbanização, enchentes em áreas de várzeas urbanizadas, alteração no ciclo hidrológico, 

aumento da temperatura, aumento da carga de sedimentos e material sólido e a contaminação 

de aqüíferos são alguns dos principais impactos. 

Quanto ao impacto no ciclo hidrológico em uma área com pavimentos 

impermeabilizados e condutos, especificamente, Tucci (2002) cita as principais alterações em 

relação a uma área com cobertura vegetal, como a redução da infiltração da água no solo,  

menor rugosidade da superfície, provocando o aumento de volume e intensidade do 
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escoamento superficial,  rebaixamento do nível do lençol freático e a redução da 

evapotranspiração (Figura 8 e 9).  

 

Figura 8. Alterações no escoamento e na vazão devido à urbanização. Fonte: Schueler, 

(apud TUCCI, 2002) 

 

 

Figura 09: Alterações no ciclo hidrológico devido à urbanização. (Tucci, 2002) 

 

Na falta de estudos regionais específicos, tanto o DAEE, Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (1979), quanto a FCTH, Fundação Centro de Tecnologia de Hidráulica (1999), 

continuam se valendo  dos  critérios, traduzidos e “adaptados”  por Setzer et al. (1979), do Soil 

Conservation Service dos EUA, para estimativa do escoamento superficial da água, no 

dimensionamento de obras de drenagem na região metropolitana. 
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Esse modelo, segundo o próprio Setzer, se propõe a “ trazer alguma ajuda ao nosso 

engenheiro na tarefa desagradável, por ser subjetiva, de escolha de coeficientes a 

aplicar em fórmulas, e no entanto capazes de influenciar fortemente o resultado do 

cálculo.” O fato de Setzer ter estabelecido critérios totalmente  arbitrários, que carecem de 

fundamentação teórica ou empírica, na definição dos grupos hidrológicos e dos tipos de solo, 

torna a expressão “escolha de coeficientes”, por ele empregada na introdução do trabalho, 

bastante adequada.  

Nas Diretrizes Básicas para projetos de drenagem urbana no município de São Paulo, 

publicada pela FCTH (1999), os critérios propostos por Setzer se apresentam “simplificados”, 

mas igualmente inconsistentes, inovando em relação ao antecessor, pela introdução de 

padrões urbanos de ocupação no estabelecimento dos coeficientes de formação de enxurrada:  

Uso Residencial  

  lotes de até 500m²       com    65% de área impermeabilizada 

  lotes de até 1000m²     com 38% de área impermeabilizada 

  lotes de até 1500m²    com 30% de área impermeabilizada 

Áreas Comerciais         com 85% de impermeabilização 

Distritos Industriais       com 72% de impermeabilização 

 Fonte: FCTH (1999) 

Desnecessário ressaltar que esses padrões de ocupação não correspondem sequer a 

de bairros nobres como Pacaembu, Jardins (uso residencial) ou Av. Faria Lima (área 

comercial), e que os distritos industriais incrustados na região metropolitana, chegam a ter 

menos de 2% de área não impermeabilizada (caso da Mooca, Ipiranga e outros). 

Para estudos de drenagem e recursos hídricos, onde a unidade de análise principal é a 

bacia hidrográfica, uma primeira distinção a ser feita refere-se ao uso do solo, que pode ser 

agrícola ou urbano, além das áreas com vegetação natural. Os parâmetros considerados nos 

estudos realizados nos diferentes ambientes diferem, tanto quanto a natureza e magnitude dos 

processos observados. 
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Nos estudos de engenharia relacionados a drenagem em bacias hidrográficas urbanas, 

alguns conceitos e características físicas devem ser levados em consideração para o 

entendimento da dinâmica hídrica e proposição de soluções em um caso específico. 

Nesta breve revisão sobre o tema de drenagem urbana, a intenção é situar os principais 

conceitos e paradigmas encontrados em obras de referência. A proposta não é abordar todo o 

escopo e complexidade do tema, mas efetuar um percurso que ajude na definição das 

metodologias que irão auxiliar no cumprimento dos objetivos deste trabalho. 

Algumas das referências bibliográficas usadas são FCTH (1999), FCHT (2003), Tucci 

(2000, 2002), DAEE (1979), PMPA (2005), além de bibliografias e conteúdos do curso de 

drenagem urbana da Escola Politécnica. 

Encontramos em Ostrowstky & Zmitrowic (1991) uma boa descrição sobre a formação 

dos excedentes hídricos causados pelas chuvas, que seria, “quando ocorre uma 

precipitação sobre uma bacia hidrografia, a parte que não se infiltra pelo solo ou é retida 

por algum elemento interceptador, escoa superficialmente até alcançar um curso d‟água. 

Neste, a vazão aumenta de instante a instante até atingir um valor máximo, decrescendo 

em seguida,de modo mais lento. Este acréscimo na descarga por certo período de tempo 

denomina-se cheia ou enchente.” 

            Na engenharia hidráulica, há uma distinção entre enchente e inundação. A 

primeira seria natural e a segunda decorrente da ocupação humana. Botelho (1985) coloca que 

“só ocorrem inundações quando a área natural de passagem de enchente de um rio foi 

ocupada” 

 Em algumas obras de referências (PMPA, 2005; FCTH (1999), FCHT (2003)), 

encontramos a origem das inundações em áreas urbanas como resultantes de dois processos 

principais, que podem ocorrer individualmente ou em conjunto: 

• inundações em áreas ribeirinhas: os rios geralmente possuem dois leitos: o leito 

menor, onde a água escoa na maior parte do tempo; e o leito maior, que é inundado em média 

a cada 2 anos. O impacto devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior 

do rio, ficando sujeita à enchentes. Em períodos maiores de retorno, chuvas mais intensas 

podem inundar os terraços, atingindo uma área ocupada ainda maior; 

• inundações devido à urbanização: a ocupação do solo nos centros urbanos possui 

alta densidade de áreas edificadas e arruamentos pavimentados, diminuindo as áreas de 

infiltração e interceptação das águas pluviais e aumentando o escoamento superficial, além de 
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um sistema artificial de drenagem que concentra e acelera o fluxo das águas de chuvas, 

aumentando a magnitude e freqüência das inundações. O desenvolvimento urbano pode, 

ainda, produzir obstruções ao escoamento como aterros, pontes, drenagens inadequadas, 

entupimentos em condutos e assoreamento; 

Outras definições de referência 

“Inundação: representa o transbordamento das águas de um curso d‟água, 

atingindo a planície de inundação ou área de várzea;  

As enchentes ou cheias: são definidas pela elevação do nível d‟água no canal de 

drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem 

extravasar; 

O alagamento: é um acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por 

deficiência no sistema de drenagem; 

A enxurrada: é escoamento superficial concentrado e com alta energia de 

transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos fluviais.” 

Fonte: Min. Cidades/IPT (2007) 

Deve-se considerar que, drenagem é um problema de destinação de espaço, pois o 

volume de água presente em um dado instante numa área urbana não pode ser comprimido ou 

diminuído. É, portanto, uma demanda de espaço que deve ser considerada no processo de 

planejamento. Este é um importante motivo para se considerar a retenção em lote, pois desta 

forma o armazenamento é disperso, ocupando espaços menores e diminuindo a concentração 

dos volumes de água. 

              

4.3.1.  Efeitos da Urbanização na Resposta Hidrológica das Bacias 

Plano Diretor de Drenagem Urbana – Manual de Drenagem Urbana – Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre (PMPA, 2005) 

Segundo PMPA (2005), “(...)as políticas na drenagem urbana, que priorizam a 

simples transferência de escoamento, e a falta de controle da ocupação das áreas 

ribeirinhas têm produzido impactos significativos: 
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• aumento das vazões máximas (em até 7 vezes, Leopold (1968)) devido à 

ampliação da capacidade de escoamento de condutos e canais, para comportar os 

acréscimos de vazão gerados pela impermeabilização das superfícies; 

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

produção de resíduos sólidos (lixo); 

• deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea devido a lavagem 

das ruas, transporte de material sólido, contaminação de aqüíferos e as ligações 

clandestinas de esgoto cloacal e pluvial; 

• danos materiais e humanos para a população que ocupa as áreas ribeirinhas 

sujeitas às inundações; 

• impactos que ocorrem devido à forma desorganizada como a infra-estrutura 

urbana é implantada, podendo ser citadas: pontes e taludes de estradas que obstruem o 

escoamento; redução de seção do escoamento por aterros; deposição e obstrução de 

rios, canais e condutos por lixo e sedimentos; projetos e obras de drenagem 

inadequadas.” 

Nos Critérios e Diretrizes sobre Drenagem Urbana no Estado de São Paulo (FCTH, 

2003) encontramos ainda que: 

“Os fatores hidrológicos diretamente afetados pela urbanização são o volume do 

escoamento superficial direto, o tempo do escoamento superficial (intensidade de fluxo) 

e conseqüentemente a vazão de pico das cheias. Esses efeitos hidrológicos são 

diretamente causados por alterações da cobertura do solo, modificações hidrodinâmicas 

nos sistemas de drenagem e as invasões das várzeas. 

As alterações na cobertura do solo devido à urbanização caracterizam-se pela 

remoção da vegetação num estágio inicial, execução de cortes e aterros (quando se 

realizam os movimentos de terra), e posteriormente pela sua substituição por áreas 

construídas, pavimentadas ou com outro tipo de cobertura substancialmente diferente 

da original. 

A supressão da cobertura vegetal do solo tende a deixá-lo exposto à ação das 

enxurradas, produzindo a erosão superficial e conseqüentemente o aumento do 

transporte de materiais sólidos na bacia e sedimentação nos drenos principais, de 

menor declividade. As áreas construídas e pavimentadas aumentam gradativamente a 
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impermeabilização dos solos da bacia, reduzindo sua capacidade natural de absorver as 

águas das chuvas. 

As principais modificações das características hidráulicas das calhas decorrem 

das obras de canalização. Estas, regra geral, envolvem retificações, ampliações de 

seções e revestimentos de leito ou, ainda, as substituições das depressões e dos 

pequenos leitos naturais por galerias. Os canais artificiais apresentam menor resistência 

ao escoamento e, conseqüentemente, maiores velocidades, o que resulta num efeito de 

redução dos tempos de concentração das bacias. Do exposto, verifica-se que a 

urbanização de uma bacia altera a sua resposta à ocorrência de chuvas.” (FCTH, 2003) 

E em Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana no Município de São 

Paulo, (FCTH, 1999) temos que: “Os efeitos mais preponderantes são as reduções da 

infiltração e o tempo de trânsito das águas, que resultam em picos de vazão muito 

maiores em relação às condições anteriores à citada urbanização. 

São clássicos os exemplos que relacionam o crescimento das vazões máximas de 

cheias com a área urbanizada da bacia e a área servida por obras de drenagem. Há 

casos extremos em que os picos de cheia numa bacia urbanizada podem chegar a ser da 

ordem de 6 vezes superiores ao pico da mesma bacia em condições naturais. Cabe frisar 

que o volume do escoamento superficial direto é primordialmente determinado pela 

quantidade de água precipitada, características de infiltração do solo, chuva 

antecedente, tipo de cobertura vegetal, superfície impermeável e retenção superficial. Já 

o tempo de trânsito das águas (que determina os parâmetros de tempo do hidrograma 

do escoamento superficial direto) é função da declividade, rugosidade superficial do 

leito, comprimento de percurso e profundidade d'água do canal.” (FCTH,1999) 

De acordo ainda com essas Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana no 

Município de São Paulo (FCTH 1999), que se valem do modelo adaptado de Setzer (1979) 

para estimativa do escoamento superficial direto, há que se considerar que os parâmetros 

relacionados a “tempo” devem ser mensurados em função das alterações na estrutura da 

drenagem. 

“Obras de canalização, que envolvem retificações, ampliações de seções, 

revestimentos de leito e substituição das depressões e dos pequenos leitos naturais, 

alteram significativamente as características hidráulicas das calhas, resultando numa 

redução dos tempos de concentração das bacias.” (FCTH, 1999) 
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Com os trechos acima destacados, de obras de referência de órgãos oficiais no tema de 

drenagem urbana, parece ficar claro que as alterações postas em práticas na maioria dos 

projetos de drenagem contribuem para a concentração dos fluxos e aumento de suas 

velocidades. Apesar de repetitivo, optou-se por citar o mesmo conteúdo das diferentes fontes 

para demonstrar que em todas essas referências oficiais há um consenso sobre os impactos, 

não só da urbanização sobre o escoamento, mas das próprias obras de drenagem sobre a 

velocidade deste escoamento e seus malefícios. 

 

4.3.2.  Projeto de Drenagem  

Uma metodologia para estudos de drenagem urbana é surgerida por Ruben de La Porto 

(1993) com a seguinte ordem: primeiro passo, de caráter sócio econômico, é a escolha do 

período de retorno, uma vez que quanto maior o período de retorno, maior o custo da obra, por 

isso é preciso encontrar a melhor relação custo x benefício para o período de retorno ; o 

segundo passo é a determinação da metodologia, que irá definir a tormenta de projeto, ou seja, 

encontrar aqueles eventos pluviométricos extremos que poderão exigir o máximo das obras de 

drenagem; no terceiro passo, que envolve a pedologia, a hidrologia e o uso do solo, é preciso 

determinar o escoamento superficial direto da área de drenagem; o quarto passo, mais ligado a 

hidrologia, é a determinação das vazões de projeto que a obra deverá suportar; e, finalmente, o 

dimensionamento das estruturas hidráulicas. 

Neste sentido, os aspectos básicos a serem considerados referem-se a: confluências e 

desemboques, pontos baixos, pontes, travessias, estrangulamentos, drenagem lateral, 

benfeitorias e edificações importantes e restrições a jusante. 

 A partir desta organização para estudos de drenagem urbana, procuraremos abordar as 

metodologias mais consagradas em cada etapa, bem como aquelas que puderem ser 

consideradas mais apropriadas para o caso específico da bacia do Pirajussara. 

 

4.3.2.1 Período de Retorno  

O período de retorno é um conceito probabilístico, onde se determina a probabilidade de 

um evento ser igualado ou superado em „x‟ anos (período de retorno). Uma vazão com período 

de retorno de 100 anos, por exemplo, tem probabilidade 1/100 de ocorrer no próximo ano. O 
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período de retorno das vazões é, por hipótese, considerado igual ao período de retorno da 

tormenta de projeto (FCTH, 1999), quando aquela á calculada a partir desta. 

 Quanto maior o período de retorno, maior o custo da obra de drenagem, pois deverá 

suportar chuvas mais fortes, de mais rara recorrência. “Ao se decidir, portanto, que uma 

obra será projetada para uma vazão com período de retorno T anos, automaticamente, 

decide-se o grau de proteção conferido à população. Trata-se, portanto, de escolher qual 

o “risco aceitável” pela comunidade”. (FCTH, 2003) 

Nos EUA é lei o período de retorno de 100 anos, já no Brasil não existem normas, mas 

sim usos e costumes, como este sugerido por DAEE/CETESB (1980) na tabela 1.  

Tipo de obra Tipo de ocupação Período de retorno (anos) 

Micro-drenagem Residencial 2 

Micro-drenagem Comercial 5 

Micro-drenagem Edifícios de serviço ao público 5 

Micro-drenagem Aeroportos 2-5 

Micro-drenagem Áreas Comerciais e artérias de tráfego 5-10 

Macro-drenagem Áreas Comerciais e Residenciais 50-100 

Macro-drenagem Áreas de importânca específica 500 

Tabela 1. Períodos de retorno sugeridos (Fonte: Drenagem Urbana ABRH – 1995)  

 Para definirmos o que se entende por micro-drenagem e macro-drenagem, recorremos 

aos conceitos apresentados em FEHIDRO (2003), que considera a drenagem urbana um 

sistema composto por dois sistemas distintos que devem ser “planejados e projetados sob 

critérios diferenciados: o Sistema Inicial de Drenagem (Micro-drenagem) e o Sistema de 

Final (Macro-drenagem)”. 

Os Sistemas de Micro-drenagem (ou Inicial), são aqueles compostos pelos pavimentos 

das ruas, calçadas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, 

também, canais de pequenas dimensões. Podemos incluir no sistema de micro-drenagem os 

telhados, calhas e sistemas hidráulicos dos lotes privados, que podem atuar como acelerador 

ou interceptador do escoamento inicial.  
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Esses sistemas são, em geral, dimensionados para o escoamento de vazões de 2 a 10 

anos de período de retorno. Quando bem projetados, e com manutenção adequada, podem 

eliminar grande parte das inconveniências ou interrupções das atividades urbanas que advém 

das inundações e das interferências de enxurradas. Dependendo da orientação do arruamento, 

as obras de micro drenagem podem atuar como potencializadoras das enxurradas, onde os 

fluxos se concentram, como meios-fio e bocas-de-lobo, fato quase inevitável em grande parte 

dos eventos extremos em áreas urbanas.Objetivo principal das obras de microdrenagem é 

esgotar as vazões oriundas das chuvas mais freqüentes e, implicitamente, admite-se a 

ocorrência de alagamentos com freqüência alta; 

Já o Sistema de Macro-drenagem é constituído, em geral, por canais (abertos ou de 

contorno fechado) de grandes dimensões, projetados em geral para vazões de 25 a 100 anos 

de período de retorno. 

“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”. (FCTH, 2003) A mesma fonte salienta 

ainda que as obras de macrodrenagem não constituem solução definitiva para os problemas de 

inundações, e é conveniente que sejam complementadas por outras medidas que visem a 

aumentar a proteção oferecida pelas obras. 

 

4.3.2.2 Tormenta de projeto, hidrograma, IDF 

A precipitação é a principal informação hidrológica de entrada utilizada no cálculo das 

vazões de projeto em obras de drenagem pluvial. A expressão precipitação de projeto identifica 

a precipitação utilizada na geração do hidrograma ou vazão de projeto. 

No Plano Diretor de Drenagem Urbana – Manual de Drenagem Urbana – Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre (PMPA, 2005), são apresentados os fundamentos utilizados para a 

definição do método de obtenção de uma precipitação de projeto, que levam em consideração 

uma sequência cronológica de eventos classificados por: lâmina precipitada P (mm); duração D 

(min); intensidade média precipitada [iméd = P/D (mm/h)]; lâmina máxima Pmáx (mm) da 

seqüência de intervalos de tempo Δt que discretizam D; intensidade máxima imáx = Pmáx / Δt 

(mm/h); posição de Pmáx ou imáx dentro da duração D (entre 0 e 1, do início ao fim de D) 
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A precipitação de projeto é, definida como um evento crítico de chuva construído 

artificialmente com base em características estatísticas da chuva natural e com base em 

parâmetros de resposta da bacia hidrográfica. Estas características estatísticas e parâmetros 

são avaliados através de dois elementos básicos: período de retorno Tr da precipitação de 

projeto (anos) e duração crítica Dcr do evento (min). 

“Na realidade, o tempo de retorno escolhido está relacionado com a precipitação 

e não é necessariamente igual ao da vazão, devido à variabilidade dos outros fatores 

utilizados no cálculo do hidrograma de projeto. A duração crítica é outro elemento 

indispensável à definição das precipitações de projeto, pois ela deve ser longa o 

suficiente para que toda a bacia contribua com o escoamento superficial, o que eqüivale 

dizer que a precipitação efetiva (parcela da precipitação total que gera escoamento 

superficial) deve ter duração igual ao tempo de concentração da bacia contribuinte.” 

Sobre o modo de cálculo do tempo de concentração é possível consultar o Anexo D de PMPA 

(2005) – Metodologia para determinação do tempo de concentração. 

“As precipitações de projeto podem ser constantes ou variadas ao longo de sua 

duração. A precipitação de projeto constante é normalmente utilizada em conjunto com 

o Método Racional e sua duração é igual ao tempo de concentração. A precipitação de 

projeto variável no tempo (hietograma de projeto) é utilizada para determinar o 

hidrograma de projeto. No hietograma a precipitação é definida em intervalos de tempo 

onde a duração total da precipitação utilizada é maior ou igual ao tempo de 

concentração.” (PMPA, 2005) 

As precipitações de projeto são normalmente determinadas a partir de relações 

intensidade-duração-freqüência (curvas IDF) da bacia contribuinte. Expressas sob forma de 

tabelas ou equações, as curvas IDF fornecem a intensidade da precipitação para qualquer 

duração e período de retorno. Pode-se obter uma lâmina ou altura de precipitação, 

multiplicando-se a intensidade dada pela IDF pela sua correspondente duração. 

“A Intensidade-duração-freqüência (IDF) de um determinado local é obtida a partir 

de registros históricos de precipitação de pluviógrafos. Esta precipitação é o máximo 

pontual que possui abrangência espacial reduzida. A curva IDF de determinado local 

fornece a intensidade da chuva (mmh-1) para uma dada duração t (horas) e período de 

retorno Tr (anos).” (PMPA, 2005) 
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Occhipinti & Santos (1965) estudaram as máximas precipitações ocorridas na cidade de 

São Paulo, investigando as relações "intensidade-duração-freqüência" das cargas 

pluviométricas máximas com durações entre 5 minutos e 24 horas. Os resultados obtidos pelos 

autores, analisando dados de 1928 a 1964, são que as características das máximas 

precipitações podem ser relacionadas por equações de dois tipos: uma para intervalos de 

duração iguais ou inferiores a 60 minutos; e outra para intervalos de duração maiores que 60 

minutos. 

Setzer (1972), também no Estado de São Paulo, elaborou um estudo para 55 postos 

pluviométricos, distribuídos nas mais diversas regiões do Estado, apresentando resultados 

quanto à duração e recorrência de chuvas máximas. Estudos semelhantes foram realizados por 

Vieira & Medeiros (1980), Vieira & Souza (1983) e Vieira et al. (1988), respectivamente, para as 

regiões de Limeira, Ribeirão Preto e Piracicaba, e por Goulart et al. (1992) para Pelotas, RS.  

(Sentelhas et al, 1998)  

O modelo de chuva-vazão do Soil Conservation Service, é um modelo utilizado para 

determinar a chuva excedente a partir de uma precipitação fornecida. Calcula, a partir da chuva 

excedente, o hidrograma de escoamento superficial direto. Foi desenvolvido em 1972 pelo Soil 

Conservation Service e á um dos modelos mais utilizados em aplicações práticas devido a sua 

simplicidade, facilidade de aplicação e qualidade dos resultados fornecidos (DAEE 1979, FCTH 

1999) 

 

4.3.2.3 Distribuição temporal e chuva-vazão 

A resolução temporal e espacial da chuva é um dos parâmetros que o presente trabalho 

pretende avaliar através das diferentes formas de se utilizar os dados de chuva disponíveis. 

Algumas referências sobre metodologias de distribuição de tormenta de projeto podem ser 

encontradas no. Plano Diretor de Drenagem Urbana – Manual de Drenagem Urbana – 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA, 2005), organizado pelo Prof. Carlos Tucci. 

Dependendo da variabilidade temporal da chuva de projeto o método hidrológico 

utilizado pode variar. No Método Racional, por exemplo, considera-se a chuva de projeto com 

intensidade constante em toda a sua duração, retirada diretamente da curva IDF.  
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Outros métodos, baseados em hidrogramas unitários, utilizam a precipitação variável no 

tempo. Neste caso, os métodos mais usados são os que atribuem uma distribuição arbitrária 

temporal para chuvas de projeto, baseadas em cenários que produzem inundações críticas. Em 

PMPA (2005) é apresentado o método dos blocos alternados, que constrói o hietograma de 

projeto a partir da curva IDF. “A metodologia denominada de blocos alternados distribui a 

precipitação ao longo do tempo de forma a buscar um cenário crítico de precipitação. 

Este cenário baseia-se em precipitação pequena e média no início do tempo e 

precipitação alta próximo do final da duração, quando geram hidrogramas com grande 

pico.” (PMPA, 2005) 

O recomendado neste manual (PMPA, 2005) é a utilização do modelo de precipitação-

vazão do SCS (Soil Conservation Service, 1975) com a propagação superficial pelo hidrograma 

unitário triangular do SCS. O modelo SCS (1975) faz a separação do escoamento com base na 

precipitação em mm(P);  precipitação efetiva (Pef); e armazenamento no solo em mm (S)  

O CN é um valor estimado com base no tipo de solo e características de cobertura 

(consultar Anexo H em PMPA, 2005). A área impermeável é determinada com base na 

densidade habitacional através das relações apresentadas no anexo E. 

Para definição das taxas de escoamento superficial optamos por manter o texto original 

encontrado no Plano Diretor da Macrodrenagem do Alto Tietê – PDMAT (FCTH, 1999), por se 

tratar de um tema de domínio das ciências hidráulicas 

“Uma vez definidos os cenários da ocupação urbana atual e do horizonte de 

projeto, para a bacia hidrográfica em pauta, é necessário proceder-se à estimativa dos 

parâmetros de cálculo que procuram retratar as condições do escoamento superficial 

nos chamados modelos hidrológicos de transformação chuva-vazão, como por exemplo, 

o processo de cálculo do Soil Conservation Service (S.C.S.). Este processo utiliza um 

coeficiente denominado número de curva CN (“curve-number”), o qual deve ser 

estimado a partir da classificação dos solos e do tipo de cobertura existentes na área a 

ser drenada. 

O PDMAT, com base na experiência obtida na análise de diagnósticos específicos 

já elaborados para algumas sub-bacias integrantes da Bacia do Alto Tietê, recomenda 

que a estimativa desse parâmetro CN pode ser feita através de duas referências básicas: 

1) Com base na classificação usual por grupos de solos e cobertura (SCS, 1975) 
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Dada a grande extensão das atividades previstas para o PDMAT, no final de 1998, 

foi desenvolvido um trabalho específico de caracterização geológica de toda a baciado 

Alto Tietê, conforme CAMPANA, & TUCCI (1994). Dispõe-se para o restante do Estado de 

São Paulo, as análises realizadas por Setzer e Porto (1979). 

Normalmente, as bibliografias existentes orientam adotar o coeficiente CN, 

considerando as classes de solos constituintes e o tipo de cobertura e ocupação dos 

solos existentes. Dadas as maiores dificuldades para se classificar uma área de 

drenagem, em função da sua constituição pedológica, os referidos trabalhos apresentam 

uma tentativa de estabelecer um critério para melhor avaliação desse coeficiente na 

Bacia do Alto Tietê, a partir da sua constituição geológica, a qual é de mais fácil 

obtenção, baseando-se nas Cartas Geológicas disponíveis. 

Nesses trabalhos, encontram-se tabelados os valores de CN, de acordo com a 

estimativa dos solos ocorrentes em cada sub-bacia do Alto Tietê e do restante do 

Estado, conforme o uso do solo definido através das estimativas a serem feitas pela 

projetista. 

2) Com base em dados observados 

Esta forma de fixar a taxa de escoamento superficial a ser considerada num 

projeto de drenagem, normalmente é o caminho a ser adotado quando dispôe de dados 

como um hidrograma observado para calibração do valor atual do coeficiente CN e 

dados de projeções demográficas que permitissem a estimativa futura do aumento das 

áreas impermeáveis.”    (FCTH, 1999)  

Estudo recente realizado por Rocha Filho (2010) contribuiu muito para os objetivos 

desta pesquisa, não apenas por seus estudos no Pirajussara utilizando modelos hidrológicoas 

(TOPMODEL), mas também por sua contribuição no uso de dados de Radar para estimativas 

de vazão em eventos extremos. 

Como podemos ver pelas metodologias de chuva-vazão abordadas até aqui, os dados 

de chuva utilizados normalmente são pontuais e de baixa resolução temporal. Mais 

recentemente, a rede telemétrica do CTH vem passando a contar com dados de melhor 

resolução temporal (10 min.), além de dados da lâmina d‟água de diversos pontos críticos da 

RMSP. Além disto, os dados produzidos pelo SAISP a partir do RSP são mais uma ferramenta 

que ajuda muito a compreender a distribuição espacial e temporal de um evento de chuva 

sobre a área de uma bacia. 
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A principal forçante do modelo TOPMODEL é a precipitação. Por este motivo, esta 

variável precisa ser medida ou estimada com menor erro possível, de modo que as simulações 

possam ser consistentes e confiáveis.  Segundo Rocha Filho, as redes telemétricas são em 

geral limitadas quanto à representação da variabilidade espacial da precipitação, questão 

também levantada por Azevedo (1996, Tarifa:25).  

Por conta destas limitações, estudos visando a avaliação do impacto de estimativas de 

radar em modelos hidrológicos passaram a ser realizados. Pereira Filho (1989) utilizou dados 

do radar meteorológico de São Paulo para simular vazões na bacia do rio Tamanduateí, zona 

leste de São Paulo.   

No trabalho de Rocha Filho para a previsão de vazão, foram obtidos dados previstos de 

chuva do RSP (Radar), obtidos de uma técnica de extrapolação linear de deslocamento de 

varreduras consecutivas. Os resultados atingidos pelo autor demonstraram uma melhora 

sensível do desempenho do modelo hidrológico auto-regressivo, utilizado principalmente em 

bacias urbanas. Carpenter et al. (2001) utilizaram dados de radares meteorológicos do 

NEXRAD na comparação de modelos hidrológicos distribuídos e concentrados operacionais, 

concluindo que as diferenças são pouco significativas e estatisticamente semelhantes. Os 

autores recomendaram testes com a inclusão de outras características distribuídas (uso do 

solo, tipo do solo e características climáticas, por exemplo), como é a proposta desta pesquisa.  

Em estudo realizado por Gonçalves et al.  (2004), foram realizadas simulações 

individuais no TOPMODEL com dados de pluviômetros e de radar, e a vazão se mostrou mais 

próxima à observada para casos de eventos extremos quando se utilizou estimativas de radar.  

MOREIRA (2005) também realizou simulações com o modelo hidrológico IPH II para a 

comparação de diferentes entradas de precipitação, e os resultados indicaram que a utilização 

do radar pode resultar em uma melhora na representação espacial da chuva, contudo, com 

relação aos picos da vazão, o mesmo pode apresentar superestimativas ou subestimativas, 

motivo pelo qual é recomendada a integração dos dados de radar e pluviômetros. Gonçalves 

(2005) mostrou que as vazões simuladas com o modelo hidrológico CABC sofreram 

significativa melhora para estimativas de radar corrigidas por uma rede de pluviômetros pelo 

método de Brandes. 

Ainda na avaliação do uso de dados de radar, Robbins e Collier  (2005) compararam as 

incertezas entre as simulações com um modelo de drenagem urbana, tanto  para entradas de 

precipitação de pluviômetros, quanto de radar meteorológico. A conclusão foi de os 
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pluviômetros adicionam erros menores na saída do modelo para chuvas uniformes. Casos com 

precipitações isoladas os erros aumentaram significativamente.  (Rocha Filho, 2010).  

Moreira (2005) demonstrou que as vazões simuladas com medidas de telemetria 

perdem eficiência para eventos isolados e vazões simuladas com medidas de precipitação de 

um radar meteorológico tendem a subestimar a vazão simulada ou produzir resultados 

imprecisos. A partir destas constatações, o autor realizou a integração das medidas com a 

técnica ANOBES, mostrando que a melhora na eficiência do modelo foi significativa.   

Já Silva (2006) demonstrou que, na área de abrangência do RSP, “o viés do radar em 

comparação com a precipitação medida pela  telemetria é normalmente positivo, e ainda, 

que ocorre uma significante correlação espacial destes erros para diferentes tipos de 

sistemas precipitantes”.  

A partir das conclusões destes trabalhos, e no intuito de se avaliar o parâmetro de 

precipitação dentro de um modelo hidrológico, os dados de precipitação gerados a partir de 

radar foram incorporados aos dados desta pesquisa, em especial os eventos já avaliados por 

Rocha Filho (2010) pra a Bacia do Rib. Pirajussara. Os eventos em questão serão detalhados 

nos procedimentos, onde será possível compreender melhor a contribuição que os dados de 

radar podem dar na espacialização dos dados de chuva dentro de uma bacia hidrográfica. 

 

 4.4.  Dispositivos de Armazenamento 

A utilização de dispositivos de armazenamento em projetos de drenagem urbana vem 

sendo crescentemente utilizado na Região Metropolitana de São Paulo, assim como 

praticamente em todos os países de primeiro mundo há mais de vinte anos. 

Após muitos anos seguindo o princípio de garantir o rápido escoamento das águas, mas 

obtendo apenas picos extremamente elevados com o adensamento das áreas urbanas,  a 

filosofia de projeto de obras de drenagem passou a sofrer alterações, no sentido de propiciar 

maiores tempos de permanência das águas precipitadas sobre uma dada bacia com o 

propósito de reduzir as vazões de pico excessivamente elevadas nos pontos mais a jusante. 

Neste momento, dispositivos de detenção passam a ter uma  importância maior nos projetos de 

drenagem urbana. 
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Acrescenta-se a este novo paradigma, “os benefícios de caráter ambiental e 

estabilidade morfológica dos cursos d‟água receptores que, com isto, não tem a mesma 

amplitude de variação de vazões escoadas”, conforme ocorre nos projetos em que se 

contempla apenas as soluções de canalização. FCTH (1999) 

A principal função dos dispositivos de armazenamento é a de retardar a concentração 

das águas precipitadas sobre a área de uma bacia, de modo a contribuir para a redução das 

vazões de pico de cheias em pontos a jusante. Em FCTH (1999), encontramos que os 

dispositivos de armazenamento compreendem dois tipos distintos que são os de controle na 

fonte e os de controle a jusante. 

Os dispositivos de controle na fonte são instalações de pequeno porte colocadas 

próximas ao local de origem do escoamento superficial, contribuindo para diminuição do 

escoamento superficial, da formação de enxurradas, logo, da concentração de grandes fluxos 

nos fundos de vale, o que permite uma utilização mais eficiente da rede de drenagem a 

jusante. A indisponibilidade de espaços nas várzeas para grandes piscinões pode apresentar o 

controle na fonte como uma alternativa de mitigação destes eventos. 

Segundo FCTH (1999), “Esse tipo de dispositivo possui grande flexibilidade em 

termos de escolha de local de implantação, apresenta possibilidade de padronização da 

instalação, permite uma melhoria das condições de drenagem a jusante, bem como do 

controle em tempo real das vazões. Permite, ainda, um incremento de capacidade de 

drenagem global do sistema. Por outro lado, dificulta o monitoramento e a manutenção 

destas pequenas unidades instaladas em grande número e em diferentes locais. Isto 

implica também em elevados custos de manutenção. Existe também alguma 

controvérsia quanto a eficiência deste tipo de medida quando se pensa em reduzir o 

escoamento de uma sub bacia de porte através da disseminação deste tipo de 

dispositivo.” 

Acreditamos que a escala de implantação destes sistemas é o que pode fazer a 

diferença no escoamento de uma sub bacia, ou seja, somente se um percentual significativo da 

superfície possuir mecanismos de interceptação haverá diminuição relevante dos picos de 

vazão. 

Os dispositivos de controle a jusante, por outro lado, envolvem um menor número de 

locais de armazenamento, mas precisam ter dimensões bem maiores para uma capacidade 

eficiente de aporte do volume exigido em um evento extremo. As obras de armazenamento, 
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neste caso, podem ser dimensionadas para regular o escoamento de uma sub-bacia de porte 

expressivo. 

Segundo FCTH (1999) “Esta modalidade de controle permite reduzir o custo de 

implantação em relação ao caso de grande número de pequenas instalações de controle 

na fonte e apresenta maior facilidade de operação e manutenção. Por outro lado, 

apresenta maior dificuldade para encontrar locais adequados para sua implantação, 

além de encontrar uma alguma resistência na opinião pública quando se trata de 

reservatórios de armazenamento ou barramentos de maior porte, em áreas sem 

problemas de inundação, já que os benefícios destes dispositivos são sentidos a jusante 

destes.” Além de serem sentidos a jusante, são usados apenas em algumas ocasiões durante 

o anos, acumulando lixo e sedimentos que tornam sua presença na paisagem algo negativo. 

Obtivemos também em FCTH (1999) uma visão geral dos diferentes tipos de 

dispositivos de armazenamento ou retenção normalmente utilizados 

A) “Dispositivos de infiltração: Dispositivos de infiltração das águas de chuva 

tem ganho considerável aceitação nos últimos anos. Algumas comunidades norte-

americanas vêm adotando a sua utilização em áreas em processo de urbanização. 

Essa prática procura aproveitar as próprias condições naturais de 

encaminhamento das águas precipitadas para as tormentas de pequena magnitude. 

Quando as condições de solo assim o permitirem, as águas precipitadas em áreas 

impermeáveis são encaminhadas para um local com cobertura vegetal para infiltração no 

solo. 

Caso não haja disponibilidade de local para infiltração, as águas de chuva podem 

ser conduzidas a um dispositivo subterrâneo de armazenamento para posterior 

percolação no solo. 

B) Controle de entrada: As águas de chuva podem ser controladas em sua 

origem por meio de detenção no próprio local onde precipitam, mediante 

estrangulamento das entradas no sistema de escoamento. Dessa maneira, o volume de 

detenção pode ser obtido em locais adequadamente preparados para isso como 

telhados, áreas de estacionamento, pátios industriais e outras áreas julgadas 

adequadas. 
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C) Detenção na origem: A detenção na origem caracteriza-se por um 

"congestionamento" de todos os dispositivos de armazenamento que se situam a 

montante do sistema de afastamento das águas.” 

A primeira diferença entre a detenção na origem, a disposição local e o controle de 

entrada, consiste na magnitude da área a ser interceptada. A detenção na origem geralmente 

intercepta o escoamento superficial de várias parcelas isoladas de uma dada área ou mesmo 

de uma única área dividida em segmentos distintos. A detenção na origem pode ser 

conseguida a partir da construção adequada de valas, fossos secos, lagos, reservatórios de 

concreto, reservatórios tubulares (tubos agrupados), entre outros. FCTH (1999) 

 

 

5. PROCEDIMENTOS 

A execução do presente estudo envolve uma série de etapas e atividades, práticas e 

teóricas. Além do embasamento teórico-metodológico da temática da drenagem urbana, este 

estudo demandou um importante volume de trabalho prático, de campo e, principalmente, de 

laboratório. 

 No laboratório, trabalhos prévios no levantamento de cartografia de detalhe e 

cartografias temáticas pré-existentes permitiram uma análise que auxiliou na elaboração de um 

criterioso planejamento dos trabalhos de campo para coleta de dados relevantes ao tema.  

Em laboratório, foram feitas análises de dados observados em campo, das bases 

cartográficas e das pesquisas bibliográficas. Através da cartografia digital e de Sistemas de 

Informação Geográfica, as informações puderam ser cruzadas e sintetizadas de modo que os 

eventos observados foram espacializados e representados de forma a possibilitar melhor 

compreensão de seus processos intrínsecos. Além disto, a organização de um banco de dados 

georreferenciado permite sistematizar, por sub bacia, as informações necessárias para 

alimentação de um modelo hidrológico mais detalhado da área de estudo. 

Em um primeiro momento procuramos abordar, em capítulos anteriores, o tema da 

drenagem urbana recorrendo a conceitos construídos por bibliografias de referência, tanto na 

área de drenagem, quanto na temática urbana, nem sempre tão estudada. Essas referências 

abarcam tanto as literaturas encontradas nos estudos de geografia quanto naqueles 

desenvolvidos pela engenharia.  
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Foram nas etapas práticas desta pesquisa que pudemos lançar uso de modelos 

largamente usados pela engenharia, juntamente com as contribuições que o conhecimento 

geográfico vem acumulando e que podem auxiliar no aperfeiçoamento da análise da drenagem 

em bacias urbanas. Estão dentro destes conhecimentos a geomorfologia, a fotointerpretação, 

os solos, o clima urbano e a análise espacial de um modo mais geral. Todos, com suas 

técnicas e procedimentos práticos. 

5.1. Topografia e Uso do Solo 

Para qualquer estudo do meio físico, uma base topográfica é condição primordial para 

organização dos dados espaciais. É a partir das informações de drenagem, hipsometria e 

equipamentos (ruas, quadras, edificações, etc) que podemos começar a entender uma primeira 

formatação de uma bacia hidrográfica urbana, nossa unidade de análise. 

Nos dias de hoje, muitos trabalhos cartográficos são executados em meio digital, em 

softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS, usado nesta pesquisa. Este tipo de ambiente 

digital permite a organização de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) com facilidades 

em relação a processos analógicos. Desde que manipulados de forma adequada, esta forma 

de mapeamento pode otimizar a análise do espaço mapeado, aumentando a precisão dos 

dados e a facilidade na análise de diferentes níveis de informação. 

Mas para isto é preciso ter disponível uma série de itens. Um destes itens é a licença do 

software que se pretende utilizar. Neste caso, as licenças do Software ArcGis que serão 

utilizadas pertencem ao Departamento de Geografia de USP e aos locais de trabalho do 

pesquisador, Instituto Florestal e, posteriormente, Fundação Florestal. 

Outra necessidade é a aquisição de bases topográficas digitais compatíveis com as 

escala de estudo que se propõe. Neste caso, as bases devem ser, no mínimo, de 1:10.000, 

para se considerar um estudo de detalhe. 

Neste estudo utilizamos uma base disponibilizada pelo Instituto Florestal, que é 

composta por arquivos vetoriais e imagens de alta resolução. Os arquivos vetoriais possuem 

escalas que variam de 1:50.000, 1:10.000 até 1:2.000. Os dados provém de parcerias e 

colaborações entre o Instituto Florestal e a Emplasa, principalmente. Os dados na escala de 

1:2.000 provém da SABESP, através de uma colaboração com a Emplasa, mas não são 

contínuos para todos os temas, como a hipsometria por exemplo. 

Desta forma, para composição das bases topográficas da bacia do Pirajussara, foram 

utilizadas as quadras (SABESP 1:2.000), curvas de nível (1:2.000 em Taboão da Serra, 
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1:10.000 em São Paulo e Embu), hidrografia (SABESP 1:2.000) e canteiros centrais (SABESP 

1:2.000). Como Imagem de referência usamos ortofotos de 2007 disponibilizadas pelo convênio 

Dersa/USP-FFLCH (Plano de Manejo Parques Lineares Rodoanel Trecho Sul), pela boa 

resolução em relação ao peso/manipulação dos arquivos. Também foram utilizadas fotografias 

aéreas de 1952 e 1962* (AFA) *[algumas 1958 do Geoportal]  georreferenciadas e uma 

imagem ALOS 2007 (acervo IF) para classificação do uso do solo. Para o uso do solo de 1999 

foi utilizada uma imagem Landsat 5TM 1999 (download gratuito INPE) para classificação e 

Ikonos 2001 (convenio Dersa/USP) para checagem.  

A partir da base topográfica foi possível delimitar o perímetro da bacia, bem como os 

limites de sub-bacias, a partir da rede de drenagem e das curvas de nível, identificando os 

interflúvios na topografia digital e traçando uma poligonal de referência. Esta poligonal foi 

utilizada para destacar a bacia dentro da macrodrenagem do Alto Tietê e permitir o recorte das 

bases topográficas e temáticas. Este recorte torna os dados mais fáceis de trabalhar, focando o 

processamento das informações que interessam mais diretamente, sem esquecer das escalas 

mais regionais quando estas forem necessárias.  

Com a definição destes limites foi possível obter  as áreas das sub bacias e atribuir as 

características internas de cada uma dessas áreas, como tipo de solo, cobertura, declividade, 

materiais, etc. Isto auxiliará na análise setorizada da bacia e na alimentação de modelos 

hidrológicos, como o ABC6win, descrito a seguir. 

A partir da base hipsométrica vetorial, foi possível o processamento do Modelo Digital 

do Terreno (MDT), por interpolação dos valores de altitude nos vértices das curvas de nível. 

Este modelo permite uma visualização tridimencional do relevo, ampliando a percepção em 

relação a base planialtimétrica.  

Além de melhorar a visualização do relevo, a interpolação altimétrica gerada no MDT 

permite a manipulação desses dados de modo a viabilizar a extração de outros dados 

relacionados, como a declividade, orientação de vertente, sombreamento, entre outras 

possibilidades. Um arquivo raster gerado a partir deste modelo digital do terreno (cada pixel 

possui um valor altimétrico) pode ser usado em softwares SIG para extrair perfis de vertente 

(Global Mapper), direção do fluxo (ferramenta FlowDir do ArcGIS 9.3), e inclusive na montagem 

de modelos hidrológicos como TOP MODEL (Rocha Filho, 2010). 

A partir das informações hipsométricas é possível observar que a variação altimétrica da 

foz do ribeirão Pirajussara até o divisor de cabeceiras é de aproximadamente 150m, com a 
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menor cota de altitude de 720m junto à foz do Rio Pinheiros, e a maior, de 880m nas 

cabeceiras do córrego Poá. 

Porções mais elevadas da superfície, entre as cotas de 850 e 870m, correspondentes 

aos topos, principalmente das cabeceiras do córrego Poá e ao longo dos interflúvios que o 

separam da bacia do ribeirão Pirajussara, são caracterizadas por morrotes baixos e colinas. No 

restante da bacia predominam variações altimétricas de 760 a 810m. Em direção à jusante ao 

longo do córrego Poá e ribeirão Pirajussara as cotas variam entre 735 e 760m compreendendo 

predominantemente o relevo de colinas. Esses tipos de formações do relevo, tanto os morrotes 

quanto as colinas, favorecem o escoamento superficial direto, contribuindo para vazões de 

pico. 

A planície fluvial é restrita nos trechos de cabeceira, e médio curso; caracterizados por 

vales entalhados. Apenas após a confluência do córrego Poá e ribeirão Pirajussara, no 

município de São Paulo a planície fluvial fica mais evidente, situando-se entre as cotas de 710 

e 735m, tornando-se mais ampla e significativa na área da Cidade Universitária, junto à foz no 

rio Pinheiros. Segundo Berezuschy (1999), considerando uma amplitude de aproximadamente 

130 metros com um comprimento de 18 km, a bacia possui uma declividade média de 0,73%, 

sendo que, a montante do Largo do Taboão, pode-se verificar declividades da ordem de 12%. 

O desnível entre os dois principais tipos de terrenos da bacia é de mais de cem metros, 

sendo que as cabeceiras encontram-se na cota 850, e a foz na cota de 720, aproximadamente. 

A diferença entre as altas declividades dos setores de maior altitude com as baixas 

declividades das planícies são propícias para um escoamento superficial direto a montante e 

dificuldade de vazão a jusante que, juntamente com os aterros, a impermeabilização das 

planícies de inundação (entre 719 e 724m) e as canalizações excessivas e pontuais, agravam 

as condições de vazão da bacia, causando extravasamentos e efeitos danosos conhecidos. 

A declividade é um elemento importante na análise hidrológica de uma sub bacia, pois 

as altas declividades contribuem para acelerar o escoamento superficial, o tempo de 

concentração, a formação de enxurrada, enquanto as baixas declividades podem dificultar o 

escoamento e acumular volumes de água, dependendo de sua localização topográfica e 

rugosidade. As declividades serão analisadas setorialmente, cruzadas com outros elementos, 

como a cobertura do solo, arruamentos, sub bacias de contribuição, conforme a metodologia 

aplicada. 
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A leitura da carta clinográfica (Figura 15), permite reconhecer que as vertentes do 

ribeirão Poá, principalmente de sua margem esquerda são caracterizadas predominantemente 

por declividades superiores a 30%, coincidindo, portanto, com o relevo de morrotes; e tornam-

se mais suaves após a confluência com o ribeirão Pirajussara. As vertentes que separam os 

interflúvios dos ribeirões Poá e Pirajussara também apresentam altas declividades, superiores 

a 20%. Contrastando com esse modelado, as vertentes da margem direita do ribeirão 

Pirajuçara são mais suaves e caracterizam-se por intervalos de declividade entre 6 e 20%  e 

localmente entre 20 e 30%. Esse parâmetro morfométrico evidencia que a região da bacia do 

ribeirão Poá é constituída por uma superfície mais dissecada, o que favorece uma maior 

concentração do escoamento superficial. 

 

Figura 10. Carta Clinográfica da Bacia do Ribeirão Pirajussara 

 

O uso e ocupação do solo é outro aspecto que deve ser levantado e atualizado sempre 

que possível. O mapeamento do uso e cobertura do solo é necessário para a compreensão de 

outros fatores, como o grau de impermeabilização do solo, os padrões de loteamento e os tipos 

de poluição (sedimentos, químicos, resíduos sólidos, etc). Para a área deste estudo já existem 

alguns mapeamentos feitos em diagnósticos anteriores (DAEE, 1999, Canil 2006), mas 
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efetuamos uma atualização com ortofotos de 2007 e imagens de satélite recentes (ALOS 

2007), não de toda a bacia, mas da área de recorte do Poá para estudos mais detalhados. 

A partir de uma imagem de satélite Alos (resolução de 10 metros) com data de 

02/dez/2007, foi utilizado software livre Spring 4.2 para classificação supervisionada da área de 

Estudo. A classificação supervisionada é baseada na coleta de amostras na imagem de 

diferentes respostas espectrais que correspondem a tipos específicos de uso ou cobertura da 

superfície da Terra. 

No caso da bacia do Pirajussara, para os objetivos deste trabalho, o intuito da 

classificação supervisionada da imagem Alos foi um levantamento rápido dos principais 

materiais de cobertura do solo para auxílio na quantificação dos tipos de uso e grau de 

permeabilidade que interessem ao processo de drenagem urbana. 

A escolha na imagem ALOS se deu por alguns motivos, tais como, a data, 

disponibilidade do material, resolução e domínio no manuseio. Dentre as imagens de satélite 

disponíveis da área, a imagem cedida pelo Instituto Florestal (Inventario Florestal do Estado de 

São Paulo 2010/FUNDAG) se mostrou a melhor opção pelo acesso as bandas originais, 

inclusive infra-vermelho (importante para identificação de áreas verdes), pela resolução e data 

relativamente melhores do que em estudos anteriores que utilizaram Landsat do final da 

década de noventa. Uma imagem Ikonos de 2001 foi cogitada para o uso, mas a data seria 

antiga e próxima do material do DAEE 1999; e tratava-se de um mosaico, com histograma 

prejudicado, sem os arquivos originais das bandas, dificultando o processamento da imagem. 

Em um cenário ideal, seria positivo para a precisão de alguns dados do trabalho, ter 

acesso a uma imagem de melhor resolução (0,5m), mais atual e ortorrefiticada, o que não foi o 

caso. Contudo, este incremento da qualidade da imagem, também incorporaria ao estudo uma 

escala de trabalho ainda mais detalhada, demandando um volume de trabalho muito extenso 

neste tema para as dimensões da área e prazo disponível. Ainda que haja um esforço para que 

os dados utilizados se aproximem o máximo possível da escala de 1:10.000, limitações de 

disponibilidade de material de base, principalmente, dificultam a homogeneidade das escalas.  

Os produtos extraídos da imagem ALOS utilizada podem chegar a uma escala de até 

1:25.000, principalmente considerando o suporte de ortofotos recentes que chegam a escalas 

maiores de 1:2.000 sem perder resolução em ambiente digital. Desta forma, para uma 

amostragem estatística dos principais materiais de cobertura do solo nas diversas sub-bacias 

do Poá, refinada com checagem em escala de detalhe, o produto da classificação 
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supervisionada da imagem ALOS satisfaz os propósitos deste estudo. Com o refinamento das 

ortofotos e ajustes aos limites de quadras da Sabesp, é possível um nível de precisão bem 

coerente com os dados na realidade da superfície. Os mesmos procedimentos foram usados 

para o uso de 1999, mas com uso de classificação de Landsat e checagem em imagem Ikonos 

2001, com os devidos cuidados na observância das diferenças de escala e data dos sensores. 

Foram utilizadas as bandas 1, 2, 3 e 4 da imagem, numa composição 4(R)3(G)1(B). 

Para simplificar a segmentação dos tipos de materiais na área, foi utilizado um número 

reduzido de classes, de modo a minimizar a possibilidade de rejeição ou dúvida. Neste 

momento da classificação da imagem de satélite, a busca foi focada mais nos materiais da 

superfície do que pelos padrões de uso, pois desta forma, foi possível coletar amostras de 

resposta espectral mais homogêneas, umas vez que não se pretende identificar diferenças 

texturais. Com isto o produto da classificação tende a diminuir as rejeições. Os padrões de uso 

foram observados por fotointerpretação, juntamente com a correção de erros na classificação. 

As classes inicialmente definidas para amostragem foram: grama (rosa acinzentado na 

composição da imagem), mata (vermelho escuro), solo exposto (amarelo claro), telha de 

cerâmica (laranja), edificações impermeáveis heterogêneas (cinza claro), grandes superfícies 

impermeáveis homogêneas (cinza escuro), coberturas brancas (branco). 

 

Figura 11. Exemplos de amostragem para classificação da imagem ALOS 
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Das grandes classes de tipo de cobertura identificadas na resolução da imagem, estas 

assinaladas foram consideradas mais relevantes para serem rapidamente extraídas na área de 

estudo, tanto para a entrada de dados nos modelos hidrológicos como para análise de padrões 

e cruzamentos posteriores. Como dito, estas classes também foram escolhidas por facilitarem 

o processo de identificação dos materiais na classificação da imagem de satélite disponível, e 

do software e material humano disponível. Softwares avançados, como E-Cognition, com 

imagens de alta resolução (0,5m) são capazes de identificar objetos, padrões e materiais com 

muito mais precisão, mas a um custo inviável, neste caso. 

Após a coleta e análise das amostras foi possível identificar as principais dificuldades que a 

classificação encontrou na segmentação da resposta espectral dos materiais de cobertura. 

 

Figura 12. Resultado “bruto” da classificação supervisionada da imagem ALOS, 2007. 

Como era de se esperar, houve uma pequena (menos de 3%) dificuldade de distinção 

entre grama e mata, mas principalmente em bordas e áreas de vegetação baixa, o que foi 

considerado aceitável e corrigido em casos mais relevantes. 

Também pela proximidade na resposta espectral das amostras, houve uma dificuldade 

na classificação entre solo exposto e as telhas de cerâmica, principalmente em solos expostos 
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um pouco mais escuros; mas de modo geral a identificação das telhas (cerâmica) superaram 

positivamente as expectativas, tendo correspondência na ortofoto em grande parte dos casos, 

e de fácil correção dos casos de erros. A identificação destes telhados auxilia na tipificação de 

alguns padrões de loteamento. 

As áreas de edificação impermeável heterogêneas – que na prática englobam a maior 

parte da ocupação urbana – dominam mais o setor a montante (alta) da bacia, com ocupações 

mais densas e presença massiva de concreto e asfalto. Esta classe se confundiu com as 

edificações impermeáveis homogêneas em alguns casos, mas por serem ambas impermeáveis 

não afetará a função do material no escoamento superficial na maioria dos casos. 

 

Figura 13. Sobreposição da classificação da imagem com ortofoto para checagem 

O intuito de criar uma classe de superfícies impermeáveis homogêneas foi atingido na 

maioria dos principais casos de grandes estacionamentos, pátios de industrias e galpões, 

podendo ser refinados na fotointerpretação com o auxilio dos limites de quadras. Para as 
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pequenas indefinições com as áreas mais escuras de edificações heterogêneas, foi 

reclassificado como esta última. 

Como resultado da classificação, uma classe de “rejeição” é criada, onde se agrupam 

os pixels que não puderam ser alocados em nenhuma das classes definidas. Na análise das 

amostragens, os índices de rejeição foram, em média, baixos, menor que 1 % na maioria dos 

casos, abaixo de dois pra mata e edificações impermeáveis heterogêneas. E alta pra 

superfícies brancas (13 %). 

Analisando o resultado de algumas classificações iniciais em comparação com as 

ortofotos de detalhe, foi possível compreender alguns motivos de rejeição. Em poucos casos 

um refinamento da amostragem demonstrou diminuir a rejeição final. Para o caso de algumas 

áreas arborizadas mais “escuras” (reflorestamentos) isso foi preciso, mas para a maioria dos 

casos, tratavam-se de áreas mistas onde o processamento automático não conseguiu decidir 

em qual classe enquadrar o pixel. 

Identificamos este comportamento por alguns motivos. Foi recorrente a incorporação de 

áreas limítrofes entre um material e outro na classe de rejeição, como por exemplo, entre um 

fragmento vegetal e uma área impermeável. Este refinamento dos limites entre classes poderá 

ser feito com as ortofotos e shape de quadras da Sabesp e o cruzamento das informações. 

Outro motivo que indica a inclusão de “áreas de materiais mistos” na classe de rejeição foi a 

identificação destas “áreas de rejeição” nas ortofotos, e a constatação de se tratarem de 

combinações de duas ou mais classes. 

Em gramíneas mais baixas e esparsas associadas a solos expostos, identificados na 

ortofoto, houve confusão do software para definir com precisão o limite entre os dois tipos de 

superfícies. No que diz respeito a exportação de sedimentos, alguma presença de gramínea 

em comparação a um solo totalmente exposto faz diferença na poluição difusa escoada 

superficialmente, portanto, as classes devem ser bem delimitadas através de correções por 

fotointerpretação. 

Edificações impermeáveis heterogêneas (eih) associadas a ruas de terra (solo exposto) 

foram incluídas na classe de rejeição, o que auxiliou na identificação destas áreas, 

normalmente de baixa renda, recentes, com autoconstruções dominantes e sem saneamento. 

Sua inclusão na classe de rejeição, neste casso, auxiliou na identificação automática de um 

padrão de urbanização. Estas áreas de loteamento recente de baixa renda representam um 
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setor dinâmico da ocupação, sendo que suas diferentes fases podem ser identificadas nos 

sensores remotos. 

Outro padrão que a classe de rejeição auxiliou na delimitação foi o de mais alta renda 

no Morumbi, onde a diversidade de materiais causou muita dificuldade na segmentação dos 

pixels. Presença de árvores, quintais, sombras, piscinas, telhados, concreto, asfalto, quadras 

poliesportivas e outras superfícies, numa heterogeneidade muito rica e muito próximas umas 

das outras para esta resolução, de modo que uma amostra de seu padrão textural 

“contaminaria” as outras classes, pois existem elementos (pixels) de todas as classes neste 

padrão. Como dito, tecnicamente, é possível contornar estas “confusões” da classificação com 

melhores resoluções, softwares específicos e uma considerável dedicação na execução e 

análise destes processamentos. Mas para os objetivos deste trabalho – onde a cobertura/uso 

do solo é apenas uma de muitas outras informações a serem levantadas e avaliadas – e por se 

tratar de uma classificação prévia que passará por um refinamento pela fotointerpretação, os 

resultados da classificação foram satisfatórios. 

Dado volume de trabalho na checagem das áreas mistas e edição de classes e 

poligonais, optou-se pelo recorte na bacia do Poá para montagem do modelo hidrológico. Desta 

forma, a sistematização dos dados de cobertura do solo de 2007 a partir da classificação da 

imagem ALOS apresentaram os resultados totais abaixo apresentados para a bacia: 

GRIDCODE Materiais de Cobertura Bacia do Poá área Km % 

1 Vegetação baixa/média 3.79 23.14 

2 Vegetação média/alta 2.27 13.88 

3 Solo Exposto 0.34 2.06 

4 Telhas Cerâmica 0.78 4.75 

5 Edificação Heterogenea Impermeável 5.73 34.99 

6 Superfície Homogênea Impermeavel 0.06 0.34 

7 Grandes Coberturas Brancas 1.40 8.58 

8 misto vegetação/ impermeável 1.04 6.32 

9 misto vegetação/ solo exposto 0.48 2.93 

10 misto Impermável/ solo exposto 0.50 3.02 

Tabela 2: Classes de coberturas mapeadas da Imagem de satélite. 

Posteriormente estes totais foram subdivididos em subbacia para montagem do modelo 

hidrológico, atribuição de CN para cada uso e comparação entre os excedentes de escoamento 

calculado por subbacia e total.  
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Figura 14. Mapa de Cobertura do Solo, 2007 (ALOS/Ortofotos) 

 

Para poder comparar o escoamento superficial de 2007, calculado no ABCwin6, com 

um dado mais original da bacia, foi mapeado o uso do solo também a partir das fotografias 

aéreas de 1952, e igualmente sistematizado por sub-bacias para alimentação de um modelo. 

O georreferenciamento de fotografias aéreas de 1952 e 1962 fizeram parte dos 

procedimentos deste mapeamento, permitindo a sobreposição de informações e facilitando a 

identificação de características mais próximas do natural na área de estudo, conforme proposto 

por Rodrigues (2011). A ausência de fotos de 1962 de toda área no acervo do AFA, 

principalmente mais próximo ao Rio Pinheiros, impediu que a bacia fosse coberta por um 

mapeamento deste período histórico, optando-se pelas fotografias de 1952 que, além de 

registrarem um período mais original da área, possuem uma cobertura total da bacia. 

Uma classificação automática das fotografias aéreas não possibilita o mesmo resultado 

satisfatório encontrado na imagem de satélite de 2007, sendo necessário o uso de 

fotointerpretação para restituição dos usos identificados em 1952. No intuito de agilizar o 

mapeamento e permitir um melhor cruzamento posterior das informações, optou-se por utilizar 

o shape (nível de informação) de quadras da SABESP como base para este mapeamento de 
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1952. A partir das poligonais de quadras existentes em 2002 (data da base SABESP), 

identificaram-se as quadras e vias já existentes e aquelas ainda não existentes em 52. Para 

cada área foi atribuída uma classe de cobertura do solo conforme identificado na fotografia de 

1952. Algumas quadras tiveram de ser subdivididas através de edições gráficas dos polígonos.  

Apesar do grande trabalho de edição e classificação manual, o resultado se mostrou 

bastante satisfatório. Contudo, este volume de trabalho também obrigou o mapeamento a se 

restringir a uma área menor, na bacia do Poá, uma vez que o mapeamento de toda bacia do 

Pirajussara se mostrou inviável.Os setores de arruamentos da base SABESP foram aqueles 

que mais dificultaram a adaptação para o uso de 1952, implicando em um grande volume de 

edição. De um modo geral, o formato das quadras permitiu uma boa adaptação para o uso de 

52, sendo possível a identificação de limites de propriedades que posteriormente se tornaram 

lotes urbanos. 

 

Figura 15. Mapeamento da cobertura do solo de 1952 no Pirajussara 

Além da fotointerpretação das fotografias aéreas de 1952 em meio digital, através do 

georreferenciamento e manuseio no ArcGIS, também foram observadas em meio analógico, 

em um estereoscópio de espelho, no laboratório de Pedologia do DG. O objetivo da 

observação em estereoscopia (3D) foi o de melhor identificar alguns usos agrícolas para 

auxiliar na atribuição de valores de CN e também para observação da geomorfologia 

apresentada neste período. 
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Nestas fotografias de 1952 o exagero vertical tornou as vertentes do Poá muito mais 

íngremes do que o observado no modelo digital e nos trabalhos de campo. Contudo, foi 

possível observar que, já nesta época, os fundos de vale são as áreas mais densamente 

ocupadas e utilizadas por fazendas, loteamentos e principais vias, como a Regis Bittencourt. 

Não foram observados cortes e aterros significativos nas vertentes, mas a proximidade da 

rodovia com o leito maior do canal principal já representa um risco para a drenagem. A enorme 

quantidade de sedimentos disponíveis neste período de dinâmica de loteamentos e a inevitável 

necessidade de nivelamento de algumas superfícies para edificações, marcam o início de uma 

antropogeomorfologia mais intensiva neste momento histórico da área. 

Na vegetação arbóreo/arbustiva dos morros percebe-se que grande parte da mata 

original havia sido muito explorada para extração de madeira num momento anterior. Matas 

esparsas, em recuperação, são freqüentes nas vertentes e topos do Poá, principalmente. Nas 

fotografias de 1962, muitas áreas, mesmo que já loteadas, apresentam uma vegetação mais 

recompostas do que em 1952. Comparação visual figura 20. 

 

Figura 16: Comparação de uso entre 1952 e 1962 (Taboão da Serra). 

O mapa final de cobertura do solo de 1952, após finalizado (figura 21), foi sobreposto 

aos limites de sub-bacia, através da ferramenta Union do software ArcGIS, da mesma forma 

que o mapeamento de 2007. Este cruzamento permitiu o tratamento dos dados em ambiente 

Excel, onde as estatísticas de área de cada uso por sub-bacia foram organizados para 

montagem do modelo hidrológico ABCwin6.  
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Além do uso de 1952 e 2007, procedeu-se o levantamento do uso do solo em 1999 com 

uma imagem Landsat 5TM. Este levantamento foi feito para ser usado como parâmetro de uma 

escala menos detalhada e como subsídio para construção de um modelo equivalente àquele 

usado pelo diagnóstico feito pelo DAEE. A elaboração deste modelo equivalente permite que 

possamos comparar os resultados entre dados mais detalhados e menos detalhados, além de 

transformações evidentes na cobertura do solo. A metodologia usada para classificação da 

imagem Landsat é igual a usada para imagem ALOS e não será detalhada novamente, 

  

 

Figura 17. Mapa de Cobertura do solo, 1952 (aerofoto 1:25.000) 
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Figura 18. Mapa de Cobertura do Solo, 1999/2001 (Landsat e Ikonos) 

 

5.2. Dados de Chuva 

Para estes estudos e simulações, além do levantamento de alguns dados em ambiente 

SIG, como declividade, hipsometria, drenagem, uso do solo, sub bacias, solos, etc, é preciso 

obter dados meteorológicos consistentes. Os dados de precipitação são muito importantes na 

“alimentação” de qualquer modelo hidrológico, principalmente em bacias que não possuam 

dados de vazão monitorados, o que não é mais o caso da área de estudo nos dias atuais. 

A continuidade da coleta de dados, a distribuição dos pontos de coleta e sua 

proximidade com a bacia estudada é de fundamental importância para o estudo que se 

pretende. Contudo, os dados disponíveis nem sempre estão dentro destas condições ideais. 

Os dados de telemetria da área do Pirajussara e córrego Poá, por muito tempo foram falhos e 

pouco detalhados. Mais recentemente, a instalação de novos postos (pelo CTH) na região 

incrementou a disponibilidade de dados, o que representa uma melhora na cobertura, apesar 

da curta amostragem histórica.  
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A primeira fonte de dados de precipitação explorada foi o banco de dados 

disponibilizado pelo SIGRH, com alguns postos de telemetria espalhados pela bacia do Alto 

Tietê. Contudo, os períodos de cobertura diferem entre os postos, e a distância entre eles não 

permite um refinamento dos dados de chuva dentro da escala da bacia do córrego Poá.  

De qualquer modo, alguns dados de postos próximos foram analisados, como o E3-004, 

com cobertura de 1936 a 1963 com dados diários, onde uma leve tendência de aumento das 

chuvas máximas pode ser observado, de maiores freqüências de 60 mm para 80 mm. No ponto 

E3-251 localizado na cidade universitária, com dados de 1973 a 1993 também foi possível 

observar incremento nos totais anuais que, de uma média abaixo dos 1500mm até a década de 

80, passaram a ficar acima deste patamar no início dos anos 90. As séries históricas 

disponíveis não são suficientes para conclusões definitivas, e seus dados diários não atendem 

aos objetivos de uma avaliação da distribuição temporal dos eventos de chuva intensos. 

Outra possibilidade cogitada foi a aquisição de estações meteorológicas para coleta de 

dados em locais mais próximos da área de estudo. Devido ao alto custo da aquisição de novos 

equipamentos, para coleta de dados de um curto espaço de tempo, a compra de um 

pluviômetro foi descartada após algumas pesquisas de mercado. 

Como alternativa, foi requerido empréstimo junto ao laboratório de Climatologia (Dep. 

Geografia - USP) de uma estação meteorológica para instalação na área de estudo e coleta de 

dados de outubro de 2010 a março de 2011. Contudo, por problemas de compatibilidade de 

software, dificuldade no manuseio e falta de disponibilidade para testes no local de instalação, 

a coleta de dados não foi bem sucedida e as informações não foram utilizadas. 

Por fim, dentre as opções de fontes de dados, os dados de melhor resolução para os 

objetivos deste estudo foram aqueles apresentados por Rocha Filho (2010), disponíveis através 

da rede SAISP (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo mantido pela FCTH).  

Dentre os eventos disponibilizados pelo SAISP, optamos por trabalhar com os eventos 

analisados no trabalho de Rocha Filho (2010), principalmente o evento do dia 26 de outubro de 

2009. Esta escolha se baseou pelo tipo da chuva, pela quantidade de postos de telemetria e 

pela oportunidade de podermos lançar mão das conclusões apresentadas por Rocha Filho 

(2010) na avaliação de dados de Radar. 

A partir de algumas conclusões apresentadas por Rocha Filho a respeito da avaliação 

dos dados de Radar e dados de telemetria na bacia do Pirajussara, nos interessam alguns 
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aspectos que tentaremos explorar na aplicação em modelos hidrológicos para espacialização 

dos dados de chuva, e serão discutidos após organização das informações. 

Entendemos os erros implícitos, indicados por Rocha Filho (2010), que o uso de dados 

de Radar podem acarretar na estimativa de vazão em modelos hidrológicos, mas as 

conclusões gerais de seu trabalho demonstram que a representatividade espacial dos pontos 

de telemetria podem incorporar um erro ainda maior para os tipos de eventos que nos 

interessam. 

Para chuvas mais prolongadas, os dados de telemetria, apesar de sua baixa densidade, 

representam bem os totais precipitados no tempo e no espaço. Contudo, para chuvas mais 

localizadas, rápidas e intensas, que podem precipitar 50mm/h, o uso das células de radar 

apresenta uma boa opção na representação temporal e espacial destes eventos. 

Apenas uma célula do Radar usada como um posto de coleta de dados pode apresentar 

os mesmos problemas de representatividade, ou maior (Rocha Filho, 2010), que o uso de 

telemetria. Isto pode ser avaliado na comparação das células localizadas sobre postos de 

telemetria, onde subestimativas e superestimativas podem ser identificadas. Por este motivo 

Rocha Filho optou por utilizar a média das células de Radar sobra a bacia. 

O uso do modelo TOPMODEL naquele estudo implicou em uma entrada uniforme da 

chuva como melhor opção, ou seja, a média da precipitação para toda bacia, por conta das 

características do sistema. O modelo hidrológico ABC, por sua vez, permite que cada sub bacia 

tenha sua entrada de precipitação, permitindo que a distribuição das células de radar sobre as 

sub bacia represente melhor espacialmente um evento de chuva extrema. 

Para comparar a aplicação destes dados de Radar distribuídos por sub bacia com 

dados de telemetria, foram organizados os dados fornecidos pelo SAISP. A partir de um 

formato inicial AsciiGrid (para cada intervalo de 5 minutos), os dados foram convertidos para 

shapefile (poligonal), unidos e, posteriormente, as células georreferenciadas sobre a bacia do 

córrego Poá foram trabalhadas em uma tabela Excel, organizando os dados de cada célula em 

intervalos de 10 minutos para os períodos com precipitação sobre a área de estudo. 

Os dados de telemetria vieram em formato Excel separado por posto, sendo preciso 

organizar os dados dos postos mais próximos, em uma única tabela com o recorte do mesmo 

período de precipitação separada nos dados de Radar. Através da triangulação dos pontos 

médios entre cada posto (Pereira Filho et al, 1995), foram identificadas as áreas de 

abrangência de cada postos para as sub bacias do córrego Poá. 
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Figura 19: Dados de Radar (evento de 26.10.09) Georreferenciados sobre área de estudo. 

As figuras acima exemplificam o uso de dados do Radar em ambiente SIG e destacam 

as células sobre a área de estudo, cujos dados foram organizados para comparação com os 

Pontos de Telemetria. Algumas células foram selecionadas intencionalmente por se localizarem 

sobre postos de telemetria, para comparação, mesmo não se sobrepondo a bacia do córrego 

Poá, como no caso da célula 5 e 10. 
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Figura 20: localização dos postos de telemetria em relação as sub bacias do cor. Poá. 

 

Deste modo, uma série de comparações e sobreposições foram possíveis, permitindo 

uma avaliação dos dados para este evento de 26 de outubro de 2009, permitindo algumas 

interpretações, ainda que insuficientes, quanto aos parâmetros de chuva em modelos 

hidrológicos. 

 

Figura 21. Células do RSP sobre sub bacias do córrego Poá 

As análises dos dados de Radar e Telemetria para o evento do dia 26 de outubro de 

2009 serão apresentados nos resultados da pesquisa, sendo pertinente aos procedimentos 
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apenas a apresentação dos dados de precipitação organizados, seja em tabelas ou gráficos. 

Optou-se pela apresentação em gráfico para auxiliar a leitura de picos do evento. 

 

Grafico 1: Precipitação em mm/min. por célula de Radar da área de estudo. 

 

 

Grafico 2. Acumulado em mm para o evento de 26 de outubro nas células de Radar 

 

Grafico 3. Acumulado para o evento de 26 de outubro nos postos de Telemetria 
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Grafico 04: Precipitação em mm por posto de Telemetria para o evento de 26.10.2011. 

 

5.3.Montagem do Modelo Hidrológico 

Após o levantamento e a organização dos dados físicos da bacia, como topografia, 

sistema de drenagem e uso em ambiente SIG (ArcGIS), foi possível avançar para a próxima 

etapa, que consiste na transferência dos dados de um SIG para o modelo hidrológico ABC. 

Para esta etapa os dados quantitativos de área e percentuais de cada subbacia foram 

trabalhados em planilhas Excel, para posterior transferência para o ABC (conforme figura 25). 

Com os dados de uso do solo (inicial, recente e atual), topografia e precipitação, para 

cada sub bacia, foi possível simular diferentes comportamentos de vazão em diferentes 

combinações de cruzamentos, dentro das modelagens elaboradas (SIG, ABC).  

Em ambiente SIG, muitos cruzamentos, quantificações e observações são possíveis 

com as bases e temas certos. Além dos já citados (uso e clinográfico), temos ainda: solos, a 

geologia, os arruamentos e seus pavimentos, os corpos d`água, canalizações, orientação de 

vertente, entre outros. Contudo, em se tratando de projeto de drenagem urbana, envolvendo, 

hidrologia, hidráulica, modelos matemáticos, fórmulas e uma variedade complexa de dados 

(espaciais ou não), o software ArcGis mostrou limitações, onde outros softwares disponíveis, 

mais específicos para este fim, como ABC, se mostraram mais completos para análises e 

simulações da relação chuva-vazão. 

ABC 6win, da sigla Análise de Bacias Complexas, (desenvolvido na Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária) é um 

programa de domínio público, desenvolvido no Departamento de Engenharia Hidráulica e 
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Sanitária da Escola Politécnica, que serve para determinar hidrogramas de escoamento 

superficial direto e o caminhamento dos hidrogramas de cheia pela rede hidrográfica.     

Segundo OLIVEIRA et al (1999), nas últimas décadas, uma metodologia de auxílio à 

tomada de decisões vem sendo desenvolvida, baseada na intensa utilização de bases de 

dados e modelos matemáticos e também pela facilidade existente na interface entre o usuário e 

o computador. Esta metodologia, genericamente conhecida por Sistemas de Suporte a 

Decisões (SSD), vem sendo aplicada a diversos campos da atividade humana em que o 

problema da decisão é muito complexo, como é o caso do gerenciamento e do planejamento 

de sistemas de recursos hídricos. 

Neste caso, trata-se de um sistema de suporte a decisões que tem a finalidade de 

determinar hidrogramas de cheia e analisar o caminhamento dos mesmos por um sistema 

constituído por canais e reservatórios. As principais características ABC 6 são: sua interface 

gráfica baseada em uma estrutura de rede de fluxo e seus textos e subrotinas de apoio ao 

usuário para escolher os parâmetros da simulação. 

O Sistema de Suporte a Decisões ABC originou-se com finalidades didáticas, para 

atender a alunos de graduação e pós-graduação. Porém, no seu atual estágio de 

desenvolvimento, vem sendo utilizado profissionalmente devido às facilidades de utilização da 

sua interface gráfica e dos seus métodos de cálculo. 

     O Sistema ABC 6 foi desenvolvido em linguagem Visual Basic® versão 6 para 

Windows® para elevar o grau de interação com os usuários. As rotinas hidrológicas foram, em 

grande parte, adaptadas do programa ABC4 (Porto et al, 1993) e ABC5win (Porto et al, 1997) e 

estão organizadas em módulos. (OLIVEIRA et al , 1999) 

     Na solução de problemas e estudo de alternativas, o diálogo com o usuário é feito 

através de uma seqüência de módulos (op. sit): 

 Módulo Topologia: este módulo permite a entrada de dados relativos à 

estrutura do sistema em análise (ligação dos diversos elementos do sistema). Foi 

utilizado um formato de rede de fluxo composta de nós e arcos assim definidos: 

 Nós: representam pontos de início, final, confluência de bacias ou 

reservatórios. Quando um nó representa um reservatório, ele contém todos os 

dados que caracterizam esse reservatório (cota da crista do vertedor, cota de 

fundo do reservatório, largura do vertedor, curvas cota x vazão e cota x volume, 

etc.); 
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 Arcos: representam bacias hidrográficas e trechos de canais naturais e 

artificiais. Para as bacias hidrográficas, cada arco contém os dados que a 

caracteriza e uma função de transformação responsável pela produção de uma 

saída (vazão) a partir de uma entrada (chuva). Já para os canais, a função de 

transformação é o amortecimento do hidrograma de entrada no trecho e a saída é 

o hidrograma amortecido no final do mesmo. 

 Módulo Intervalo: este módulo permite ao usuário entrar com o intervalo de 

tempo de discretização dos cálculos. Esse intervalo é obrigatoriamente o mesmo para 

todos os trechos da bacia hidrográfica. 

 Módulo Modelos: nesse módulo é possível escolher entre quatro modelos de 

uso consagrado para o cálculo da chuva excedente (fórmula de Horton, fórmula de 

Green e Ampt, método do Soil Conservation Service e método do Índice Fi) (SCS, 1971, 

Seitoux, 1981). Também é possível decidir qual o modelo de traçado de hidrograma de 

escoamento superficial direto que será utilizado, de acordo com a preferência do usuário 

e as peculiaridades do problema em análise (método de Sta. Barbara, de Clark e 

hidrograma triangular do SCS) (Ponce, 1989, Wanielista, 1993). 

 Módulo Dados: esse módulo recebe informações do usuário a respeito da bacia 

hidrográfica tais como a área de drenagem, forma, declividade, uso do solo, 

características de infiltração e outras necessárias para determinar o hidrograma de 

cheias a partir de uma tormenta de projeto. Na tela são mostrados todos os dados 

relativos ao trecho (sub-bacia) que está sendo analisada. Além disso, são mostrados os 

modelos de cálculo de chuva excedente e de traçado do hidrograma. 

     No módulo dados é possível determinar a tormenta de projeto a partir de 

precipitações fornecidas diretamente pelo usuário ou por meio de relações Intensidade-

Duração-Freqüência (equações do eng. Otto Pfafstetter, equações gerais e equações 

lnln). Para tanto, o Sistema ABC 6 dispõe de uma base de dados (com as 117 equações 

da versão 5 e outras que serão adicionadas a esta versão 6) que permite não só acessar 

as relações IDF já publicadas mas também introduzir outras de interesse do usuário, 

além de ser possível atualizar este banco de dados pela Internet. Esse módulo contém 

também rotinas que distribuem a chuva no espaço e no tempo. 

     Módulo Saídas:  nesse módulo basta ao usuário clicar em um ponto qualquer 

do esquema representativo da bacia hidrográfica para obter os resultados do respectivo 
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ponto. Como resultados são apresentados, em forma de tabelas e gráficos, a 

precipitação total, precipitação excedente e os hidrogramas de escoamento superficial 

direto. 

 

Figura 22.  Exemplo de bacia Pirajussara em ambiente CABC (DAEE, 1999) 

 

Figura 23: Detalhamento do cór. Poá elaborado no ABC6win para este estudo 

 

Para construção do modelo foram levantadas em ambiente SIG as informações 

necessárias para alimentação dos módulos descritos do ABC 6win. Os parâmetros do ABC 

trabalhados em ambiente SIG foram: uso do solo 1952, 1999 e 2007 (CN médio), percentual de 

áreas impermeáveis, delimitação da área de drenagem de cada sub bacia, quantificação do 

comprimento dos canais de cada sub bacia, diferença de cotas, além do auxílio no ajuste de 

variáveis como rugosidade de retardo (c) e de Manning (n). 
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Figura 24: Interface do ABC alimentada com dados SIG 

Além destes dados, o SIG também foi utilizado na espacialização dos dados de chuva, 

para integração da precipitação distribuída por sub bacia dentro do modelo hidrológico, como 

demonstrado. Permitindo desta forma, a inserção no modelo hidrológico, não apenas das 

curvas IDF genéricas calculadas para a região, mas dados reais de telemetria e de Radar 

coletados de eventos extremos específicos na área, em uma escala mais detalhada, com 

intervalos de 10 minutos. 

A montagem do modelo para a bacia do córrego Poá passou por algumas etapas, de 

modo a facilitar a construção de diferentes simulações. Em um primeiro momento, foi criado um 

projeto no ABC com dados mais genéricos da bacia, com os nós e bacias definidos a partir da 

topografia e do sistema de drenagem organizados em ambiente SIG. Com esta primeira 

formatação da distribuição das sub bacias no ABC, foi possível iniciar a entrada de dados por 

sub bacia, conforme organizado no software ArcGIS. 

Para cada período (1952, 1999 e 2007), foram organizados por sub bacia os dados em  

uma tabela com valor de área por uso (km²), comprimento dos canais, área impermeável, CNs 

principais e média, conforme tabelas a baixo, de modo a atender aos parâmetros do ABC. 

Destas tabelas, os dados foram copiados para a interface de alimentação dos parâmetros do 

ABC6win, em formato de janelas e campos. O primeiro modelo baseou seus valores de CN no 

uso de 2007, e preencheu todos os parâmetros disponíveis dentro dos dados da bacia 

organizados. Inclusive a curva IDF, cuja fonte escolhida foi Occhippinti & P. Marques dos 

Santos, para São Paulo. Posteriormente os dados de precipitação organizados foram 

incorporados às simulações. 
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Para auxiliar na leitura dos valores de CN em relação aos usos do solo, é importante 

esclarecer que valores de CN na faixa de 60 a 70 foram aplicados para vegetações médias a 

altas; valores de 72 a 80 para gramíneas; 85 a 90 ocupações de média densidade (65%); e 

finalmente, 98 para áreas impermeáveis, conforme tabela de referência presente no ABC 

(SCS). 

 

Dados sub bacia Dados 2007 

Area de 
Drenagem bacia 

area 
km 

% 
imperm

eável 
CN 

uso 1 
CN 

uso 2 
CN 

uso 3 
CN 

médio 
area 
uso 1 

area 
uso 2 

area 
uso 3 

Bacia 1 2.427 40 98 62 80 84 1.21 0.717 0.5 

Bacia 2 0.588 13.6 70 79 98 79 0.27 0.2 0.118 

Setor de Várzea 3 0.024 0 74 69   72 0.014 0.01 0 

Bacia 4 0.419 74.5 98 79   94 0.324 0.095 0 

Setor de Várzea 5 0.003 0 69     69 0.0034 0 0 

Bacia 6 0.474 4.7 70 74 98 73 0.268 0.19 0.016 

Setor de Várzea 7 0.020 1.5 69     69 0.02 0 0 

Setor de Várzea 8 0.019 20 69 98   74 0.016 0.003 0 

Bacia 9 0.291 70 98 79   93 0.21 0.081 0 

Bacia 10 0.556 2.5 62 74 98 67 0.34 0.201 0.015 

Setor de Várzea 11 0.058 59 98 69 77 87 0.035 0.02 0.003 

Setor de Várzea 12 0.046 50 69 98 81 82 0.023 0.02 0.003 

Bacia 13 0.457 79 98 79   94 0.36 0.097 0 

Bacia 14 2.705 78 98 79 89 93 1.718 0.514 0.473 

Setor de Várzea 15 0.007 7.5 69     69 0.007 0 0 

Bacia 16 0.157 3 76 98 84 82 0.051 0.007 0.099 

Setor de Várzea 17 0.015 40 69 88   77 0.009 0.006 0 

Bacia 18 0.958 80 98 79 90 94 0.675 0.155 0.128 

Setor de Várzea 19 0.037 70 98 69   89 0.025 0.012 0 

Bacia 20 1.538 22 69 74 90 77 0.568 0.55 0.42 

Setor de Várzea 21 0.068 85 88 69   85 0.059 0.009 0 

Bacia 22 0.579 70 97 79 91 91 0.31 0.151 0.118 

Bacia 23 1.005 77 97 79 91 92 0.61 0.192 0.203 

Bacia 24 0.606 30 70 74 97 81 0.205 0.175 0.226 

Bacia 25 3.322 70 98 74 90 89 1.34 0.874 1.108 

Tabela 3: dados CN de 2007 por sub bacia. 
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Dados 1999 

bacia 
Area de 

Drenagem 
area 
km 

% 
impermeável 

CN 
uso 

1 

CN 
uso 

2 

CN 
uso 

3 
CN 

médio 
area 
uso 1 

area 
uso 2 

area 
uso 3 

1 Bacia 2.427 37 62 70 90 75 0.808 0.705 0.914 

2 Bacia 0.588 13.6 70 79 87 77 0.24 0.242 0.105 
3 Setor de Várzea 0.024 0 56 50   54 0.016 0.008 0 

4 Bacia 0.419 65 98 79 85 90 0.222 0.104 0.093 
5 Setor de Várzea 0.003 0 56     56 0.0034 0 0 

6 Bacia 0.474 4.4 70 75 82 72 0.358 0.095 0.021 
7 Setor de Várzea 0.020 1.5 56     56 0.02 0 0 

8 Setor de Várzea 0.019 20 56     56 0.019 0 0 

9 Bacia 0.291 60 98 79 90 89 0.11 0.109 0.072 

10 Bacia 0.556 2.5 62 74 83 65 0.443 0.103 0.01 
11 Setor de Várzea 0.058 35 98 56 72 76 0.019 0.015 0.024 

12 Setor de Várzea 0.046 50 89 87 98 90 0.026 0.014 0.006 

13 Bacia 0.457 79 89 79 98 88 0.298 0.088 0,072 

14 Bacia 2.705 78 98 79 89 90 1.35 0.88 0.475 
15 Setor de Várzea 0.007 7.5 79     79 0.007 0 0 

16 Bacia 0.157 0 84 78 0 83 0.137 0.02 0 
17 Setor de Várzea 0.015 45 69 98   83 0.008 0.007 0 

18 Bacia 0.958 80 98 77 90 94 0.729 0.187 0.042 
19 Setor de Várzea 0.037 70 98 62 87 85 0.022 0.013 0.002 

20 Bacia 1.538 19 62 74 90 71 0.769 0.47 0.298 
21 Setor de Várzea 0.068 70 98 69   89 0.047 0.021 0 

22 Bacia 0.579 70 97 79 89 92 0.397 0.159 0.023 

23 Bacia 1.005 70 97 79 85 91 0.63 0.327 0.048 

24 Bacia 0.606 15 70 74 92 75 0.319 0.199 0.088 

25 Bacia 3.322 60 98 74 90 88 1.875 1.301 0.146 

Tabela 4: dados de CN de 1999 por sub bacia 

 

Este modelo inicial com os parâmetros de cotas, áreas de sub bacias e comprimentos 

de canais do Poá, já organizados no modelo de 2007, foi usado para o Uso de 1952, com a 

alteração dos valores de CN e ajustes de rugosidade. Entendemos que a topografia de 1952 

possuía características diferentes das encontradas atualmente, porém, para este estudo, 

apenas uma base topográfica mais atual (2002) encontrava-se disponível e foi utilizada para os 

dois períodos. Como poderá ser observado, os parâmetros de CN evidenciarão sobremaneira 

as diferenças no comportamentos da vazão calculada. 
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Dados sub bacia Dados 1952 

Area de 
Drenagem bacia 

area 
km 

% 
imper

meável 
CN 

uso 1 
CN 

uso 2 
CN 

uso 3 
CN 

médio 
area 
uso 1 

area 
uso 2 

area 
uso 3 

Bacia 1 2.427 3 62 78 71 70 1.006 1.003 0.418 

Bacia 2 0.588 4 78 77 83 78 0.362 0.169 0.057 

Setor de Várzea 3 0.024 0 70 61   67 0.016 0.008 0 

Bacia 4 0.419 2 78 85 71 79 0.229 0.114 0.076 

Setor de Várzea 5 0.003 0 85     85 0.003 0 0 

Bacia 6 0.474 0 70 77 87 74 0.274 0.154 0.044 

Setor de Várzea 7 0.020 20 61 69 70 64 0.013 0.004 0.003 

Setor de Várzea 8 0.019 10 65 70   66 0.017 0.002 0 

Bacia 9 0.291 15 71 84 74 75 0.136 0.07 0.085 

Bacia 10 0.556 0 70 81   72 0.465 0.091 0 

Setor de Várzea 11 0.058 0 68 56 65 63 0.02 0.022 0.016 

Setor de Várzea 12 0.046 2 77 56 50 66 0.025 0.011 0.01 

Bacia 13 0.457 0 72 78 81 75 0.23 0.158 0.069 

Bacia 14 2.705 1 70 84 71 74 1.548 0.719 0.438 

Setor de Várzea 15 0.007 0 56 87   72 0.003 0.003 0 

Bacia 16 0.157 0 70 70   70 0.145 0.012 0 

Setor de Várzea 17 0.015 0 72 70 65 70 0.007 0.005 0.003 

Bacia 18 0.958 5 85 71 87 80 0.435 0.36 0.162 

Setor de Várzea 19 0.037 0 70 85 87 78 0.019 0.014 0.004 

Bacia 20 1.538 3 70 85   72 1.33 0.207 0 

Setor de Várzea 21 0.068 0 67 81 77 69 0.055 0.009 0.004 

Bacia 22 0.579 0 71 85 86 78 0.311 0.175 0.093 

Bacia 23 1.005 0 70 77 87 73 0.681 0.215 0.109 

Bacia 24 0.606 0 70 83 71 74 0.361 0.185 0.06 

Bacia 25 3.322 2 70 74 85 75 1.324 1.248 0.75 

Tabela 5: dados CN de 1952 por sub bacia 
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Figura 25. Transferência de dados de um SIG para o ABC6win 

 

Dentro das simulações possíveis no ABC a partir dos dados levantados e organizados, 

algumas interessam mais aos estudos desta pesquisa. A primeira seria simular uma situação 



103 

 

mais próxima do original da bacia, se possível, com dados de chuva e ocupação da década de 

1950, quando muitas obras de canalização ainda não haviam sido implementadas. 

Os dados de chuva disponíveis para o período de 1936 a 1963 no posto E3-004 

(SIGRH) são totais diários, com máximas girando de 60mm, 80mm e 90mm normalmente. Por 

serem máximas diárias, não é possível ter a duração dos eventos, logo, sua intensidade. A 

utilização de curva IDF proposta por DAEE (1999) para precipitações de 65mm e 76,6mm em 

duas horas representam uma chuva de retorno de 10 e 25 anos de retorno, respectivamente, 

sendo que o evento de 26 de outubro se enquadra melhor em um evento de 2 anos de retorno, 

se considerado o tempo de 2 horas de duração. 

Nesta pesquisa, as simulações deverão se concentrar em períodos de retorno de 10 

anos, por representarem as principais capacidade das obras de macro-drenagem da área de 

estudo. Para definição de intensidade de chuva, usamos a referência da OMM, que define os 

seguintes critérios para a determinação da intensidade da precipitação:  

Chuva fraca: de 1,1 milímetros por hora até 5.1 milímetros ou, no máximo 0.8 milímetros 

em 10 minutos;  

Chuva moderada: de 5,1 até 25,0 milímetros por hora ou, no máximo 4,0 milímetros em 

10 minutos; 

 Chuva forte: de 25,1 a 50,0 milímetros por hora ou, no máxima 8,0 milímetros em 10 

minutos; 

Chuva muito forte: acima de 50,0 milímetros por hora ou mais de 8,0 mm em 10 

minutos. 

Em Oliveira et al. (INMET), onde o objetivo foi avaliar a frequência de chuva forte e muito forte, 

foram adotados os seguintes critérios para de intensidade da chuva. 

Pico 10 = chuva de 10 milímetros ocorridas em 10 minutos ou menos; 

Pico 30 = chuva de 30 milímetros ocorridas em 20 minutos ou menos; 

Pico 50 = chuva de 50 milímetros ou mais ocorridas em menos de 60 minutos. 

Para uma comparação direta com dados de uso atual (2007), optamos por simular o 

modelo com uso de 1952 com o mesmo evento de chuva de 26.10.2009, de modo que o 
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escoamento superficial poderá ser comparado a partir de uma mesma precipitação, 

evidenciando as diferenças de infiltração com a variação de uso.  

Outra situação a ser simulada é a comparação entre os dados de chuva de Radar e 

Telemetria, aplicados aos usos do solo de 1952, 1999 e 2007. Após criar um modelo para cada 

ano e, de cada ano, um modelo com cada tipo de entrada de dados de precipitação (Telemetria 

ou Radar), foi possível obter hidrogramas e resultados de infiltração de cada sub bacia para 

cada simulação. Para objetivar a análise dos resultados de um total de seis principais modelos 

(Radar: 1952, 199, 200; Telemetria: 1952, 1999, 2007), optamos por escolher algumas sub 

bacias representativas que serão apresentadas na análise dos resultados. Desta forma, foi 

possível efetuar dois tipos de comparação, por uso e por tipo de dado de precipitação. 

 

 

Gráfico 5: Hidrogramas finais dos modelos simulados no ABC para o evento de 

26.10.2009. 

 

Uma dificuldade apontada pelo diagnóstico de 1999 na definição do CN foi a 

composição de diversas parcelas do solo, associadas a áreas permeáveis e impermeáveis. 

Através do sensoriamento remoto, os usos de solo levantados neste trabalho, procuraram ser 

apresentados como uma ferramenta no detalhamento desta composição de cobertura para 

cada sub bacia, permitindo um detalhamento de até três tipos principais de uso por área. 
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No diagnóstico de 1999 foi usado como referência para áreas naturais os dados do 

Relatório "Análise Geológica e Caracterização dos Solos da Bacia do Alto Tietê para a 

Avaliação do Coeficiente de Escoamento Superficial [4]”. Neste estudo, os valores de CN foram 

aplicados às diferentes coberturas da superfície a partir das referencias do SCS presentes na 

tabela de usos do modelos ABC, equivalente a figura 26. 

 

Figura 26. Tabela Curve Number (Porto, apoio didático PHD5807) 

Para a estimativa da parcela impermeável das sub-bacias do Pirajussara, o diagnóstico 

elaborado pelo DAEE (1999) tomou como base a relação densidade populacional-área 

impermeável constante do trabalho "Estimativa de Área Impermeável de Macrobacias 

Urbanas"- (Campana e Tucci, 1994).  

Entendemos que a estimativa de impermeabilização futura com base na densidade 

populacional de dados censitários pode mascarar uma série de aspectos. Dependendo do tipo 

de ocupação, a densidade pode ser maior ou menor, como condomínios de apartamentos que 

abrigam muito mais pessoas do que uma área residencial horizontalizada. A análise dos 

espaços vazios e suas potencialidades dentro da infra-estrutura urbana, pode representar uma 

estimativa muito mais precisa das áreas com maior chance de impermeabilização do que 

basear-se no crescimento populacional que pode sofrer mudanças dependendo do contexto 

sócio econômico. 

As dinâmicas de adensamento em loteamentos de baixa renda identificados neste 

trabalho indicam que a bacia do Poá vem sofrendo com uma impermeabilização acima da 

prevista por DAEE (1999) em mais de uma sub bacia. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O processo de construção conceitual e prático desta pesquisa suscitou o levantamento 

de questões que se fizeram presentes diante do desafio em se integrar conhecimentos de 

diversas áreas no esforço de se avaliar uma temática atual e complexa do cotidiano urbano. 

Além dos diversos resultados práticos adquiridos a partir de técnicas de processamento 

de dados (espaciais ou não), a revisão bibliográfica interdisciplinar desenvolvida permitiu 

algumas análises a cerca dos paradigmas encontrados em drenagem urbana. 

Para facilitar a apresentação das principais discussões, optamos por dividir a análise 

dos resultados por temas principais. Deste modo, dividimos este capítulo em: Discussões 

Teóricas e Técnicas e Procedimentos (Uso do Solo; Dados de Chuva; e Resultados das 

Simulações ABC). 

 

6.1. Discussões Teóricas 

Uma boa revisão conceitual foi feita levantando bibliografias de referência na área de 

engenharia hidráulica (FCTH,1999 e 2003; PMPA, 2005; Tucci; DAEE, 1979 e 1999, para citar 

os mais relevantes), e bibliografias de autores da geografia (Rodrigues, 1997, 2004, 2011; 

Fujimoto 2001; Colângelo, 1993; Custódio, 2001; Monteiro, 1990, principalmente), com o 

objetivo de traçar um paralelo entre as diferentes abordagens, e as contribuições  de cada uma. 

O argumento teórico que procuramos construir dentro desta extensa revisão se inicia, 

dentro da abordagem de Custódio (2001), na forma como aspectos políticos e econômicos 

determinaram escolhas técnicas de drenagem urbana já em fins do século XIX início do XX. 

Sistematicamente as várzeas passam a ser ocupadas por vias e ocupações humanas, 

regulares ou irregulares, diminuindo gradativamente os espaços por onde as águas pluviais 

eram amortecidas.  

Dentro desta discussão das formas e materiais que foram edificando as áreas urbanas, 

procuramos incorporar conhecimentos da geomorfologia, como Colângelo (1993) e Rodrigues 

(1997, 2004, 2011), para compreender como o equilíbrio dinâmico de um sistema de drenagem 

natural é alterado com cortes e aterros das vertentes e canalizações e ocupações nos leitos 

dos córregos. Em eventos de chuva extremos, estas alterações causadas pelo homem no 

sistema de drenagem passam a se voltar contra o próprio homem, com a formação de 

enxurradas, pontos de alagamento, doenças de veiculação hídrica, prejuízos materiais. 
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Tendo em vista a magnitude dos impactos gerados por estes grandes monumentos 

humanos que se tornaram as manchas urbanas, fomos buscar nos conhecimentos da 

Engenharia hidráulica os paradigmas adotados como referência na elaboração de projetos de 

drenagem. Nestas obras de referência, encontramos metodologias importadas de outros 

países, como SCS, que apresentam fragilidades se não adaptadas corretamente ao cenário 

brasileiro. 

Por outro lado, também encontramos a importação de boas alternativas conceituais, 

com uma visão mais conservacionista dos corpos d‟água, onde a renaturalização dos rios é 

considerada e os espaços para infiltração da água são valorizados na forma como as obras de 

micro drenagem são elaboradas. 

Contudo, apesar de massiçamente presentes nos manuais de drenagem e obras de 

referência, estes bons conceitos conservacionistas ainda se mostram insipientes na prática dos 

projetos de drenagem encontrados da atualidade. A retificação de córregos permanece como 

meta em cidades como São Paulo, sem que outras medidas mais voltadas para o 

amortecimento das cheias sejam implantadas na mesma escala. 

Quando falamos de medidas de amortecimento, não estamos nos referindo 

exclusivamente às bacias de retenção, denominados “piscinões”. Estes estão, de fato, sendo 

implantados em diversas bacias da RMSP, com sucesso em alguns casos, mas sem solucionar 

totalmente em muitos outros. 

Não se pretende aqui, ignorar a importância e necessidade de retificações de córregos 

e implantação de “piscinões” para melhorias no sistema de drenagem de grandes cidades. 

Contudo, também parece evidente que estas grandes obras de drenagem não dão conta de dar 

vazão ao escoamento superficial gerado por uma cidade pensada e construída muito mais para 

a concentração dos fluxos do que para a dispersão destes. 

O dimensionamento de uma obra de drenagem está muito atrelado ao custo desta obra, 

e é por este motivo que muitas áreas possuem obras para chuvas de períodos de 10 ou 25 

anos de retorno, e não 50 ou 100 anos como seria ideal em alguns casos. Por outro lado, a 

saturação da calha no Tietê, como única “porta de saída” desta grande mancha urbana da 

RMSP não possuiria capacidade de vazão, caso todas as suas sub bacias tivessem obras de 

canalização para períodos de retorno tão longos. Como muito bem observou o Prof. Porto 

(semestre 2008), em uma aula de drenagem urbana no Depto. De Hidráulica de Escola 

Politécnica, o problema das inundações é um problema de disposição de espaço. 
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Uma vez que os espaços a jusante estão cada fez mais saturados, seja pela ocupação 

das áreas alagáveis, seja pelo aumento do volume escoado para estas várzeas, a solução 

lógica parece estar em procurar espaços a montante. Percebemos que os projetos de obras de 

drenagem, durante a década de 90 passaram a considerar outras opções que não apenas a 

concentração de fluxo, como bem relata Canholi (2003). O piscinão do Pacaembú representa 

um marco neste sentido. 

Mas o que percebemos é que estas grandes obras de bacias de retenção, localizadas 

mais a montante, também demandam grandes áreas nos fundos de vales, espaços 

normalmente densamente ocupados e, portanto,  de baixa disponibilidade de áreas livres. O 

problema da disposição de espaço também parece se apresentar para estas grandes bacias de 

retenção, além de problemas como acúmulo de sedimentos e lixo e necessidades de 

manutenção periódica. 

Por estes motivos, entendemos que o próximo passo lógico desta questão da 

disponibilidade de espaço será investir em escalas mais detalhadas, em obras de menor 

magnitude, no âmbito da micro drenagem, nos lotes, arruamentos, calçadas, telhados. Todas 

estas superfícies, hoje, trabalham como concentradoras de fluxos, como formadoras de 

enxurradas, mas possuem simultaneamente um grande potencial de serem usadas no sentido 

contrário, como amortizadoras dos fluxos de maneira geral, seja pela infiltração, retenção ou ao 

menos pela mera “frenagem” de lâminas d‟água. 

Neste sentido, os avanços em pesquisas em Geomorfologia aplicada vêm construindo 

uma importante contribuição para identificação de alguns indicadores, não só para a temática 

do escoamento superficial e inundações, mas também para áreas de risco (estabilidade de 

encostas), assoreamento, alterações de planícies, entre outros, muito bem organizados em 

Rodrigues (2011). 

Identificar estes setores do relevo, e as alterações que vem sofrendo numa escala 

temporo-espacial, que contribuem para impactar na dinâmica hídrica é, sem dúvida, uma tarefa 

que a geomorfologia vem se especializando em sistematizar e trabalhando com cada vez mais 

detalhe e requinte. 

Os sistemas de informação Geográfica em meio digital possuem um papel fundamental 

no mapeamento e organização destas informações, permitindo a delimitação de áreas como 

cortes, aterros, rampas (arruamentos em declive, estacionamentos), planícies, formas de 

vertente, alterações no uso do solo, restituição da drenagem, etc. Ainda que partes destes 
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levantamentos sejam feitos em campo ou por métodos analógicos de estereoscopia, por 

exemplo, a sistematização final dos elementos cartografados poderá ser muito mais facilmente 

manipulada em um ambiente SIG digital. Neste ambiente é possível, com relativa facilidade, 

aplicar diferentes simbologias, sobrepor temas, quantificar áreas, comprimentos, extrair 

declividades, entre as possibilidades mais relevantes para a geomorfologia, como já foi 

explicitado em outros momentos. 

No intuito de poder lançar mão desta ferramenta (SIG) para poder agregar a perspectiva 

da geomorfologia na avaliação de algumas alterações na área de estudo e, ao mesmo tempo, 

utilizar a mesma ferramenta para alimentar um modelo hidrológico amplamente utilizado pela 

engenharia, identificamos o ambiente SIG como um potencial integrador de conhecimentos 

interdisciplinares, onde ainda podemos agregar a espacialização de dados climáticos. A maior 

vantagem desta ferramenta (SIG) está na viabilização do diálogo entre este sistema e os 

modelos hidrológicos 

 

6.2. Análise das Técnicas e Procedimentos 

Com a organização dos dados de cobertura da terra, chuva e topografia em ambiente 

SIG, e com a criação de modelos ABC simulando alguns cenários a partir dos dados 

levantados, foi possível obter algumas considerações. 

 

6.2.1.Cobertura da Terra 

No que diz respeito aos materiais de cobertura da terra levantados por sensoriamento 

remoto (Fotografias aéreas e imagens de satélite) para 1952, 1999/2001 e 2007 algumas 

características e alterações puderam ser observadas dentro destes recortes cronológicos. 

Para o mapeamento feito com fotografias aéreas de 1952, também foram organizadas 

as fotografias aéreas de 1962, e a constatação mais evidente na análise da ocupação deste 

período é de que se trata de um momento histórico de intensa transformação da bacia do Poá. 

Sítios e Fazendas, com usos agrícolas, campos e matas, localizados dominantemente nas 

várzeas, com baixa presença de loteamentos em 1952, já passam a ter uma configuração de 

loteamento em 1962. Apesar da baixa densidade de ocupação ainda em 1962, já é possível 

identificar arruamentos e lotes que se consolidaram até os dias de hoje, ou seja, a organização 

urbana da bacia já se encontrava desenhada nas diversas propriedades que iniciavam seus 

parcelamentos. 
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Apesar de não terem sido observados cortes e aterros de dimensões significativas nas 

fotografias aéreas de 1952 (estereoscopia), os inúmeros arruamentos sem pavimentação da 

área, e os parcelamentos de algumas áreas mais a jusante da bacia, representavam um 

importante potencial de exportação de sedimentos que, já neste período, passam a impactar o 

leito do córrego Poá. 

Neste momento histórico, a impermeabilização não é relevante na área de estudo, 

como poderá ser observado nos resultados de infiltração dos modelos gerados para o período, 

mas a ação antrópica já é intensa, principalmente na várzea, com usos que certamente 

aumentam o escamento superficial quando comprados a uma cobertura vegetal original. Neste 

sentido, apesar de se tratar do dado mais antigo da área, a bacia já se encontrava bem 

antropizada em 1952.  

Avançando para os usos mais recentes, 1999 e 2007, temos sub bacias densamente 

urbanizadas, principalmente na margem direita do córrego Poá (Sub bacias 4, 9, 13, 14, 18, 22, 

23 e 25); bacias com significativas áreas verdes, mas com acelerado adensamento nas bordas 

destas áreas (Sub bacias 1, 2, 20 e 24), e bacias predominantemente vegetadas com matas e 

campos (Sub bacias 6, 10 e 16) onde a pressão urbana é menor. 

Dentro destes setores mais densamente urbanizados encontramos alguns padrões de 

uso que possuem uma distribuição bem definida dentro da bacia. A jusante da bacia, próximo 

aos limites com o município de São Paulo (sub bacia 25), encontramos um uso residencial com 

pouca verticalização, telhados de cerâmica e lotes médios. 

No setor intermediário da bacia (sub bacias 17 a 23), em sua margem direita, há um 

domínio de áreas industriais e grandes edificações (galpões, shopping) localizados na Rodovia 

Regis Bittencourt, com presença de áreas residências de lotes médios a pequenos, com 

telhados de cerâmica. 

A montante deste setor intermediário da bacia do córrego Poá, ainda na margem direita 

(mais urbanizada), passamos a encontrar um uso residencial de mais baixa renda, lotes 

menores, lajes de concreto e arruamentos sem pavimentação em alguns setores. Este último 

setor vem sofrendo adensamento de algumas áreas que puderam ser identificadas entre o 

mapeamento de 1999/2001 e 2007. 

Não cabe aqui elencar todas as alterações identificadas durante o mapeamento entre 

estes períodos, por isto elencamos três exemplos que demonstram a dinâmica deste 

adensamento e, ao mesmo tempo, representam aspectos que podem ser analisados sob a 

perspectiva de alterações das formas e materiais do solo. 
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O primeiro exemplo está localizado na margem esquerda da sub bacia 24, e representa 

uma área com presença de vegetação arbórea, mas com grande proximidade a áreas 

densamente parceladas. Comparando os sensores de alta resolução (Ikonos 2001 e Ortofoto 

2007), conforme figura 27, podemos observar entre estes períodos: supressão de vegetação, 

pavimentação de arruamentos, aumento da densidade de edificações e, por fim, consolidação 

de um loteamento em uma área com declividades de 15 a 30% onde há menos de duas 

décadas a vegetação arbórea era dominante. 

 

Figura 27. Evolução de uma ocupação entre 2001 e 2007. 

 

O segundo exemplo está localizado na margem direita da sub bacia 14 e trata-se de 

uma grande área que, em 1999/2001, se apresentava como um espaço parcialmente parcelado 

para ocupações de baixa renda, sem pavimentação, combinado a espaço com vegetações 

baixas e solo exposto. Dada a dimensão das áreas de solo exposto, esta localidade foi incluída 

no mapeamento de Canil (2006) como fonte de sedimentos. Nas imagens de 2007, toda a área 

de solo exposto foi ocupada por edificações de baixa renda (auto-construção) e muitos 

arruamentos passaram a ser pavimentados. Por um lado temos uma diminuição da exportação 

dos sedimentos, uma vez que a área exposta foi significativamente impermeabilizada (apesar 

de haver produção de sedimentos em arruamentos não pavimentados), e por outro lado temos 

um aumento do escoamento superficial, uma vez que os materiais destas construções selam 

partes do solo e aceleram a geração de laminas d‟água em chuvas de alta intensidade. Os 

arruamentos criados com o processo de parcelamento da área atuam como grandes canais 



112 

 

que irão captar a precipitação rapidamente escoada pelas edificações e concentrar estes fluxos 

vertente abaixo, aumentando a capacidade de transporte de sedimentos nestes setores. 

 

Figura 28:  Alterações na ocupação da sub bacia 14. 

 

Autor: Hubert Bayer (07.01.2010) 

 

Foto 29: Foto da ocupação da sub bacia 14 (trabalho de campo) 
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Na sub bacia 13, há um caso muito semelhante a este descrito na sub bacia 14, mas a 

área do loteamento representa uma percentagem maior do total da sub bacia, Este loteamento 

encontrava-se em consolidação, com arruamentos sem pavimentação, padrão de auto-

construção com espaços vazios (solo exposto) em 2001. Em 2007 os espaços vazios são 

praticamente inexistentes, as ruas estão pavimentadas e a ocupação se apresenta totalmente 

consolidada. Apesar do desaparecimento de áreas com solo exposto, potencialmente 

produtoras de sedimentos, o adensamento da ocupação representa um impacto pelo 

significativo aumento da impermeabilização do solo, portanto, aumento do escoamento 

superficial, aumento do esgoto lançado e do lixo produzido. 

 

 

Figura 30: Alterações na ocupação da sub bacia 13. 

 

Sobre estes sensores de alta resolução, é possível sobrepor as curvas de nível e 

observar a orientação da vertente, sua declividade, e como os arruamentos estão alinhados a 

estes padrões do relevo, atuando como canais da micro-drenagem, concentrando as lâminas 

d‟água dos lotes e calçadas, formando as primeiras concentrações das águas pluviais. A 

metodologia proposta por Rodrigues (2011) não foi aplicada nestes estudos, contudo os 

indicadores construídos pela autora servem de referência na identificação de elementos que 

irão influenciar a dinâmica hidrogeomorfológica de uma bacia. 
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Para contribuir com ferramentas que podem auxiliar no mapeamento destes elementos 

nas áreas urbanas, esta pesquisa explorou a ferramenta Flow Accumulation (acúmulo de fluxo, 

na tradução livre), disponível em Spatial Analyst Tools da “caixa de ferramentas” do software 

ArcGIS. Esta ferramenta cria um raster (imagem com pixels) de fluxo acumulado para cada 

célula (pixel). A partir de um modelo digital de terreno em formato raster (cada pixel possui um 

valor de altimetria) é gerado um outro raster com a direção dos fluxos, das áreas mais altas 

para as mais baixas. Depois de gerar estes arquivo de direção de fluxo (flow Direction) é 

possível utilizá-lo para criar um outro raster, de acúmulo de fluxo. 

Ocorre que a base topográfica utilizada, em escala de detalhe (1:2.000 SABESP) e 

atual (2002), possui a restituição de arruamentos, cortes e aterros, fazendo com que estas 

formas de relevo influenciem o produto da ferramenta Flow Accumulation. Com esta aplicação 

do geoprocessamento, foi possível evidenciar como os arruamentos atuam como 

concentradores de fluxo, grandes rampas preferenciais para o escoamento das águas pluviais. 

A figura 31 ilustra o resultado do uso desta ferramenta para a sub bacia 13, citada acima. 

 

Figura 31. Aplicação da ferramenta Flow Accumulation do ArcGIS na sub bacia 13. 
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6.2.2, Dados de Chuva 

Primeiramente é preciso registrar que os estudos voltados pra climatologia e 

meteorologia são um amplo campo de conhecimento que, assim como outros abarcados neste 

estudo (hidráulica, geomorfologia), não serão esgotados e representaram um esforço extra na 

organização e aplicação para a área de estudo. 

A discussão entre o uso de dados de chuva coletados por telemetria ou estimados por 

radar está presente mesmo entre hidrólogos e pesquisadores que trabalham diariamente com 

esta temática. Os dados coletados pelos postos de telemetria representam uma informação 

real, precipitação naquele ponto de coleta, portanto mais confiável, contudo pouco 

representativo espacialmente, principalmente para coletas com intervalos curtos (10 minutos). 

A estimativa de chuva a partir de dados de Radar requer uma série de cuidados para 

que se evitem erros que podem estar implícitos na coleta dos dados, como foi apontado por 

Rocha Filho (2010). Por outro lado, os levantamentos feitos por Radar permitem uma 

espacialização da chuva que a telemetria não suporta com sua rede de coleta. “(...) fica 

novamente evidente a falta da representatividade espacial da medição da precipitação 

apenas com pluviômetros” Rocha Filho (2010). Identificamos postos (P335 e P336) que, 

mesmo muito próximos espacialmente apresentaram dados diferentes do mesmo evento 

(gráfico 9) 

De modo geral, os dados de Radar superestimaram as precipitações, apresentando 

acumulados mais altos do que os postos de telemetria, mesmo quando a célula de Radar se 

localiza acima do posto telemétrico. Apesar desta superestimativa, estas células localizadas 

sobre postos de telemetria apresentaram gráficos muitos parecidos das curvas de chuva do 

evento organizado. 

 

Gráfico 6: Comparação entre os acumulados dos dados de Radar e Telemetria. 
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Gráfico 7: Sobreposição de dados de célula de radar sobre posto de Telemetria 

 

 

Gráfico 8: Comparação entre os acumulados dos dados de Radar e Telemetria 

 

Gráfico 9: Sobreposição de dados de célula de radar sobre posto de Telemetria 
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Em cinco simulações feitas por Rocha Filho, a precipitação estimada pontualmente 

sobre a quadrícula da telemetria sofreu com problemas da representatividade espacial da 

precipitação, assim como as medidas com pluviômetro, além dos erros já implícitos das 

estimativas com radar meteorológico. Este foi o motivo pelo qual foi escolhida a precipitação 

média na bacia para a execução das simulações. “A simulação utilizando a precipitação 

média na bacia simulou bem a vazão observada, e indica, portanto uma representação 

relativamente melhor na precipitação.” (Rocha Filho, 2010:64) 

Rocha Filho (2010) avalia que o uso de precipitações médias de células de Radar 

podem ser influenciados por diversos fatores, e que seria preciso uma avaliação com variáveis 

independentes, que é o que estamos propondo ao considerar variações de dados de entrada 

de chuva e uso do solo por sub bacia. O modelo hidrológico ABC permite esta discretização 

dos dados por sub bacia, tanto para dados de entrada de chuva, quanto para controlar os 

principais materiais de cobertura do solo.  

Nas simulações feitas no estudo de Rocha Filho foi observado que as vazões de pico 

não foram bem representadas na maioria das vezes, mas para o critério da detecção da 

ascensão do hidrograma, o desempenho dos dados de Radar foi considerado satisfatório. 

Observou-se que “para 62,5% dos eventos, a vazão crítica foi detectada com uma pequena 

antecedência ou mesmo no passo de tempo correto. O evento 18 é um caso positivo 

desta verificação, observa-se que apesar da vazão de pico ter sido bastante 

superestimada, a vazão crítica de extravasamento foi detectada pouco antes da 

ocorrência.” (Rocha Filho, 2010) 

Apesar das superestimativas e subestimativas detectadas com dados de Radar por 

Rocha Filho, em comparação com as entradas de precipitação distintas, o mesmo observou 

que para a calibração utilizada, “a simulação com o RSP obteve o melhor resultado de 

eficiência e o menor erro quadrático médio. O viés médio positivo indica que no geral, a 

vazão simulada superestimou a observada. Para a simulação com telemetria, observa-se 

o menor valor de eficiência, o maior erro quadrático médio e maior viés em magnitude, 

que indica pouca correlação entre os dois tipos de medidas de precipitação.”  

 Diante das conclusões apresentadas pelo autor sobre dados de Radar, e vislumbrando 

a possibilidade de seu uso em ambiente SIG, este estudo desenvolveu a organização dos 

dados de chuva conforme descrito no capítulo de Procedimentos. A espacialização da chuva 
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sobre a bacia ocorreu através da seleção das células geograficamente sobrepostas a área de 

drenagem e aos postos de telemetria próximos. 

 A distribuição dos dados de precipitação por sub bacia foi feito levando em 

consideração esta sobreposição de áreas, inclusive para os dados de telemetria e suas áreas 

de abrangência. Ainda que a distribuição das células de radar sobre a bacia do Poá tenha 

extrapolado a escala do dado de chuva, devido as dimensões da bacia em relação a estas 

células, a proposta do procedimento foi o de atribuir entradas diferentes de chuva para cada 

sub bacia, ao invés de um valor médio homogêneo.  

Esta simulação procurou demonstrar como a vantagem da espacialização da chuva dos 

dados de Radar pode ajudar a indicar que, em um evento extremo, existem setores dentro de 

uma bacia que recebem pouca ou nenhuma precipitação, enquanto outros recebem altos 

volumes. Esta heterogeneidade da precipitação é perdida com o uso de dados médios de 

telemetria, ou mesmo de radar, e podem afetar o tempo de concentração de uma vazão de 

cheia. 

 

 

Figura 32: Diferença dos acumulados entre as células de Radar sobre a bacia do Poá. 
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6.2.3. Análise do Modelo hidrológico 

A análise da aplicação do modelo hidrológico ABC tem duas perspectivas principais. A 

primeira é avaliar os resultados apresentados pelo modelo a partir dos dados inseridos de uso 

e precipitação dos cenários simulados. A segunda perspectiva procura avaliar o uso do modelo 

e seus parâmetros na estimativa de picos de vazão em bacias urbanas. 

Dentro dos resultados apresentados paras os cenários de 1952, 1999 e 2007 com 

dados de Radar e Telemtria, a capacidade de infiltração calculada a partir dos valores de CN 

definidos para cada tipo de uso interessa a nossa discussão. 

Assim como nas análises de uso do solo, não iremos analisar todos os resultados de 

todas as sub bacias, pois além do exaustivo trabalho de descrição prejudicar a objetividade da 

análise, julgamos que alguns exemplos representativos podem demonstrar o tipo de resultado 

que se pode obter com a modelagem destes cenários. 

Usando as alterações de uso do solo como critério de cenários a serem representados 

temos, a bacia 10 com uma cobertura vegetal arbórea dominante em todos os períodos 

analisados (1952, 1999 e 2007), servindo como uma referência de área permeável para 

avaliação da capacidade de infiltração do solo. 

 

Grafico10: Comparativo de resultados de infiltraçãoo, sub bacia 10 

 

É interessante observar que nesta bacia, em 1952 haviam áreas onde a vegetação foi 

suprimida (campos) e, posteriormente, nos usos de 1999 e 2007 já se encontram com 

presença de vegetação arbórea. Em decorrência desta mudança da cobertura vegetal, a 

infiltração desta bacia de drenagem aumentou com o passar do tempo, pois não sofreu 

impermeabilização ou grandes usos e sim ocorreu um raro caso de recuperação em uma área 

muito próxima da área urbana. Este setor da bacia do Poá possui as maiores declividades, o 
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que restringe a ocupação do solo, mas torna ainda mais importante a manutenção da 

vegetação natural para estabilização das encostas. 

Outro exemplo interessante de analisar é o caso da sub bacia 24, conforme já foi dito 

nas análise de uso do solo, trata-se de uma bacia de drenagem com predominância de áreas 

verdes arbóreas, mas com grande pressão do avanço dos loteamentos em suas bordas, o que 

está alterando de forma perceptível o volume infiltrado simulado pelo modelo. 

 

Grafico11: Comparativo de resultados de infiltração, sub bacia 24 

 

O últmo exemplo selecionado para avaliação é o da sub bacia 13, também já descrita 

nas discussões de uso do solo, por sua dinâmica recente de ocupação e impermeabilização do 

solo. No modelo de 1999, a área do loteamento foi considerada com CN de baixa densidade, 

com valores próximos aos aplicados para solo exposto, no intuído de se tentar idendificar as 

diferenças com a impermeabilização total sofrida pela área nos últimos anos. 

 

 

Grafico12: Comparativo de resultados de infiltração, sub bacia 13 
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No que diz respeito ao uso de dados de precipitação de Radar e Telemetria nos 

cenários modelados, foi possível observar que a superestimativa do Radar impactou em 

vazões superiores àquelas calculadas com dados de Telemetria, o que já era esperado. Outra 

característica do dado de Radar para o evento estudado foi o fato de ter detectado 

precipitações que não foram registradas com a Telemetria (entre as 22 e 23hs), como pode ser 

observado no gráfico 7 e 9. 

Quanto a avaliação do modelo ABC na criação de cenários de uma bacia urbana, 

acreditamos que apresenta limitações quanto a inserção de parâmetros mais detalhados do 

terreno, como a declividade e a aplicação de valores CN.  

Para o parâmetro declividade, o modelo exige apenas uma amplitude altimétrica, ou 

seja, cota máxima e mínima, não permitindo a inclusão de dados mais detalhados da 

distribuição das declividades dentro da área de drenagem, como aquele gerados por MDT de 

uma base em escala de detalhe. Para os fins que o modelo se propõe, a amplitude altimétrica 

colabora para o cálculo do tempo de concentração da bacia, e isto é suficiente para uma 

estimativa de vazão. Contudo, trabalhando em uma escala mais detalhada, percebemos que a 

distribuição da declividade dentro de uma sub bacia colabora para, ora acelerar os fluxos, ora 

dispersar, principalmente combinado a formas de vertente. Esta influência das características 

de vertente não são contempladas no ABC, o que impede que as contribuições de áreas da 

geomorfologia aplicada sejam incorporadas ao modelo. Neste sentido, a possibilidade do uso 

de um MDT dentro do TOP MODEL representa um detalhamento na forma como os dados 

topográficos são trabalhados dentro da modelagem. 

O TOP MODEL, quando comparado ao ABC, valoriza a organização em horizontes ou 

camadas dos solos, evidenciando a importância da estrutura e da cobertura vegetal na zona 

superficial, considerada de infiltração. 

Os solos que predominam na área de estudo são Cambissolos Háplicos 

derivados de Micaxistos e Gnaisses, e podem ter características morfológicas que não 

se adaptam aos critérios utilizados por Setzer (1979) quanto ao comportamento 

hidrodinâmico. Tratam-se de solos de textura média a argilosos, com estrutura 

incipiente e pouco profundos (abaixo de 1,5m), mas nesta região estão assentados 

sobre espessos mantos de alterita, também permeáveis. Segundo Silva (1983), nessas 

condições a cobertura pedológica, somada a esta alterita, se comporta como um Latossolo - 

drenagem intensa e grande capacidade de armazenamento de água. Nenhuma das classes de 
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solo apresentadas por Setzer se encaixa nas características hidrodinâmicas proposta por esta 

cobertura pedológica. 

Na avaliação do Coeficiente CN efetuado em DAEE (1999) temos que “O coeficiente 

CN, a ser aplicado à parcela de área permeável da bacia do rio Pirajussara, considerando 

as suas características geológicas, foi avaliado igual a 68, conforme referência [4](DAEE, 

1998). A parcela de área impermeável da bacia, para o ano de 2020, considerando uma 

densidade populacional de 145,6 hab/ha, foi estimada em 61,1%”. 

A partir das análises e mapeamentos efetuados para este estudo, entendemos que os 

solos encontrados na área possuem uma capacidade de infiltração superior ao valor de CN 

atribuído. E a estimativa de áreas impermeáveis calculada não corresponde a dinâmica 

evidenciada nos levantamentos de cobertura do solo. 

Apesar das críticas que podem ser feitas a aplicação de valores CN,subestimados ou 

superestimados em relação a conhecimentos mais detalhados do solo, foi possível observar 

uma sensibilidade interessante do modelo ABC quanto as diferenças nos resultados de 

infiltração com diferentes dados de uso. Isto significa dizer que, com o refinamento deste 

parâmetro de infiltração (CN), a partir de conhecimentos mais detalhados do comportamento 

hídrico dos diferentes solos, é possível obter cenários comparativos de vazão muito úteis para 

a análise de uma bacia. 

Estudos mais recentes feitos por Kutner (2001) e Sartori (2005) procuram aprimorar o 

esforço de tradução do modelo do SCS feito por Setzer. Entendemos a praticidade em aplicar 

tabelas simplificadas para parametrizações de características hídricas de solos nas rotinas de 

simulação de cenários vazão que, muitas vezes, não se pretendem de alta precisão. 

Por outro lado, nos parece importante apontar para criação de cenários mais precisos 

das bacias urbanas, tanto no que diz respeito às informações do solo, quanto da geomorfologia 

e da cobertura da terra, dentre àqueles que a Geografia possui contribuições dentro da 

Engenharia dos Recursos Hídricos. 
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7. CONCLUSÕES E APONTAMENTOS: 

Estudos como este apresentado, que abarcam diferentes campos do conhecimento, 

devem ser levados a cabo por uma equipe interdisciplinar, onde cada especialista tem sua 

contribuição dentro de um grupo que interrelaciona seus conhecimentos e práticas 

acumulados. O levantamento conceitual feito na revisão bibliográfica se mostrou muito denso e 

por vezes, muito especializado para completa decodificação. Por esta razão, em muitos casos, 

optou-se por manter o texto original destes especialistas para, por um lado, evitar o uso de 

conclusões em contextos indevidos, e por outro, demonstrar os paradigmas conceituais 

adotados pelas áreas do conhecimento contempladas. 

Dentro do esforço proposto pela pesquisa, de se avaliar conceitos e parâmetros 

adotados no modelo hidrológico ABC, identificamos algumas limitações. O Modelo ABC tem o 

propósito de ser simplificado, o que dificulta a incorporação de parâmetros geomorfológicos 

conforme proposto por Rodrigues (2011). Não é sua proposta ser detalhado e demandar muitas 

informações de entrada, mas sim estimar com boa margem de segurança vazões de pico para 

períodos de retorno e tormentas de projeto predefinidos. Neste sentido, a precisão do uso do 

solo passa a não representar grande ganho aos resultados finais, o que pode ser observado 

nos resultados entre o uso de 2007 (1:20.000) e o uso de 1999 (1:50.000), que apresentaram 

valores muito próximos de infiltração, apesar da grande diferença na resolução do dado de 

entrada. 

A adoção do método de CN do SCS em solos brasileiros auxilia na rotina dos 

engenheiros na aplicação de valores que classificam o solo a partir de uma tabela genérica de 

restrição hídrica. Contudo, os valores aplicados na área de estudo não condizem com a 

capacidade do terreno em permitir a infiltração e o armazenamento de água. 

Com relação aos dados de precipitação, entendemos que tanto o dado de Radar quanto 

o dado de Telemetria tem seus méritos, e devem ser usados de modo combinado, com os 

devidos cuidados que a limitação de cada uma destas fontes de informação possui. A 

telemetria possui limitações na sua representatividade espacial, como apontado por diversos 

autores, ao passo que os dados de Radar sofrem com superestimativas ou subestimativas 

(Rocha Filho, 2010) que afetam os valores de vazão calculados. 

A Geografia, e suas áreas do conhecimento, podem contribuir para refinar avaliações 

hidrológicas de uma bacia de drenagem urbana. Por um lado, os estudos geomorfológicos que 



124 

 

identificam alterações no relevo original, auxiliam com indicadores de setores com  diferentes 

graus de interferência antrópica. Por outro lado, o SIG se apresentou com uma ferramenta 

importante para organização dos dados, comparação entre períodos, identificação de 

elementos da geomorfologia antropogênica. 

A partir da contribuição do SIG para uso e ocupação do solo, entendemos que as 

metologias de estimativa de áreas impermeáveis propostas por (Campana & Tucci, 1994), a 

partir de dados demográficos, podem ser aperfeiçoadas por avaliações mais refinadas dos 

espaços vazios com potenciais de adensamento. Uma avaliação mais elaborada dos potenciais 

de edificações de uma bacia parece se apresentar como um prognóstico mais confiável do que 

densidades demográficas projetadas sobre crescimento econômico. 

Como apontado por Canholi (2003) já no início da década, e constatado nas obras de 

referência citadas nesta pesquisa, os estudos de engenharia hidráulica passam, cada vez mais 

a contemplar, em teoria, uma maneira mais conservacionista de tratar os corpos d‟água, 

considerando bacias de infiltração, renaturalização de leitos, técnicas de amortecimentos da 

fonte, entre outros. Contudo, os projetos que carregam estes conceitos na aplicação de obras 

de drenagem ainda se apresentam de forma “tímida” diante de uma prática institucionalizada 

em políticas públicas de se retificar os rios, concentrar os fluxos de águas pluviais e aumentar 

as capacidades de vazão de sistemas já saturados. 
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