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Apresentação

Os Cadernos de Bacias Hidrográficas compõem um importante instrumento para a redução dos riscos de inundação das
bacias hidrográficas do Município de São Paulo.
Este estudo desenvolveu-se no âmbito do contrato SIURB-FCTH n. 008/SIURB/14, com o objetivo básico de fornecer
subsídios para planejamento e gestão do sistema de drenagem. O horizonte de planejamento considerado neste estudo é o cenário de projeto para a ocupação máxima permitida
pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS
– Lei nº 16.402/2016).
O estudo do sistema de drenagem deverá adotar como referência de risco hidrológico o período de retorno de 100 anos,
porém as obras e outras intervenções na bacia hidrográfica serão escalonadas partindo-se de períodos de retorno de 25 anos.
Este Caderno trata da Bacia Hidrográfica do Córrego Mandaqui, importante afluente da margem direita do Rio Tietê, localizada na região norte do Município de São Paulo. Nesta bacia
estão presentes diferentes tipos de uso e ocupação do solo, com
predominância de áreas residenciais.
O Caderno está dividido em onze capítulos:
1. Definição de diretrizes básicas dos estudos
2. A Bacia Hidrográfica do Córrego Mandaqui

11
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3. Memorial fotográfico

direto, essencial para a atuação e formulação de medidas de

4. Estudos hidrológicos

controle de cheias.

5. Alternativas propostas
6. Implantação do sistema em duas etapas: 25 e 100 anos
7. Áreas sujeitas a Inundação

No Capítulo Cinco são apresentadas as alternativas estudadas, compostas de medidas estruturais.
O planejamento de implantação do sistema de drenagem é

8. Custo estimado

apresentado no Capítulo Seis, considerando obras de controle

9. Intervenção Urbanística para Convivência com as Inundações

de cheias de 25 anos e de 100 anos.

10. Avaliação do índice de qualidade ambiental
11. Considerações finais

O Capítulo Sete apresenta o comportamento do sistema proposto para chuvas com TR 100 anos.
No Capítulo Oito é realizada uma avaliação de custo prelimi-

O Capítulo Um estabelece um conjunto de princípios básicos
12

que devem ser seguidos no planejamento das obras de drenagem da bacia hidrográfica.

nar considerando uma variação de 20%.
No Capítulo Intervenção Urbanística para Convivência com
as inundações foram apresentadas duas intervenções urbanas

No Capítulo Dois é apresentada a caracterização física e ur-

visando propor elementos para subsidiar futuras discussões no

banística da bacia. Também é apresentado um diagnóstico atual

âmbito da consolidação de conceitos como Áreas de Interven-

da bacia, em termos de drenagem.

ção Urbana. Estas áreas são passíveis de serem regulamentadas

No Memorial fotográfico são apresentadas imagens ao longo
do Córrego Mandaqui e de seus principais afluentes, mostrando
alguns dos seus principais problemas.
Nos Estudos Hidrológicos são apresentados temas que possibilitam o entendimento da geração do escoamento superficial

por lei específica, em conformidade com as diretrizes do Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo.
O Capítulo Dez traz uma análise multicritério básica avaliando as alternativas em relação à questão ambiental.
As Considerações Finais apresentam um resumo dos estudos.

1

Definição
de diretrizes
básicas dos
estudos

O Caderno de Bacia Hidrográfica foi desenvolvido com base
em um conjunto de princípios, fundamentados na adoção da
bacia hidrográfica como unidade de planejamento. É um instrumento de planejamento e gestão que trata exclusivamente da
questão da drenagem urbana.
Dentre os princípios, objetivos e premissas do desenvolvimento do Caderno estão:

•

Dotar a prefeitura do município de um instrumento de planejamento que possibilite resolver, em um prazo pré-definido,
os graves problemas de inundação que assolam a cidade.

• Cenário de projeto para a ocupação máxima permitida pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
(LPUOS – Lei nº 16.402/2016).

•

• Definir metas de curto, médio e longo prazos.
Reduzir paulatinamente os riscos de inundação na bacia até
o nível correspondente a precipitações de período de retorno de 100 anos.

• Proposição de medidas de convivência com o regime hídrico compatíveis com o grau de proteção hidrológica para

•

cheias de períodos de retorno intermediários a 100 anos.
Articulação com os planos setoriais e parcialmente integrados já elaborados ou em elaboração para o município e para

13
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a bacia, avaliando-se todas as obras hidráulicas existentes e

•

•

projetadas, porém passíveis de revisão e de adaptação face

bilitem a integração harmônica das obras de drenagem com

às novas medidas que vierem a ser propostas.

o meio ambiente urbano.

• Preservação e valorização das várzeas de inundação.
• Integração do sistema de drenagem urbana de forma

As intervenções propostas não podem agravar as condições
de drenagem a jusante, portanto, devem respeitar as capaci-

•

Desenvolver critérios urbanísticos e paisagísticos que possi-

dades hidráulicas dos corpos d´água receptores.

positiva ao ambiente da cidade.

• Valorização de rios, córregos e suas margens como ele-

Possibilitar uma convivência segura com as cheias que excederem a capacidade do sistema de drenagem.

• Aplicar tecnologias de modelagem hidrológica e hi-

•

mentos da paisagem urbana.
Estimar os custos e os benefícios das medidas propostas.

dráulica que permitam mapear as áreas de risco de
inundação considerando diferentes alternativas de in14

tervenções.

O planejamento da drenagem urbana deve se articular com
entidades municipais, estaduais e federais para que os diversos

• Proposição de medidas estruturais combinadas com

aspectos legais e técnicos relacionados a outros planos de in-

medidas não estruturais e medidas de controle do es-

fraestrutura sejam considerados na elaboração de medidas de

coamento superficial para que a cidade possa se adaptar

controle do escoamento superficial. É o caso, por exemplo, do

à dinâmica hídrica.

Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014), do Código de

• Reorganizar a ocupação territorial, possibilitando a recu-

obras e Edificações (COE – Lei nº 11.228/1992), do Plano de Mo-

peração de espaços para o controle do escoamento plu-

bilidade de São Paulo – PlanMob/SP (PMSP/SMT, 2015)1, do Plano

vial e implantação de obras que promovam a redução

Municipal de Habitação – PMH (PMSP/SEHAB, 2011)2, etc. Salien-

da poluição hídrica.

ta-se a importância da articulação entre os planos diretamente

• Dar destaque a medidas de recuperação de áreas de
preservação permanente e de cobertura vegetal das

1. São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Transporte (SMT).

bacias.

2. São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

associados aos recursos hídricos, como, por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (SSRH/CRHi, 2013)3, o Plano
de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FUSP, 2009)4, onde a cidade
de São Paulo está localizada, o Plano Diretor de Macrodrenagem
do Alto Tietê – PDMAT 1, 2 e 3 (SSRH/DAEE, 1998, 2008 e 2014)5,
entre outros.
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3. São Paulo (Estado). Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Coordenadoria de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH):
2012/2015. São Paulo: SSRH/CRHi, 2013.
4. Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP.
5. São Paulo (Estado). Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Departamento de Águas e Energia Elétrica.

2

A Bacia
Hidrográfica
do Córrego
Mandaqui

2.1

LOCALIZAÇÃO

A Bacia Hidrográfica do Córrego Mandaqui localiza-se na
zona oeste do Município de São Paulo, abrangendo uma área
de 18,6 km², correspondente a 1,2% da área total do Município.
O Córrego Mandaqui percorre a Avenida Engenheiro Caetano Álvares e seu principal afluente, o Córrego Lauzane, encontra-se ao longo da Avenida Direitos Humanos.
O Mapa da FIGURA 2.1 ilustra a localização da Bacia do Mandaqui no Município de São Paulo.

2.2

HIDROGRAFIA

A hidrografia principal da Bacia do Córrego Mandaqui é
composta pelos córregos Mandaqui, Lauzane e Tabatinguera.
A extensão do eixo principal, considerando o curso do Córrego
Mandaqui até a foz no Rio Tietê, é de 8,6 km. Já a extensão total
dos cursos d’água na Bacia do Córrego Mandaqui é de aproximadamente 63 km.
A FIGURA 2.2 indica a hidrografia principal desta da bacia.
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FIGURA 2.1

Bacia Hidrográfica do Córrego Mandaqui
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FIGURA 2.2

Hidrografia Principal da Bacia do Córrego Mandaqui
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2.3

RELEVO

A região da Bacia do Córrego Mandaqui, localizada na vertente direita do Rio Tietê, é constituída por uma série de pequenos
outeiros (morros) e flancos de altas colinas. São bastante raros os
níveis intermediários e os níveis de terraços fluviais; na maioria
dos casos, passa-se diretamente dos terrenos aluviais da planície rasa para as encostas das colinas e outeiros dos espigões secundários do nível de São Paulo (790-810 m), vinculados à Serra
da Cantareira (Ab’Sáber, 19586).
Na FIGURA 2.3 é apresentado o perfil longitudinal do Córrego

800

Mandaqui, nota-se que em seu curso médio e inferior as difeCota (m)

20

780

renças de cota são bem menores do que em seu curso superior,
onde ocorre uma abrupta elevação no trecho final.

700

721 m no exutório, conforme verificado no Mapa Hipsométrico
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apresentado na FIGURA 2.4, que foi desenvolvido por meio de

6. Aziz Nacib Ab’Sáber. O Sítio Urbano de São Paulo. In: Aroldo de Azevedo
(org): A cidade de São Paulo: estudo de geografia Urbana. São Paulo.
Companhia Editora Nacional (Coleção Brasiliana, vol 14), p. 169-243. 1958.

740
720

As elevações na bacia variaram de 828 m na cabeceira até

informações de elevação do Mapa Digital da Cidade (MDC).
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FIGURA 2.3

Perfil longitudinal dos córregos Itaim e Mandaqui
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FIGURA 2.4

Mapa Hipsométrico da Bacia do Córrego Mandaqui
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2.4

CARTA GEOTÉCNICA

A Carta Geotécnica traz importantes informações sobre as

rego Mandaqui com suas unidades geológicas. Destaca-se neste

características do meio físico, como solos e rochas, e problemas

Mapa a planície aluvial como áreas de fundo de vale com baixa

existentes ou esperados, tais como zonas de escorregamentos.

declividade (menos de 5%), solos arenosos e argilosos de espes-

Estas características, combinadas à forma de ocupação, possibi-

sura variável, nível de água raso, que são áreas sujeitas à inun-

litam a interpretação do meio físico e avaliação das potenciali-

dação.

dades e limitações ao uso e ocupação do solo.

22

A FIGURA 2.5 apresenta a Carta Geotécnica na Bacia do Cór-
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FIGURA 2.5

Carta Geotécnica na Bacia do Córrego Mandaqui
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2.5

DIVISÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL –
SUBPREFEITURAS

A administração municipal na Bacia do Córrego Mandaqui é
feita por duas subprefeituras, Casa Verde e Santana/Tucuruvi.
As subprefeituras têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar os problemas apontados, cuidar
da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza urbana, entre outros.
A FIGURA 2.6 indica a localização da bacia no âmbito das
Subprefeituras.
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2.6

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

TABELA 2.1 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
REGISTRADO NA BACIA DO CÓRREGO MANDAQUI
Uso e Ocupação

Área (km²)

% Área da Bacia

Área Urbanizada

12,34

66,42

Outros

3,79

20,4

Sem Informação

1,07

5,78

Serviços

0,46

2,49

Equipamento Público

0,36

1,92

Comércio

0,3

1,62

Sem Predominância

0,2

1,07

Indústria Armazém

0,03

0,16

Escola

0,02

0,13

Terreno Vago

0,001

0,01

A caracterização do uso e ocupação do solo foi realizada a
partir do Uso do Solo Predominante nos Distritos do Município

As áreas verdes que compreendem os parques municipais e

de São Paulo, escala 1:30.000, elaborado pela Secretaria de Fi-

estaduais existentes na Bacia do Mandaqui e adjacências estão

nanças do Município de São Paulo (SF, 2013).

localizadas no mapa da FIGURA 2.8.

A TABELA 2.1 indica os usos observados na Bacia do Córrego
Mandaqui com suas respectivas áreas e a porcentagem em relação à área total da bacia. O mapa contendo os usos do solo
predominantes é apresentado na FIGURA 2.7.
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FIGURA 2.6

Subprefeituras inseridas na Bacia do Córrego Mandaqui
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FIGURA 2.7

Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Córrego Mandaqui
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FIGURA 2.8

Parques e áreas verdes da Bacia do Córrego Mandaqui
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2.7

ZONEAMENTO URBANO

• Macroárea de Redução da Vulnerabilidade e Recupera-

O zoneamento da Bacia do Córrego Mandaqui se insere no

ção Ambiental

• Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Am-

contexto do Plano Regional Estratégico das subprefeituras Butantã e Lapa.
O Plano Diretor Estratégico – PDE (Lei nº 16.050/2014) orienta o planejamento urbano municipal e seus objetivos, diretrizes

biental

•

• Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável
Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais

e prioridades devem ser respeitados, dentre outros, pela Lei de

28

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Planos Regionais das

Dentre os objetivos da Macrozona de Estruturação e Qualifi-

Subprefeituras, Planos de Bairros, planos setoriais de políticas

cação Urbana estão a promoção da convivência mais equilibra-

urbano-ambientais e demais normas correlatas.

da entre a urbanização e a conservação ambiental; a compatibi-

O PDE divide o território do Município de São Paulo em duas

lização do uso e ocupação do solo com a oferta de sistemas de

macrozonas, cada uma subdividida em quatro macroáreas. As

transporte coletivo e de infraestrutura para os serviços públicos;

macroáreas se caracterizam por áreas homogêneas que orien-

a redução das situações de vulnerabilidades urbanas; a diminui-

tam, ao nível do território, os objetivos específicos de desenvol-

ção das desigualdades na oferta e distribuição dos serviços e a

vimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e

manutenção, proteção e requalificação das zonas exclusivamen-

ambientais.

te residenciais.

•

•

A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental tem
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana:

•
•
•
•

dentre seus objetivos a conservação e recuperação dos serviços

Macroárea de Estruturação Metropolitana

ambientais existentes, em especial aqueles relacionados com a

Macroárea de Urbanização Consolidada

produção da água, biodiversidade, proteção do solo e regulação

Macroárea de Qualificação da Urbanização

climática.

Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana

Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental

As Macroáreas inseridas na Bacia do Córrego Mandaqui podem ser visualizadas na FIGURA 2.9.
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O PDE dá diretrizes para a legislação de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo – LPUOS para atender aos objetivos e diretrizes estabelecidas pelo Plano para as macrozonas, macroáreas
e rede de estruturação da transformação urbana. Atendendo à

das Subprefeituras Santana/Tucuruvi e Casa Verde, apresenta seu
zoneamento classificado conforme indica a FIGURA 2.10.
A TABELA 2.2 indica a área correspondente a cada zona de
uso e ocupação na bacia, com suas descrições.

estas diretrizes, encontra-se em processo de aprovação o Proje-

A partir das zonas de uso são estabelecidos valores limites

to de Lei nº 272/2015 que disciplina o parcelamento, o uso e a

para a taxa de permeabilidade mínima, possibilitando a formu-

ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a

lação de um cenário futuro de impermeabilização, ou seja, a

Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014.

situação máxima permitida por lei. O resultado desta análise é

De acordo com as zonas apontadas pelo Projeto de Lei nº
272/2015, a Bacia do Mandaqui, pertencente aos Planos Regionais

apresentado no próximo Capítulo, no Mapa de Impermeabilização Permitida.
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FIGURA 2.9

Macroáreas de Uso e Ocupação Do Solo – PDE (LEI Nº 16.050/2014), na Bacia do Córrego Mandaqui
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FIGURA 2.10 Zoneamento Urbano, na Bacia do Córrego Mandaqui
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Zonas
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TABELA 2.2 – ÁREAS CORRESPONDENTES ÀS ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA
Sigla
Área (%)
Descrição da Zona

Zona Mista

ZM-u

57,12

Porções do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais,
com predominância do uso residencial

Zona de Centralidade

ZC-u

26,03

Porções do território voltadas à promoção de atividades típicas de áreas centrais, destinadas
principalmente aos usos não residenciais, à manutenção das atividades comerciais e de serviços

Zona Especial de Preservação Ambiental

ZEPAM

6,74

Porções do território destinadas a parques estaduais, e municipais e outras Unidades de
Proteção Integral, tendo por objetivo a preservação dos ecossistemas

Zona Eixo de Estruturação da Transformação
Metropolitana Previsto

ZEMP

2,55

Porções do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais, bem como a
qualificação paisagística e dos espaços públicos

Zona Exclusivamente Residencial 1

ZER-1

1,72

Áreas destinadas exclusivamente ao uso residencial

ZEIS-1

1,22

Áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos
habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais populares, tendo como
objetivo manter a população moradora e promover a regularização fundiária e urbanística,
recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse Social.

-

1,2

Zona de Desenvolvimento Econômico

ZDE-2

0,82

Áreas que apresentam atividades produtivas de grande porte e vocação para a instalação de
novas atividades de alta intensidade de conhecimento e tecnologia.

Zona Especial de Interesse Social 5

ZEIS-5

0,58

Lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios, situados em áreas dotadas de
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado em produzir
empreendimentos habitacionais de mercado popular e de interesse social

Zona Especial de Interesse Social 2

ZEIS-2

0,43

Áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados, adequados à urbanização e onde haja
interesse público ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social

Zona Especial de Interesse Social 1

Praça/Canteiro

-

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

Zonas

TABELA 2.2 – ÁREAS CORRESPONDENTES ÀS ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA
Sigla
Área (%)
Descrição da Zona

Zona Especial de Preservação

ZEP

0,4

Porções do território destinadas a parques estaduais, municipais e outras Unidades de Proteção
Integral existentes e que vierem a ser criadas, tendo por objetivo a preservação
dos ecossistemas

Zona de Ocupação Especial

ZOE

0,31

Porções do território destinadas a abrigar atividades que, por suas características únicas,
necessitem de disciplina especial de parcelamento, uso e ocupação do solo.

ZCOR-3

0,3

Trechos junto a vias que estabelecem conexões de escala regional

ZM-a

0,17

Porções do território, localizadas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental,
destinadas a promover usos residenciais e não residenciais, com predominância do uso
residencial

ZCOR-1

0,13

Trechos de vias destinados à diversificação de usos de forma compatível à vizinhança residencial

Zona Corredor 3
Zona Mista Ambiental
Zona Corredor 1
Zona Centralidade Ambiental

ZC-a

0,11

Porções do território, localizadas em áreas de preservação ambiental, voltadas à promoção
de atividades típicas de áreas centrais, destinadas principalmente aos usos não residenciais,
à manutenção das atividades comerciais e de serviços existentes

Clubes Esportivos Sociais

AC-1

0,07

Áreas públicas ou privadas ocupadas por clubes esportivos sociais

Zona Especial de Interesse Social 3

ZEIS-3

0,05

Áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, encortiçados ou
deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas
urbanas, boa oferta de empregos

Zona Corredor Ambiental

ZCOR-a

0,04

Trechos junto a vias localizadas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental,
destinados à diversificação de usos de forma compatível com a vizinhança residencial

Zona Corredor 2

ZCOR-2

0,02

Trechos de vias destinados à diversificação de usos de forma compatível à vizinhança
residencial e à conformação de subcentro regional.
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2.8

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Os aspectos populacionais de uma sociedade, incluindo a

do Córrego Mandaqui. No Capítulo 7 é feita uma avaliação do

análise das componentes demográficas, tamanho da popula-

número de lotes atingidos pelas manchas de inundações esti-

ção, alterações no tempo, sua distribuição espacial e a compo-

madas pelo modelo.

sição segundo diferentes características, são essenciais para o
planejamento de áreas urbanas.

34

A FIGURA 2.11 apresenta a densidade populacional da Bacia

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

35

FIGURA 2.11 Densidade Demográfica da Bacia do Córrego Mandaqui
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2.9
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SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE COLETIVO

Engenheiro Caetano Álvares, no trecho que vai da Rua Voluntá-

A rede de macrodrenagem da Bacia do Mandaqui segue im-

rios da Pátria até a Avenida Marginal do Rio Tietê. Já o segundo,

portantes vias do Município, como a Avenida Engenheiro Cae-

planejado para o ano de 2025, fará a ligação entre a Av. Avenida

tano Álvares, Avenida Direitos Humanos, Avenida Casa Verde,

Engenheiro Caetano Álvares e a Avenida Inajar de Souza, na Ba-

entre outras que podem ser visualizadas na FIGURA 2.12.

cia do Rio Cabuçu de Baixo, pelas avenidas Imirim e Itaberaba.

A Bacia do Mandaqui conta com um terminal de ônibus

Para o ano de 2025 também está planejado a implantação do

municipal, o Terminal na Casa Verde, conforme mostra a FIGU-

Terminal Mandaqui. A região da Bacia do Mandaqui conta com

RA 2.12. Na bacia estão ainda planejados dois corredores de

a Linha Azul do Metrô, essa linha não está localizada dentro da

ônibus municipais, linhas integrantes do sistema estrutural de

bacia, mas está próxima à porção leste da bacia, sendo as esta-

transporte coletivo de média capacidade. O primeiro deles pla-

ções mais próximas: Santana, Jardim São Paulo, Parada Inglesa

nejado para o ano de 2016, irá ser implantado na Av. Avenida

e Tucuruvi.
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FIGURA 2.12 Sistema Viário e de Transporte Coletivo da Bacia do Córrego Mandaqui
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2.10 INUNDAÇÕES NA BACIA
DO CÓRREGO MANDAQUI
A Bacia do Córrego Mandaqui possui locais que apresentam
inundações frequentes, principalmente no Córrego Tabatingue-

38

O diagnóstico dos pontos de inundação foi realizado a partir
de informações passadas pela SIURB, Subprefeitura Casa Verde e
complementado com o levantamento de campo para apurar os
pontos de inundação na bacia.

ra. Também são observadas inundações nos Córregos Lauzane,

Foi verificada a mancha de inundação para chuvas de projeto

Mandaqui Superior e Mandaqui Médio após a confluência entre

com recorrência de 25 e 100 anos, gerada a partir da modela-

o Lauzane e Mandaqui Superior.

gem matemática da bacia com uso do modelo SWMM – Storm

A região do Tabatinguera é a que possui registros mais fre-

Water Management Model, desenvolvido pela EPA – Environ-

quentes. Esta sub-bacia apresenta uma densa ocupação das

mental Protection Agency, na interface gráfica PCSWMM em

margens, afetando diretamente o comportamento do escoa-

ambiente Windows.

mento do canal. Essa característica é acentuada pela existên-

A FIGURA 2.13 apresenta o diagnóstico das inundações na

cia de pontes que restringem significativamente a capacidade

bacia. No Capítulo Memorial Fotográfico são apresentadas fotos

de vazão.

dos locais onde ocorrem inundações frequentes.

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

39

FIGURA 2.13 Diagnóstico das Inundações na Bacia do Córrego Mandaqui

3

Memorial
fotográfico

A seguir, apresenta-se o memorial fotográfico da Bacia do
Córrego Mandaqui. As imagens ilustram principalmente os locais críticos onde ocorrem inundações frequentes.
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Córrego Lauzane

FIGURA 3.1

Imagens do afluente do Córrego Lauzane (nas proximidades da Av. Imirim), área baixa suscetível a inundações
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Córrego Lauzane

FIGURA 3.2

Imagens do afluente do Córrego Lauzane (nas proximidades da Av. Imirim), entre as ruas Quirinópolis e Manuel de Oliveira P. Jr.
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Detalhe do alteamento das entradas das residências
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Córrego Lauzane

FIGURA 3.3

Imagens da Rua Alm. João de Proença, área baixa adjacente ao afluente do Córrego Lauzane (nas proximidades da Av. Imirim)
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Córrego Lauzane

FIGURA 3.4

Imagens do afluente do Córrego Lauzane (nas proximidades da Av. Imirim), na travessia da Rua Rodrigues Alvarenga
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Córrego Mandaqui

FIGURA 3.5

Imagens da Rua Luís Cardamone, paralela à Av. Eng. Caetano Álvares, área baixa sujeita a inundação
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Córrego Tabatinguera

FIGURA 3.6

Imagens do Córrego Tabatinguera nas imediações da Rua Prof. Dário Ribeiro
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Córrego Tabatinguera

FIGURA 3.7

Imagens do Córrego Tabatinguera na travessia da Rua Prof. Gama Cerqueira
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Córrego Tabatinguera

FIGURA 3.8

Imagens do Córrego Tabatinguera na travessia da Rua Rocha Lima

4

Estudo
hidrológico

A hidrologia urbana é a ciência das águas que trata das fases
do ciclo hidrológico que ocorrem nas bacias hidrográficas urbanizadas ou em processo de urbanização.
Os componentes principais do ciclo são: as precipitações,
a infiltração da água no solo, as perdas por evaporação ou por
evapotranspiração, as retenções temporárias em depressões
do terreno, a geração do escoamento superficial direto e o escoamento nos sistemas de drenagem, naturais ou artificiais.
Dessa forma, é necessário conhecer o elemento gerador do
processo que é a precipitação: sua magnitude, o risco de ocorrência, sua distribuição temporal e espacial.
Na hidrologia urbana, é fundamental conhecer detalhadamente as características da ocupação da bacia hidrográfica, pois
isso influi diretamente nas taxas de infiltração, que resultam na
chuva excedente, que por sua vez produz a vazão dos cursos
d’água. Além disso, as características fisiográficas da bacia, como
área drenada, declividade e forma, e o grau de intervenções no
sistema de drenagem natural, canais, galerias, reservatórios de
detenção, etc., determinam a velocidade com que a água se concentra numa determinada seção do curso d’água. Esse processo
interfere na magnitude das vazões durante as chuvas intensas.
O estudo hidrológico realizado contempla uma breve análise das precipitações ocorridas na Bacia do Córrego Mandaqui,
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a partir dos registros do posto da rede telemétrica, e das chuvas de projeto. Para a obtenção dos hidrogramas de projeto

POSTO DA REDE TELEMÉTRICA
UTILIZADO NO ESTUDO

foram analisados os parâmetros do escoamento superficial por

O posto da rede telemétrica do SAISP pertencente à bacia do

sub-bacia de drenagem, tais como o tempo de concentração,

Mandaqui coleta dados a cada 10 minutos, onde são registrados

o CN (Curve Number) e a impermeabilização atual e a imper-

os índices pluviométricos e o nível do Córrego Mandaqui.

meabilização máxima permitida, segundo o Projeto de Lei nº
272/2015.
Para estimativa da vazão de projeto foi utilizado o modelo
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4.1

Os dados de chuva foram integrados aos do Radar Meteorológico de modo a se obter uma informação mais precisa, que
serviu de entrada no modelo chuva-vazão.

SWMM. Foi considerada para o cálculo da infiltração a metodo-

As informações de nível, por sua vez, foram utilizadas como

logia do CN, desenvolvida pelo Soil Conservation Service. O mo-

referência para a calibração da rede para a modelagem hidráu-

delo utiliza o método da Onda Dinâmica, que resolve as equa-

lico-hidrológica.

ções completas de Saint-Vennan para o estudo do escoamento
superficial.

O posto chama-se Córrego Mandaqui – Rua Zilda (PMSP/CV03) e sua operação teve início em 01/12/2013. A FIGURA 4.1 indica a localização do posto da rede de monitoramento na bacia.
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FIGURA 4.1

Localização do Posto da Rede Telemétrica de Hidrologia do SAISP na Bacia do Córrego Mandaqui
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A série histórica é recente e os registros contemplam o período de baixa pluviometria observado nos últimos anos (2013-

Na FIGURA 4.3 está indicada a precipitação média mensal
neste posto.

2015).
A FIGURA 4.2 apresenta a série histórica dos dados pluviooperação.

FIGURA 4.2

Série Histórica do Posto Córrego Mandaqui –
Rua Zilda (PMSP/CV-03)

03/09/15

09/08/15

15/07/15

20/06/15

26/05/15

01/05/15

06/04/15

12/03/15

15/02/15

50

21/01/15

722

27/12/14

45
02/12/14

40

723
07/11/14

724

13/10/14

35

18/09/14

725

24/08/14

30

30/07/14

726

05/07/14

25

10/06/14

727

16/05/14

20

21/04/14

728

27/03/14

15

02/03/14

729

05/02/14

10

11/01/14

730

17/12/13

5

22/11/13

731

Chuva - PLU (m)

Flu (mm)
0

28/10/13

54

Nível - FLU (mm)

Plu (mm)
732

Precipitação Acumulada Média Mensal (mm)

métricos e fluviométricos registrados no posto desde o início da

Chuva média

160
140
120

100
80
60
40
20
0

janeiro

fevereiro

FIGURA 4.3

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro outubro novembro dezembro

Precipitação média mensal no Posto Córrego
Mandaqui – Rua Zilda (PMSP/CV-03)

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

4.2

CHUVA DE PROJETO

válida para 10 ≤ t ≤ 1.440 min, onde:

A chuva de projeto consiste em um evento crítico de precipitação construído artificialmente com base em características

A = 39.302

estatísticas da chuva natural e com base em parâmetros de res-

B= 20

posta da bacia hidrográfica. Estas características estatísticas e

C = –0,923

parâmetros são considerados através de dois elementos básicos:

D = 10,177

•
•

E = 20
Tr – período de retorno da precipitação de projeto (anos);

F = –0,876

Dc – duração crítica do evento (min).

G = –0,465
H = –0,841

As precipitações de projeto são determinadas a partir de relações intensidade-duração-frequência (IDF) da bacia contribuinte.
As IDFs fornecem a intensidade da precipitação para qualquer

t é a duração da chuva em minutos;
T é o período de retorno da chuva em anos;
i é a intensidade da chuva em mm/min.

duração e período de retorno. A altura de precipitação pode ser
obtida pela multiplicação da intensidade fornecida pela IDF pela
sua correspondente duração.

A tormenta de projeto frequentemente utilizada em projetos
hidrológicos para bacias urbanas muito pequenas é uma chuva

As chuvas intensas na Bacia do Córrego Mandaqui foram es-

de intensidade constante. Tal hipótese se fundamenta no fato

timadas através da equação IDF de São Paulo, ajustada para o

de que a causa crítica das enchentes é a curta duração ou ele-

posto do Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH).

vada intensidade de precipitação. Pode ser demonstrado que o

i t ,T = A ( t + B ) + D ( t + E )
C

F


  T  
G + H ln ln 
 
  T − 1 


pico do escoamento superficial ocorre quando toda a área de
drenagem contribui para o ponto em consideração. Nestes estudos adotou-se a duração da chuva crítica de 2 horas.
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A distribuição temporal dos volumes precipitados condiciona o volume infiltrado e a forma do hidrograma de escoamento
superficial direto originado pela chuva excedente.
Os métodos existentes para determinação da distribuição
temporal de uma tormenta classificam-se em métodos que se
utilizam da análise de eventos de tormenta e métodos que utilizam as relações IDF.
Dentre os métodos existentes para se estabelecer a distribuição temporal de uma precipitação máxima, foi utilizado o método dos blocos alternados, cuja distribuição temporal da chuva é
conseguida utilizando-se dados das relações IDF.
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A TABELA 4.1 apresenta o hietograma de projeto para os períodos de retorno de 2, 10, 25, 50 e 100 anos, discretizados em 5 min.

t (min)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

TABELA 4.1 – HIETOGRAMA DE PROJETO
PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO
P (mm)
TR 2
TR 10
TR 25
TR 50
0,44
0,73
0,87
0,98
0,50
0,82
0,98
1,10
0,57
0,93
1,11
1,25
0,66
1,08
1,28
1,44
0,79
1,26
1,51
1,68
0,95
1,52
1,81
2,02
1,18
1,87
2,22
2,48
1,53
2,40
2,84
3,16
2,07
3,22
3,80
4,23
3,00
4,63
5,44
6,05
4,87
7,42
8,70
9,65
9,60
14,40
16,82
18,62
6,62
10,00
11,71
12,97
3,76
5,76
6,77
7,51
2,47
3,82
4,50
5,00
1,76
2,76
3,26
3,63
1,34
2,11
2,50
2,79
1,06
1,68
2,00
2,23
0,86
1,38
1,64
1,84
0,72
1,16
1,39
1,55
0,61
1,00
1,19
1,34
0,53
0,87
1,04
1,17
0,47
0,77
0,92
1,03
0,41
0,69
0,82
0,92

TR 100
1,08
1,21
1,38
1,59
1,86
2,23
2,74
3,48
4,65
6,65
10,59
20,40
14,23
8,25
5,51
4,00
3,07
2,46
2,03
1,72
1,48
1,29
1,14
1,02
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A precipitação total acumulada para os períodos de retorno analisados é apresentada na TABELA 4.2.

O tempo de concentração, apresentado na TABELA 4.3, é calculado pelo modelo matemático por meio da equação da onda
cinemática e leva em consideração as características hidrológi-

TABELA 4.2 – PRECIPITAÇÃO TOTAL ACUMULADA

cas e hidráulicas de cada sub-bacia.

P (mm)
TR 2

TR 10

TR 25

TR 50

TR 100

42

64

76

84

92

 n0 ,6 × L0 ,6 
t c = 55 ×  0 , 4 0 ,3 
 I ×S 
Onde: tc é o tempo de concentração (min); n é o coeficiente

4.3

ESCOAMENTO SUPERFICIAL

O estudo do escoamento superficial inclui a análise de fatores que influenciam a sua geração. Fatores como características

de Manning; L o comprimento de talvegue (m); I a intensidade
da chuva (mm/h) e S a declividade (m/km).
No mapa da FIGURA 4.4 é apresentada a divisão de sub-bacias empregada no modelo hidrológico-hidráulico adotado.

climáticas, físicas e de uso e ocupação do solo são fundamentais
para o conhecimento do processo de formação do escoamento
superficial.

4.3.1 Sub-bacias hidrográficas
A Bacia do Córrego Mandaqui foi dividida em cinco sub-bacias, obedecendo a contribuição dos afluentes principais.
A TABELA 4.3 indica as principais características físicas de
cada sub-bacia.

TABELA 4.3 – CARACTERÍSTICAS DAS SUB-BACIAS
Área
(km²)

Comprimento
de talvegue (km)

Tempo de
Concentração
(min)

Mandaqui superior (MD-01)

7,7

3,6

85

Lauzane (MD-02)

5,0

2,6

50

Mandaqui médio (MD-03)

2,5

1,3

25

Tabatinguera (MD-04)

1,6

1,9

33

Mandaqui inferior (MD-05)

1,8

3,2

50

Sub-bacia
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FIGURA 4.4

Sub-bacias do Córrego Mandaqui
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4.3.2 CN (Curve Number)

Grupo A – Solos de mais baixo potencial de deflúvio; são so-

O CN é um índice para escoamento adimensional baseado

los profundos, de constituição arenosa, com pouco silte e argila.

no grupo hidrológico de solos, uso e cobertura, condições hi-

Podem também ser constituídos por cascalhos, de alta permea-

drológicas e condições antecedentes de umidade. O CN é um

bilidade.

importante fator que permite avaliar o efeito das alterações no
uso e ocupação do solo sobre o escoamento superficial.

Grupo B – Solos com potencial de escoamento (“runoff“) moderadamente baixo. Predominam solos arenosos, menos pro-

O mapeamento do CN foi realizado a partir da constituição

fundos e menos agregados que o acima (A); o Grupo, como um

geológica da bacia, baseando-se na carta geológica disponível7.

todo, apresenta, após seu intenso umedecimento, capacidade

Assim, foram identificados os litotipos mais significativos sob o

de infiltração acima da média.

ponto de vista hidráulico-hidrológico.

Grupo C – Solos com potencial de escoamento moderada-

Este índice varia de 0 a 100, valores próximos de zero indicam

mente alto. Compreende solos rasos e solos contendo conside-

que a bacia submetida a precipitação intensa gera pouco es-

ráveis teores de argilas e colóides, porém inferiores ao Grupo D.

coamento superficial. Já valores próximos de 100, indicam que

Este solo tem infiltração abaixo da média após saturação.

a bacia submetida a mesma precipitação irá produzir elevados
volumes de escoamento superficial.
A classificação dos grupos hidrológicos de solo seguiu a metodologia do National Resources Conservation Service (NRCS):

Grupo D – Solos com o mais alto potencial de escoamento.
Inclui a maioria das argilas e também solos rasos com sub-horizontes impermeáveis próximos à superfície.
Os valores recomendados de CN em função da classe hidrológica do solo e de seu uso e ocupação são apresentados na

7. SCS Urban Hydrology for Samll Watersheds, 2nd Ed, (TR-55), June 1986.

TABELA 4.4.
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TABELA 4.4 – VALORES RECOMENDADOS PARA O CN
Descrição do Uso do Solo

60

A

Classe Hidrológica do Solo – NRCS
B
C

D

Terra Cultivada
Sem tratamento para conservação
Com tratamento para conservação

72
62

81
71

88
78

91
81

Pastagem
Condição Ruim
Condição Boa

68
39

79
61

86
74

89
80

Campo
Condição Boa

30

58

71

78

Floresta
Densidade baixa, coberturas pobres, sem cobertura
Boa cobertura

45
25

66
55

77
70

83
77

Espaços abertos, gramados, parques, campos de golfe, cemitérios, etc.
Condição boa: cobertura de grama em 75% ou mais da área
Condição justa: cobertura de grama em 50-75% da área

39
49

61
69

74
79

80
84

Áreas comerciais e de negócios (85% impermeáveis)

89

92

94

95

Distritos industriais (72% impermeáveis)

81

88

91

93

Residencial – Tamanho médio do lote (% impermeáveis)
0,05 ha ou menos (65)
0,10 ha (38)
0,13 ha (30)
0,20 ha (25)
0,40 ha (20)

77
61
57
54
51

85
75
72
70
68

90
83
81
80
79

92
87
86
85
84

Estacionamento pavimentado, telhados, calçadas etc.

98

98

98

98

Ruas e estradas
Pavimentada com meio fio e drenagem
Em cascalho
Sujas

98
76
72

98
85
82

98
89
87

98
91
89

Condição de umidade antecedente II. Fonte: SCS Urban Hydrology for Samll Watersheds, 2nd Ed, (TR-55), June 1986
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Foi adotado o CN médio para cada uso do solo assumindo
que possuíam proporções iguais de cada grupo hidrológico de

TABELA 4.5 – VALORES DE CN ADOTADOS EM FUNÇÃO DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO E CLASSIFICAÇÃO HIDROLÓGICA DOS SOLOS

solo, como mostra a TABELA 4.5.

CN
Uso do solo

TABELA 4.5 – VALORES DE CN ADOTADOS EM FUNÇÃO DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO E CLASSIFICAÇÃO HIDROLÓGICA DOS SOLOS
CN
Uso do solo

Grupo hidrológico

Média

Grupo hidrológico

Média

A

B

C

D

Mineração

98

98

98

98

98

Mov. Terra – solo exposto

72

82

87

89

83

Outro uso

59

74

82

87

76

A

B

C

D

Área urbanizada

77

85

90

92

86

Reflorestamento

36

60

73

79

62

Aterro sanitário

98

98

98

98

98

Reservatório de retenção

98

98

98

98

98

Campo

30

58

71

78

59

Rodovia

98

98

98

98

98

Capoeira

68

79

86

89

81

Vegetação de várzea

68

79

86

89

81

Chácara

39

61

74

80

64

Equipamento urbano

89

92

94

95

93

Espelho d’água

98

98

98

98

98

Favela

61

75

83

87

77

Hortifrutigranjeiro

72

81

88

91

83

Indústria

81

88

91

93

88

Loteamento desocupado

49

69

79

95

73

Mata

25

55

70

77

57

A FIGURA 4.5 representa o CN ponderado para cada uma das
sub-bacias do Córrego Mandaqui consideradas neste estudo.
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FIGURA 4.5

CN (Curve Number) médio das sub-bacias do Córrego Mandaqui
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4.3.3 Impermeabilização da Bacia
A área impermeável foi estimada a partir de um estudo do
NRCS, o qual relaciona, para diferentes usos do solo, porcenta-

A TABELA 4.6 indica a parcela de área impermeável de cada
sub-bacia do Córrego Mandaqui, para a condição atual e máxima permitida por Lei.

gens de áreas impermeáveis a valores de coeficientes de escoaTABELA 4.6 – ÁREA IMPERMEÁVEL (%)

mento. Assim, foi calculada a taxa de impermeabilização por

Sub-bacia

Atual

Permitida

MD-01

62,0

68,5

Para análise da impermeabilização máxima permitida da ba-

MD-02

63,1

83,9

cia foram utilizados os limites para a taxa de permeabilidade mí-

MD-03

64,5

83,5

MD-04

64,3

83,2

MD-05

67,4

80,6

sub-bacia do Córrego Mandaqui. A FIGURA 4.6 ilustra a impermeabilização atual da bacia.

nima estabelecidos no Projeto de Lei nº 272/2015 que disciplina
o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de
São Paulo.
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Os limites estabelecidos foram considerados como sendo o
máximo adensamento permitido por lei. O resultado deste estu-

Utilizando-se a taxa de permeabilidade mínima estabelecida

do gerou o mapa de Impermeabilização Permitida, apresentado

no Projeto de Lei nº 272/2015, obteve-se um aumento da parce-

na FIGURA 4.7.

la de área impermeável nas sub-bacias do Córrego Mandaqui.
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FIGURA 4.6

Impermeabilização Atual para a Bacia do Córrego Mandaqui
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FIGURA 4.7

Impermeabilização Máxima Permitida para a Bacia do Córrego Mandaqui
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4.3.4 Calibração do modelo PCSWMM
A calibração é um processo que busca o ajuste dos parâmetros do modelo para que este represente os fenômenos hidrológicos e hidráulicos da bacia hidrográfica de forma adequada e
condizente com observações em campo.
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selecionados para a calibração ocorreram entre os dias 20 e 21
de fevereiro de 2016. No período selecionado foram registrados
dois eventos principais.
A FIGURA 4.8 apresenta o resultado da calibração do modelo PCSWMM para o Posto Córrego Mandaqui. Nesta FIGURA são

No processo de calibração do modelo PCSWMM na bacia

apresentados os dados observados no posto, representados

do Córrego Mandaqui foi utilizado o posto da rede telemétrica

pela curva FLU na FIGURA, e os dados simulados pelo modelo,

“Posto Córrego Mandaqui – Rua Zilda (PMSP/CV-03)”. Os eventos

representados pela curva FLU Modelo.
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Córrego Mandaqui - Rua Zilda (PMSP/CV-03)
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FIGURA 4.8

FLU(m) Modelo

Calibração do modelo PCSWMM para os eventos registrados no Posto Córrego Mandaqui – Rua Zilda (PMSP/CV-03)
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5

Alternativas
propostas

O Caderno de Bacia Hidrográfica tem como objetivo dar subsídios à Prefeitura para futuras discussões quanto ao planejamento e à gestão das bacias do Município de São Paulo no que
tange o Controle de Cheias. Este Capítulo apresenta propostas
de alternativas que poderão ser discutidas, estudadas e complementadas tendo em vista a redução das inundações na Bacia do
Córrego Mandaqui.
O ponto de partida para a formulação das alternativas foram os projetos existentes em estoque na Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, as expectativas das
demais Secretarias do Município, como Secretaria Municipal de
Habitação – SEHAB, Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA e Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano – SMDU, e Subprefeituras.
Foram estudadas duas alternativas compostas por medidas
estruturais, propiciando à bacia o grau de proteção de 100 anos.
Essas alternativas foram dimensionadas para o cenário da ocupação máxima permitida por Lei.
As alternativas consistem no controle do escoamento superficial através de ações estruturais nos córregos Lauzane, Tabatinguera e Mandaqui. Dentre as principais medidas de controle
propostas destacam-se:
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•

•

Reservatórios de armazenamento – estruturas construídas

A TABELA 5.1 apresenta um resumo das medidas previstas

para armazenar o escoamento superficial excedente e ir libe-

nas alternativas propostas, indicando a localização na Bacia do

rando as vazões para jusante de forma controlada, através de

Córrego Mandaqui.

pequeno orifício de saída.
como reservatórios de armazenamento linear, no próprio canal do córrego. A função de reservação é introduzida através
de estruturas de restrição de seção ao longo do canal, dimen-

•

TABELA 5.1 – MEDIDAS DE CONTROLE
PREVISTAS NAS ALTERNATIVAS 1 E 2

Parques lineares com função de reservação – funcionam

sionadas para restringir o escoamento para jusante.
Reforço de galeria – trata-se da ampliação da capacidade de

Localização
Mandaqui Superior
Mandaqui Médio

escoamento da galeria existente, podendo ser realizada pela
70

•

substituição da galeria ou construção de nova galeria.

Lauzane

Canalização – implica na construção de canal com dimensões
definidas em locais onde os córregos encontram-se nas suas

Tabatinguera

condições naturais. Esta medida aumenta a capacidade de
escoamento dos córregos.
É importante ressaltar que nos futuros projetos sejam consideradas estruturas de controle da qualidade da água para cada
medida a ser implantada.

Mandaqui Inferior

Alternativa 1
Reservatório
Reforço de galeria
Reforço de galeria
Reservatório
Parque linear

Alternativa 2
Reforço de galeria
Reforço de galeria
Reservatório

Reservatório

Reservatório

Canalização

Canalização

-

Rebaixamento de fundo,
remoção das estroncas e
revestimento do canal
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5.1

ALTERNATIVA 1

Esta Alternativa consiste no controle do escoamento superficial através de ações estruturais situadas nos Córrego Lauzane,
Córrego Mandaqui e Córrego Tabatinguera.
As obras previstas nesta Alternativa são três reservatórios de
armazenamento (252 mil m³), um parque linear (61,6 mil m²) e

TABELA 5.2 – MEDIDAS DE CONTROLE DA ALTERNATIVA 1
Localização
Mandaqui
Superior
Mandaqui Médio
Lauzane

canalização e reforços de galerias (2.621 m).
A TABELA 5.2 indica as obras previstas na Alternativa 1 in-

Tabatinguera

cluindo sua localização, o tipo de medida de controle, dimensões e o número de lotes atingidos para desapropriação para
implantação das obras.

Medida

Dimensão

Reservatório
Reforço de Galeria
Reforço de Galeria
Reservatório
Parque linear
Reservatório
Canalização

100.000 m³
432 m
929 m
100.000 m³
61.640 m²
52.000 m³
1.260

Nº lotes
atingidos
41
1
232
2
-

A FIGURA 5.1 mostra a localização das obras previstas na
Alternativa 1.
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FIGURA 5.1

Medidas de Controle de Cheias da Alternativa 1 para a Bacia do Córrego Mandaqui
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5.2

ALTERNATIVA 2

Esta Alternativa considera, como obra principal, a proposição
apresentada no Terceiro Plano de Macrodrenagem do Alto Tietê
– PDMAT3, conforme o próprio Plano recomenda, foram incluídas medidas complementares tendo em vista reduzir as inunda-

A TABELA 5.3 indica as obras previstas na Alternativa 2 incluindo suas dimensões e o número de lotes que necessitam ser
desapropriados.
A configuração das obras propostas na Alternativa 2 pode ser
visualizada na FIGURA 5.2.

ções locais na Bacia.
A alternativa proposta pelo PDMAT3 consiste na readequação da seção hidráulica do rio com rebaixamento de fundo,
remoção das estroncas do trecho canalizado, responsáveis por
perdas de carga excessivas quando atingidas pela lâmina d’água
e revestimento total do canal em concreto. O trecho da obra corresponde à 3.996 m de comprimento.
Como obras complementares foram consideradas dois reservatório de armazenamento (152 mil m³), canalização e reforços
de galeria (2.621 m).

TABELA 5.3 – MEDIDAS DE CONTROLE DA ALTERNATIVA 2
Medida

Dimensão

Nº lotes
atingidos

Mandaqui
Superior

Reforço de Galeria

432 m

-

Mandaqui Médio

Reforço de Galeria

929 m

-

Reservatório

100.000 m³

1

Reservatório

52.000 m³

2

Canalização

1260 m

-

PDMAT3

1.147 m
(15 x 4)
2.849 m
(15 x 3,75)

-

Localização

Lauzane
Tabatinguera

A localização das medidas concentram-se no canal principal
do Córrego Mandaqui, no Córrego Lauzane e Tabatinguera.
Os reservatórios no Lauzane e no Tabatinguera e os reforços
de galerias foram os mesmo considerados na Alternativa 1.

Mandaqui Inferior
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FIGURA 5.2

Medidas de Controle de Cheias da Alternativa 2 para a Bacia do Córrego Mandaqui
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5.3

EXPRESSÕES PAISAGÍSTICAS PARA
AS MEDIDAS DE CONTROLE

A demanda pelo maior volume de detenção possível exige
que as medidas de controle pluvial ocupem praticamente toda

Reservatório original

•
•
•

Desinteresse visual e social
Obstáculo espacial
Rejeição pela vizinhança

a área que lhes é destinada. Inseridas num contexto urbano de
adensamento e escassez de espaços livres, destinar uma quan-

1. Ampliação das bordas através de lajes

tidade valiosa de superfície urbana a uma atividade monofun-

•

cional é uma solução difícil, porém necessária. A imposição de
técnicas construtivas herméticas e resistentes reforça ainda mais
o objetivo maior e emergencial de controle hídrico, em detri-

•
•

Diminuição da superfície visível
de armazenamento
Aumento da área de caminhabilidade
Possibilidade de implantação de
equipamentos de lazer e mobiliário urbano

mento do isolamento sócioespacial que os reservatórios de detenção recriam no tecido da cidade.
É possível, contudo, amenizar as características que reforçam
esse isolamento e reinserir os elementos de controle pluvial na
paisagem urbana e no contexto social da vizinhança, sem diminuir a sua capacidade de armazenamento. O conceito utilizado

2. Esverdeamento das bordas

•
•
•
•

Jardins de biorretenção onde houver
terreno natural disponível
Pisos porosos sobre superfícies fora de lajes
Lajes-jardim
Paredes verdes em muros existentes

nas propostas paisagísticas (ver FIGURA 5.3) para cada uma das
medidas que serão apresentadas neste item é o mesmo, baseado em três estratégias norteadoras, conforme segue:

3. Reconexão com a vizinhança

•
•
•
•

Passeios ao longo de todo o reservatório
Melhoria dos passeios e arborização
da vizinhança
Passarelas sobre o reservatório nos
principais fluxos
Equipamentos de lazer, mobiliário
urbano e iluminação pública

75

CÓRREGO MANDAQUI | CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA

Jardins de chuva arborizados
e pisos permeáveis nas bordas
dos reservatórios amortecem os
escoamentos superficiais e criam
uma moldura verde

antes
das estratégias
paisagísticas
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depois
das estratégias
paisagísticas
FIGURA 5.3

Esquemas conceituais e soluções propostas

Passarelas metálicas acessíveis
e com guarda-corpo permitem
que os principais fluxos sobre
o reservatório sejam mantidos

Lajes sobre o reservatório podem
utilizar pisos elevados com previsão
de acumulação de lâmina de água
para irrigação de jardins em canteiros
e nas bordas internas
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5.3.1 Reservatório Lauzane (RM 01)
Este Item ilustra a proposta paisagística elaborada para o
Reservatório Lauzane (RM 01).
A FIGURA 5.4 apresenta a localização da intervenção na Bacia
do Córrego Mandaqui. Na FIGURA 5.5 e FIGURA 5.6 são apresentadas, respectivamente, a proposta paisagística e o corte proposto para o Reservatório Lauzane.
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FIGURA 5.4
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Localização da intervenção: Reservatório Lauzane

Hu

n
ma

CADERNO DE BACIA HIDROGRÁFICA | CÓRREGO MANDAQUI

79

FIGURA 5.5

Proposta paisagística para o Reservatório Lauzane
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FIGURA 5.6

Corte da proposta paisagística para o Reservatório Lauzane
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5.3.2 Reservatório Mandaqui Superior (RM 02)
Este Item ilustra a proposta paisagística para o Reservatório
Mandaqui Superior (RM 02).
A FIGURA 5.7 apresenta a localização da intervenção. Na FIGURA 5.8 e FIGURA 5.9 são apresentadas, respectivamente, a
proposta paisagística e o corte proposto para o Reservatório
Mandaqui Superior.
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Rua Rodolfo Marin
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FIGURA 5.7

Localização da intervenção: Reservatório Mandaqui Superior
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FIGURA 5.8

Proposta paisagística para o Reservatório Mandaqui Superior
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FIGURA 5.9

Corte da proposta paisagística para o Reservatório Mandaqui Superior
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5.3.3 Reservatório Tabatinguera (RTB 01)
Este Item ilustra a proposta paisagística para o Reservatório
Tabatinguera (RTB 01).
A FIGURA 5.7 apresenta a localização da intervenção. Na
FIGURA 5.8 e FIGURA 5.9 são apresentadas, respectivamente,
a proposta paisagística e o corte proposto para o Reservatório
Tabatinguera.
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FIGURA 5.10 Localização da intervenção: Reservatório Tabatinguera
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FIGURA 5.11 Proposta paisagística para o Reservatório Tabatinguera
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FIGURA 5.12 Corte da proposta paisagística para o Reservatório Tabatinguera
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5.3.4 Parque Linear – Afluente do Lauzane
Este Item ilustra a proposta paisagística para o Parque Linear
– Afluente do Lauzane.
A FIGURA 5.13 apresenta a localização da intervenção. Na
FIGURA 5.14 e FIGURA 5.15 são apresentadas, respectivamente, a proposta paisagística e o corte proposto para o Parque
Linear – Afluente do Lauzane.
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FIGURA 5.13 Localização da intervenção: Parque Linear – Afluente do Lauzane
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FIGURA 5.14 Proposta paisagística para o Parque Linear – Afluente do Lauzane
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FIGURA 5.15 Corte da proposta paisagística para o Parque Linear – Afluente do Lauzane
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5.3.5 Canal PDMAT3
Este Item ilustra a proposta paisagística para o Canal PDMAT3.
A FIGURA 5.16 apresenta a localização da intervenção. Na
FIGURA 5.17 e FIGURA 5.18 são apresentadas, respectivamente,
a proposta paisagística e o corte proposto para o Canal PDMAT3.
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FIGURA 5.16 Localização da intervenção: Canal PDMAT3
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FIGURA 5.17 Proposta paisagística para o Canal PDMAT3
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FIGURA 5.18 Corte da proposta paisagística para o Canal PDMAT3

6

Implantação
do sistema em
duas etapas:
25 e 100 anos

Uma das vantagens do planejamento do sistema de drenagem é a proposição da implantação das obras em etapas, tendo
em vista a redução paulatina dos riscos de inundação na bacia
até o nível correspondente a precipitações de período de retorno de 100 anos.
Assim sendo, foram previstas duas etapas de implantação, a
primeira etapa para atingir o grau de proteção de 25 anos e a
segunda a proteção de 100 anos.
A TABELA 6.1 apresenta em destaque as obras e ações previstas para a primeira etapa de implantação nas Alternativas 1 e 2.
Da FIGURA 6.1 a FIGURA 6.2 apresenta-se a distribuição das
obras na bacia. As medidas não destacadas serão implantadas
em uma segunda etapa do horizonte de planejamento.
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TABELA 6.1 – MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO NA 1ª ETAPA
Localização
Mandaqui Superior
Mandaqui Médio
Lauzane

Tabatinguera
98

Mandaqui Inferior

Alternativa 1
Reservatório
Reforço de galeria
Reforço de galeria
Reservatório
Parque linear

Alternativa 2
Reforço de galeria
Reforço de galeria
Reservatório

Reservatório

Reservatório

Canalização

Canalização

-

Rebaixamento de fundo, remoção das estroncas e revestimento do canal
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FIGURA 6.1

Medidas de Controle de Cheias para Primeira Etapa de Implantação – Alternativa 1
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FIGURA 6.2

Medidas de Controle de Cheias para Primeira Etapa de Implantação – Alternativa 2

7

Áreas
sujeitas a
inundações

As medidas estudadas foram dimensionadas tendo em vista o
controle do escoamento superficial e a redução das inundações
para o nível de risco hidrológico para chuvas de TR 100 anos.
Um método eficiente de visualizar o efeito das medidas de
controle propostas é o cálculo das manchas produzidas pelas
chuvas a partir de modelo matemático, que são um indicativo
das áreas sujeitas a inundações.
Na FIGURA 7.1 e na FIGURA 7.2 são apresentas as manchas de
inundação para a condição sem intervenções e para as Alternativas estudadas. Um dos cenários indicados nas FIGURAS (1ª Etapa) ilustra o comportamento das alternativas quando implantadas as obras previstas para a primeira etapa e submetidas a uma
chuva com TR de 100 anos. Observa-se que nas Alternativas 1 e 2
há uma redução da mancha de inundação quando comparadas
à situação sem intervenção, já com a implantação das obras de
primeira etapa.
O segundo cenário apresentado indica a situação para etapa
final, após a implantação de todas as obras previstas, quando simulada a chuva de projeto de TR 100 anos, nota-se que não são
visualizadas manchas para as Alternativas 1 e 2, como esperado.
A FIGURA 7.3 indica a mancha de inundação sobre a imagem
de satélite para as duas principais áreas atingidas pelas águas do
escoamento superficial excedente na situação de TR 100 anos
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e sem a implantação de obras de controle, nomeada condição

TABELA 7.1 – EFEITOS DAS ALTERNATIVAS 1 E 2 SOBRE A BACIA

sem intervenção. A FIGURA apresenta a área e o número de lotes
atingidos na situação sem intervenção.
A FIGURA 7.4 e a FIGURA 7.5 mostram as manchas de inundação produzidas sobre a imagem de satélite para as Alternativas 1
e 2, respectivamente. São indicadas as áreas e o número de lotes
atingidos em cada alternativa.

Impactos
Etapa
Atual
1ª etapa

A TABELA 7.1 apresenta os efeitos das alternativas em termos
de área atingida pelas inundações e o número de lotes atingidos para a condição atual (sem intervenção), 1ª etapa de implantação de obras quando submetidas a chuva de projeto de
102

100 anos e para etapa final.
Observa-se que para a 1ª etapa ocorre uma redução significativa na expansão da mancha sobre a área inundada para as duas
alternativas quando comparadas à situação sem intervenção.
Para a etapa final de implantação de obras não são verificadas
inundações nas regiões analisadas da bacia nas duas alternativas.

Etapa Final

Alternativa

Área inundada (km²)

Lotes
atingidos

Sem Intervenção

0,35

1394

Alternativa 1

0,16

836

Alternativa 2

0,19

979

Alternativa 1

-

-

Alternativa 2

-

-
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Sem intervenção
com chuva de TR = 100 anos

Alternativa 1
1ª etapa, com chuva de TR = 100 anos

Alternativa 1
etapa final, com chuva de TR = 100 anos
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FIGURA 7.1

Áreas Suscetíveis a Inundações – Cenário sem Intervenção e com as Obras da 1ª Etapa e Etapa Final da Alternativa 1
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Sem intervenção
com chuva de TR = 100 anos

Alternativa 2
1ª etapa, com chuva de TR = 100 anos

Alternativa 2
etapa final, com chuva de TR = 100 anos
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FIGURA 7.2

Áreas Suscetíveis a Inundações – Cenário sem Intervenção e com as Obras da 1ª Etapa e Etapa Final da Alternativa 2
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MANCHA TR 100 ANOS SEM INTERVENÇÕES
Área inundada (km2)

No lotes atingidos

0,35

1394
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FIGURA 7.3

Área de Inundação para Situação Sem Intervenções TR 100 anos
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MANCHA ALTERNATIVA 1 – 1ª ETAPA
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FIGURA 7.4

Detalhes da Área de Inundação para Primeira Etapa de Implantação – Alternativa 1

Área inundada (km2)

No lotes atingidos

0,16

836
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MANCHA ALTERNATIVA 2 – 1ª ETAPA
Área inundada (km2)

No lotes atingidos

0,19

979
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FIGURA 7.5

Detalhes da Área de Inundação para Primeira Etapa de Implantação – Alternativa 2

8

Custo
estimado

Uma primeira estimativa de custo foi realizada no intuito de
apoiar a análise de viabilidade de implantação das alternativas
apresentadas.
Os valores foram levantados a partir de uma relação de dados das obras realizadas pela PMSP, do orçamento apresentado
no PDMAT3 para a obra do canal do Mandaqui e dos valores de
desapropriação estimados pelo Núcleo de Desapropriações e
Áreas Públicas da SIURB/PMSP através das áreas estabelecidas
para os reservatórios e parque linear. Os custos apresentados foram ajustados para data base de outubro de 2015.
As TABELAS a seguir apresentam os custos estimados das Alternativas 1 e 2. Foram indicadas todas as ações previstas em
cada alternativa, distinguindo os valores estimados em desapropriações.
Destaca-se que esta abordagem é estimativa aproximada e
deve ser analisada com cautela considerando-se uma margem
de segurança de 20% para mais ou para menos.
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TABELA 8.1 – CUSTO ESTIMADO DA ALTERNATIVA 1
Localização
Mandaqui Superior
Mandaqui Médio
Lauzane
Tabatinguera

Medida

Dimensão

Custo estimativo (R$)

Nº Desapropriação

Custo estimativo desapropriação (R$)

Reservatório

100.000 m³

39.180.000,00

41

13.770.000,00

Reforço de Galeria

432 m

3.800.000,00

-

-

Reforço de Galeria

929 m

8.700.000,00

-

-

Reservatório

100.000 m³

39.200.000,00

1

7.300.000,00

Parque linear

61.640 m²

9.700.000,00

232

80.000.000,00

Reservatório

52.000 m³

28.000.000,00

2

9.240.000,00

Canalização

1260

18.200.000,00

-

-

Subtotal

146.780.000,00

110.310.000,00

TOTAL

257.090.000,00

TOTAL COM MARGEM DE SEGURANÇA ±20%

205.672.000,00 – 308.508.000,00

Valores com data base de out/2015
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TABELA 8.2 – CUSTO ESTIMADO DA ALTERNATIVA 2
Localização

Medida

Dimensão

Custo estimativo (R$)

Nº Desapropriações

Custo estimativo desapropriação (R$)

Mandaqui Superior

Reforço de Galeria

432 m

3.800.000,00

-

-

Mandaqui Médio

Reforço de Galeria

929 m

8.700.000,00

-

-

Reservatório

100.000 m³

39.200.000,00

1

3.650.000,00

Reservatório

52.000 m³

28.000.000,00

2

4.620.000,00

Canalização

1260 m

18.200.000,00

-

-

PDMAT3

3996 m

81.300.000,00

-

-

Lauzane
Tabatinguera
Mandaqui Inferior

Subtotal

179.200.000,00

16.540.000,00

TOTAL

195.740.000,00

TOTAL COM MARGEM DE SEGURANÇA ±20%

156.592.000,00 – 234.888.000,00

Valores com data base de out/2015
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A TABELA 8.3 mostra o resumo dos custos estimados das alternativas estudadas com a margem de segurança de 20% para
mais e para menos em cada alternativa.
TABELA 8.3 – CUSTOS ESTIMADOS DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Para a composição destes custos estimados foram considerados os seguintes tipos de intervenções:

•
•

Alternativa

Medidas de Controle Previstas

Orçamento
estimativo* (R$)

Alternativa 1

3 Reservatórios + Parque linear +
reforços de galeria

205.672.000,00 –
308.508.000,00

•
•

Alternativa 2

PDMAT3 + 2 reservatórios +
reforços de galeria

156.592.000,00 –
234.888.000,00

•

Reforço de galeria: galeria pré-moldada em concreto armado
Reservatório: aberto em concreto – paredes diafragma atirantadas – com bombeamento
Canalização: canal aberto em concreto armado
Obra do PDMAT3: rebaixamento de fundo, remoção das estroncas e revestimento total do canal
Parque linear: parque + paisagismo + equipamentos

Valores com data base de out/2015
*Com margem de segurança de 20% para mais e para menos
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9

Intervenção
urbanística para
convivência com
as inundações

A gestão da drenagem urbana das bacias hidrográficas consiste na articulação dos aspectos referentes ao manejo das
águas pluviais com o ordenamento territorial, agregando ações
para os problemas das inundações, para a valorização do espaço
urbano e para a obtenção de padrões urbanísticos adequados
ao meio. Estas questões no Município de São Paulo são abordadas no Plano Diretor Estratégico (PDE), nos Planos Regionais
Estratégicos das Subprefeituras (PREs) e na Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).
O PDE orienta o desenvolvimento da cidade na direção do
equilíbrio social, ambiental e econômico, aumentando a qualidade de vida da população.
Os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras constituem partes complementares do PDE, e são instrumentos determinantes das ações dos agentes públicos e privados no território
de cada Subprefeitura. Estes Planos contemplam proposições
relativas às especificidades próprias, definindo no plano urbanístico-ambiental os aspectos físicos, territoriais e sociais, inclusive os parâmetros urbanísticos mínimos e máximos, para que
se faça cumprir a função social da propriedade.
O ordenamento do território consiste no planejamento do
uso e ocupação do solo de forma utilizar o potencial das infraestruturas existentes sem deixar de considerar a preservação de
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recursos limitados, incluído a capacidade de escoamento do sis-

dos fundos de vale de acordo com os riscos de inundações exis-

tema de drenagem.

tentes em cada área.

O PDE consolida, como instrumento estruturante para o or-

As normas que condicionam o uso e ocupação do solo a

denamento territorial da cidade de São Paulo, as Áreas de Inter-

serem inseridas na lei de zoneamento podem ser aplicadas as

venção Urbana. Estas áreas são passíveis de serem regulamenta-

áreas nas seguintes condições:

das por lei específica, proposta pela Prefeitura e geridas com a
participação efetiva da sociedade civil.
A Área de Intervenção Urbana trata-se de áreas com potencialidades para a reestruturação e transformação urbana que
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•
•

Áreas livres de risco de inundação, não ensejando qualquer
tomada de decisão adicional, além da legislação em vigor;
Áreas com ocupação parcialmente restrita, cabendo a defini-

poderão receber novas formas de uso e ocupação do solo, com-

ção dos tipos de usos e edificações compatíveis com a situa-

binadas com medidas que promovam o desenvolvimento eco-

ção de cada área, por meio de decreto;

nômico, racionalizem e democratizem a utilização das redes de
infraestrutura e a preservação dos sistemas ambientais.
Isto evidencia a possibilidade de incorporação de novos con-

•

Áreas com total restrição à ocupação, cabendo a sua utilização apenas para parques lineares, campos de esportes não
impermeabilizados etc., conforme definido em decreto.

ceitos e diretrizes à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Assim, pode-se adotar o zoneamento de inundação como diretriz para a

Destaca-se que para áreas já ocupadas, o zoneamento pode

definição de um conjunto de regras para a ocupação das áreas

estabelecer um programa de transferência da população e/ou

de risco de inundação, visando minimizar as perdas materiais e

convivência com os eventos mais frequentes, aplicando-se para

humanas resultantes das inundações. Estabelece-se o conceito

estes casos medidas adicionais como o caso de sistemas de aler-

da convivência com as inundações.

tas de inundações.

A regulamentação das áreas inundáveis, conforme já aponta-

A FIGURA 9.1 ilustra a ocupação da planície aluvial durante

do no Plano Municipal de Gestão do Sistema de Águas Pluviais

a passagem da onda de cheia representando o conceito do zo-

de São Paulo – PMAPSP, pode ocorrer a partir do zoneamento

neamento de inundações.
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Del Rizzo, 20078

FIGURA 9.1

Zonas de inundação

8. DEL RIZZO, L. Mitigazione del rischio idraulico e attività ambientale: le prospettive offerte nel Veneto dal Piano Direttore ad una nuova cultura del território. Consorzio
di bonifica Dese Sile. Apresentação feita à delegação brasileira da Cooperação Técnica Internacional Brasil-Itália em Saneamento. Veneza, Itália, 20 de julho de 2007.
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9.1

INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS PROPOSTAS

Seguindo os conceitos citados, foram propostas duas intervenções urbanas associando ações estruturais e não estruturais

9.1.1 Intervenção 1
A Intervenção 1 adota o conceito da zona de inundação para
chuvas com período de retorno de 25 anos.

no intuito de propiciar subsídios a futuras discussões no âmbito

Para chuvas com TR até 25 anos não são previstas medidas

Municipal de questões como a incorporação do zoneamento de

estruturais para o controle das cheias, mas sim ações não estru-

inundações à Lei de Uso e Ocupação do Solo.

turais como a incorporação da zona de inundação no zonea-

A TABELA 9.1 indica as ações previstas para cada uma das intervenções urbanas analisadas neste estudo.

mento urbano. Para esta zona foi realizado um levantamento
preliminar do número de lotes atingidos e a contabilização dos
gastos envolvendo a desapropriação destes lotes.

TABELA 9.1 – AÇÕES PREVISTAS NAS INTERVEÇÕES URNANAS
Localização
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Mandaqui Superior

Mandaqui Médio

Intervenção 1

Intervenção 2

Reservatório

Reservatório

Reforço de galeria

Reforço de galeria

Zona de inundação
(TR 25 anos)

Zona de inundação
(TR 10 anos)

Lauzane

Zona de inundação
(TR 25 anos)

Tabatinguera

Zona de inundação
(TR 25 anos)

Parque linear
Zona de inundação
(TR 10 anos)
Zona de inundação
(TR 10 anos)

Outra medida não estrutural importante neste tipo de intervenção é o estabelecimento de um sistema de alerta.
Os sistemas de alerta têm como objetivo informar e alertar as
pessoas que habitam em zonas sujeitas a inundações sobre os riscos e a eminência de uma enchente. Os alertas são baseados nas
previsões dos eventos de cheia, que são simulados por meio de
modelos matemáticos hidrológicos em tempo real. Tais modelos
consistem em prever a evolução do fenômeno de cheia, nível do
rio, com certa antecipação. Um exemplo deste sistema de alerta
é o Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), operado
pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), que gera a
cada cinco minutos boletins sobre as chuvas e suas consequências
na cidade de São Paulo. Um dos principais produtos gerados são
os mapas com previsões de inundações na cidade de São Paulo.
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TABELA 9.2 – MEDIDAS DA INTERVENÇÃO 1

A modelagem matemática adotada neste estudo indicou uma
zona de inundação para a chuva com TR de 25 anos corresponde
à área inundável de 130 mil m².
Chuvas maiores que TR 25 anos geram uma área de inundação maior que a 130 mil m². Assim, tendo em vista a proteção
hidrológica para eventos maiores e a manutenção da área de
inundação admissível foram propostas medidas complementares visando à proteção de 100 anos na Bacia. Esta proteção corresponde às chuvas de projeto superiores a 25 anos.
Como obras complementares foram consideradas um reservatório de armazenamento (100 mil m³) e reforço de galeria
(130 m). As medidas estruturais desta Intervenção concentramse no Mandaqui Superior.

Localização

Medida

Dimensão

Nº lotes
atingidos

Mandaqui
Superior

Reservatório

100.000 m³

41

Reforço de Galeria

130 m

-

Distribuída na
Bacia

Zona de inundação
para TR 25 anos*

130.000 m²

784

* Área admissível a sofrer inundação

A FIGURA 9.2 mostra a localização das obras previstas na
Intervenção 1.
A área prevista para o reservatório do Mandaqui Superior é a
mesma apresentada na Alternativa 1.
Destaca-se que este tipo de medida trabalha com conceitos

A TABELA 9.2 indica as obras previstas na Intervenção 1 in-

que não são de fácil solução, como o caso da remoção de po-

cluindo suas dimensões e o número de lotes atingidos pela man-

pulação, no entanto, podem apresentar um importante ganho

cha de inundação ou que encontram-se nos locais das obras.

ambiental na requalificação do espaço territorial urbano. São
questões levantadas para futuras discussões do planejamento
urbano.
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FIGURA 9.2

Medidas de Controle de Inundações da Intervenção 1
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9.1.2 Intervenção 2
A Intervenção 2 utiliza conceitos semelhantes à Intervenção 1, sendo composta pela zona de inundação correspondente à chuva de projeto de 10 anos e obras complementares para
manter esta área inundável quando a bacia for submetida a chuvas com período de retorno de até 100 anos.
Esta Intervenção foi elaborada visando à redução da área

A TABELA 9.3 indica as obras previstas na Intervenção 2 incluindo suas dimensões e o número de lotes para desapropriações.
A FIGURA 9.3 mostra a localização das obras previstas na
Intervenção 2.
As áreas previstas para o reservatório no Mandaqui Superior e o parque linear no Lauzane são as mesmas indicadas na
Alternativa 1.

considerada passível de sofrer inundação.
TABELA 9.3 – MEDIDAS DA INTERVENÇÃO 2

A zona de inundação admissível correspondente ao TR de
10 anos possui uma área inundável de 80 mil m².
Para manter esta mancha fixa foram previstas medidas estruturais complementares para chuvas com período de retorno
entre 10 e 100 anos. As medidas são: um reservatório de arma-

Localização
Mandaqui
Superior

zenamento (100 mil m³), reforço de galeria (616 m) e o parque

Lauzane

linear no Lauzane (61.640 m²).

Distribuída
na Bacia

O parque linear além de apresentar a função hidráulica de
reservação, utilizar conceitos semelhantes quanto as tipológicas
urbanísticas na concepção de espaços livres.

Medida

Dimensão

Nº
Desapropriações

Reservatório

100.000 m³

41

Reforço de Galeria

616 m

-

Parque Linear

61.640 m²

232

Zona de inundação
para TR 10 anos*

80.000 m²

520

* Área admissível a sofrer inundação
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FIGURA 9.3

Medidas de Controle de Inundações da Intervenção 2
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TABELA 9.4 – EFEITOS DAS INTERVENÇÕES 1 E 2

9.1.3 Impactos das intervenções urbanisticas
O estudo das intervenções urbanas teve como objetivo apresentar elementos para futuras discussões sobre o zoneamento
de áreas inundáveis associado ao risco hidrológico. Esta discussão pode ser adequada no ordenamento territorial da cidade de
São Paulo como uma Área de Intervenção Urbana.

Etapa
Atual
Final

Intervenções

Impactos
Área inundada (km²)

Lotes atingidos

Sem Intervenção

0,35

1394

Intervenção 1

0,13

784

Intervenção 2

0,08

520

A TABELA 9.4 mostra o efeito das intervenções propostas
quando comparadas com a situação atual caracterizada como
sem intervenção. Observa-se que existe uma redução da área

A FIGURA 9.4 e a FIGURA 9.5 indicam a abrangência das áreas
inundadas nas Intervenções 1 e 2, respectivamente.

inundada e dos lotes atingidos tanto na Intervenção 1 quanto
na Intervenção 2. A área da Intervenção 1 representa a mancha
de inundação para uma chuva com TR de 25 anos e da Intervenção 2 a mancha para uma chuva com TR de 10 anos. Estas áreas
foram consideradas passíveis de sofrer inundação e para elas devem ser estabelecidos padrões distintos de ocupação.
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MANCHA INTERVENÇÃO 1
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FIGURA 9.4

Detalhes da Área de Inundação para a Intervenção 1

Área inundada (km2)

No lotes atingidos

0,13

784
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MANCHA INTERVENÇÃO 2
Área inundada (km2)

No lotes atingidos

0,19

520
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FIGURA 9.5

Detalhes da Área de Inundação para a Intervenção 2
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Uma estimativa orçamentária para fins de planejamento foi

A TABELA 9.5 indica o orçamento estimativo da Intervenção 1

realizada. Considerou-se a possibilidade de transferir a popu-

para as obras propostas e para as desapropriações consideradas.

lação habitante na zona de inundação nas duas Intervenções.

As obras complementares foram projetadas para manter a área

Os valores estimados em desapropriação foram obtidos jun-

inundável fixa quando a bacia for submetida a chuvas maiores

to ao Núcleo de Desapropriações e Áreas Públicas da SIURB/

que TR de 25 anos. Foi adotada uma margem de 20% para mais

PMSP.

e para menos, uma vez que se trata de valores aproximados.

TABELA 9.5 – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA INTERVENÇÃO 1
Localização
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Distribuída na Bacia

Medida

Dimensão

Custo estimativo (R$)

Nº lotes atingidos

Custo estimativo desapropriação (R$)

Mancha de inundação
para TR 25 anos

130.000 m²

-

784

342.000.000,00

Reservatório

100.000 m³

39.180.000,00

41

13.770.000,00

Reforço de Galeria

130 m

1.000.000,00

-

-

Mandaqui Superior

Subtotal

40.180.000,00

355.770.000,00

TOTAL

395.950.000,00

TOTAL COM MARGEM DE SEGURANÇA ±20%

316.760.000,00 – 475.140.000,00
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A TABELA 9.6 apresenta o orçamento estimativo da Interven-

A intervenção 2 possui a área da zona de inundação admissí-

ção 2. Foram considerados os custos das desapropriações inse-

vel menor que a Intervenção 1. Para manter esta área menor foi

ridas na zona de inundação e das obras complementares para

necessário introduzir uma medida complementar a mais para

manter a zona alagável fixa para chuvas com TR maiores que 10

possibilitar a reservação na bacia. Isto justifica a estimativa orça-

anos. Também foi adotada a margem de 20% para mais e para

mentária da Intervenção 2 ser maior que a Intervenção 1.

menos em função das aproximações realizadas.

TABELA 9.6 – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA INTERVENÇÃO 2
Localização
Distribuída na Bacia

Medida

Dimensão

Custo estimativo (R$)

Nº lotes atingidos

Custo estimativo desapropriação (R$)

Mancha de inundação
para TR 10 anos

80.000 m²

-

520

260.000.000,00

Reservatório

100.000 m³

39.180.000,00

41

13.770.000,00

Reforço de Galeria

616 m

5.600.000,00

-

-

Parque linear

61.640 m²

9.700.000,00

232

80.000.000,00

Mandaqui Superior

Lauzane

Subtotal

54.480.000,00

353.770.000,00

TOTAL

408.250.000,00

TOTAL COM MARGEM DE SEGURANÇA ±20%

326.600.000,00 – 489.900.000,00
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10

Avaliação
do índice
de qualidade
ambiental

Este item apresenta uma avaliação da representatividade
das alternativas quanto à questão da água como parte da paisagem urbana, o qual foi chamado de índice de qualidade ambiental (IQA). O método empregado foi baseado em uma pontuação subjetiva, realizada pela FCTH, que considera a água
integrada ao ambiente urbano, permitindo sua visualização
pela população.
A pontuação levou em consideração a permanência da água
na bacia através da reservação e sua integração e possíveis benefícios com a paisagem urbana, admitindo a dupla funcionalidade da medida. A classificação das medidas de controle de
cheias, seguindo o conceito de índice de qualidade ambiental, é
indicada na TABELA 10.1.
Na sequência, a TABELA 10.2 indica uma classificação subjetiva para o IQA das alternativas da Bacia do Córrego Mandaqui
em função do número e tipo de medidas de controle de cheia.
A pontuação foi realizada atribuindo-se pontos para as alternativas que priorizam a reservação de água na bacia na seguinte
ordem: parques lineares, reservatórios de armazenamento, em
menor escala canalização.
Seguindo estes conceitos, a Alternativa 1 e as Intervenções 1
e 2 foram classificadas com IQA “alto”, por apresentarem entre as medidas propostas parques lineares e reservatórios de
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armazenamento, seguindo o conceito de manter a água na bacia como parte integrante do ambiente urbano. A Alternativa 2
recebeu a classificação do IQA como “médio”, pois foi a alternativa sem parques lineares.
TABELA 10.1 – CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS SEGUNDO ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL
Classificação

Medida

Alto

Parque linear – apresenta os benefícios ambientais próprios do parque e a função de reservação

Médio

Reservatório – tem a função de reservação e reduz os impactos a jusante

Baixo

Canalização – conduz as águas para jusante, mas pode manter o contato visual da água no canal, quando não subterrâneo
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TABELA 10.2 – ÍNDICE AMBIENTAL DAS MEDIDAS DE CONTROLE DE CHEIA NA BACIA DO CÓRREGO MANDAQUI
Alternativas

Proteção

Canalização

Reservatório

Parque linear

Índice de Qualidade Ambiental

Alternativa 1

100

Sim

Sim

Sim

Alto

Alternativa 2

100

Sim

Sim

Não

Médio

Intervenção 1

25 a 100

Sim

Sim

Sim

Alto

Intervenção 2

10 a 100

Sim

Sim

Sim

Alto

11

Considerações
finais

O Caderno de Bacia Hidrográfica tem como objetivo formular
uma série de alternativas para o controle de cheias tendo em
vista fornecer subsídios para futuras discussões que venham a
ocorrer no nível da Prefeitura quanto ao planejamento, contratação de novos estudos e à gestão das bacias do Município de
São Paulo.
As alternativas propostas foram estudadas em nível de viabilidade, questões como desapropriações foram consideradas e
deverão ser mais bem discutidas em nível de projetos básicos.
As medidas de controle estudadas abordaram soluções de
reservação, canalização, reforço de galeria e parque linear. Um
levantamento orçamentário preliminar foi realizado no intuito
de fornecer elementos para o planejamento das ações, sendo
considerado um grau de segurança de 20% para mais e para menos, uma vez que os valores são aproximações.
Para a bacia hidrográfica do Córrego Mandaqui foram avaliadas duas alternativas compostas por medidas estruturais. A Alternativa 1 é composta de três reservatórios de armazenamento,
um parque linear e reforço de galeria. A Alternativa 2 compreende o Canal proposto pelo PDMAT3, e conforme recomendação
deste Plano, são propostas obras complementares que consistem em: dois reservatórios de armazenamento canalizações e
reforço de galeria.
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Foi levantada, para futuras intervenções urbanísticas, a incor-

A consideração de zonas de inundação associadas ao risco hi-

poração da convivência com as inundações através da delimita-

drológico trás a tona a adoção de medidas não estruturais, que

ção de zonas de inundação. Seguindo esta abordagem, foram

devem ser integradas com outras ações também não estruturais

propostas duas intervenções urbanas associando ações estrutu-

como os sistemas de alerta e a incorporação deste conceito no

rais e não estruturais no intuito de propiciar subsídios a futuras

Plano Diretor Estratégico – PDE (Lei nº 16.050/2014), o qual for-

discussões no âmbito Municipal de questões como a incorpo-

nece diretrizes para a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupa-

ração do zoneamento de inundações à Lei de Uso e Ocupação

ção do Solo – LPUOS visando atender aos objetivos e diretrizes

do Solo. As Intervenção 1 e 2 adotam o conceito da zona de

estabelecidos para as macrozonas, macroáreas e rede de estru-

inundação para chuvas com período de retorno de 10 e 25 anos,

turação da transformação urbana.

respectivamente. Ou seja, não são previstas medidas estruturais

Recomenda-se, para futuras revisões da Lei de Zoneamento, a

para o controle das cheias, mas sim ações não estruturais como

inclusão dessas zonas de inundação como elemento técnico a ser

a incorporação da zona de inundação no zoneamento urbano.

observado na especificação do conjunto de regras que define quais

São então propostas obras complementares para a proteção da

atividades podem ou não serem instaladas e como os imóveis de-

bacia para chuvas com período de retorno de até 100 anos. As

vem ser construídos nessas áreas. Esta ação permite a convivência

obras complementares da Intervenção 1 são um reservatório de

adequada com as inundações, reduzindo as perdas materiais, os

armazenamento e reforço de galeria, enquanto que para a Inter-

riscos de vida e os custos com a transferência de população.

venção 2 foram previstos um reservatório de armazenamento,
reforço de galeria e um parque linear.

O desenvolvimento deste Caderno contou com a articulação
institucional das Secretarias Municipais: SIURB, SVMA, SEHAB,
SMDU e Subprefeitura Casa Verde e Santata/Tucuruvi.

