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RESUMO
O crescimento desordenado das cidades provoca alterações significativas na
dinâmica de escoamento das águas pluviais. A engenharia atualmente praticada baseia-se
no transporte imediato do excedente de chuva e apenas transfere as descargas para
jusante das bacias de contribuição. Faz-se necessário o estudo e aplicação de técnicas que
visem aumentar as áreas permeáveis das bacias proporcionando infiltração, detenção e
retardo no escoamento e que se adequem ao tecido urbano. Nesta pesquisa foi avaliada a
redução do pico de vazão de escoamento pluvial obtida pela aplicação de dispositivos de
drenagem sustentável na bacia de contribuição do córrego Tiburtino, localizado no bairro
da Lapa, zona oeste da cidade de São Paulo à luz do Plano Diretor Estratégico do Município
de São Paulo (PDE) e do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa (PRE). Para
esta comparação foi necessário considerar três cenários distintos, são eles: cenário de
referência pré-urbanização, cenário 1 com características de escoamento pós-urbanização
e cenário 2, considerando medidas de mitigação dispostos no PDE e PRE. Pode-se

observar na comparação entre o cenário pré-urbanização e o cenário pósurbanização da área da bacia do córrego Tiburtino o aumento da vazão de pico em
104% e a redução do tempo de pico (Tp) em 62,7%. Significa que a vazão no ponto
crítico da bacia mais que dobrou e o tempo que a vazão máxima é atingida caiu
para menos da metade em relação ao cenário de pré-urbanização. Na comparação
com o cenário 2, a proposição de adoção de sistemas de infraestrutura verde (IEV)
na bacia do córrego Tiburtino demonstra tendência de redução do pico de vazão do
hidrograma em 15,19% e aumento do Tempo de Pico (Tp) em 28,66% favorecendo
a redução do pico de vazão de escoamentos superficial e a redução de enchentes.
Palavras Chaves: técnicas compensatórias, drenagem urbana, infraestrutura verde

ABSTRACT
Adoption of Green Infrastructure for Urban Drainage; Application Study in
the Lapa Neighborhood in São Paulo
The disorderly growth of cities causes significant changes in the flow
dynamics of rainwater. The engineering currently practiced is based on mass
transport that only transfers the problem to downstream of the contribution basins. It
is necessary to study and apply techniques that aim s to increase the permeable
areas of the contribution basins and that fit the urban design. This study aims to
evaluate the reduction of the rainfall flow peak obtained by the application of
sustainable drainage devices in the Tiburtino stream basin, located in the Lapa
neighborhood, west of the city of São Paulo under the light of the Strategic Master
Plan of the City of São Paulo (PDE) and the Regional Strategic Plan of the Lapa
Secretary (PRE). For this comparison it was necessary to consider three distinct
scenarios: pre-urbanization scenario, post-urbanization scenario and alternative
scenario considering the provisions of the PDE and PRE. It can be observed in the
comparison between pre-urbanization scenario and scenario 1, existing conditions,
that the urbanization of the Tiburtino stream basin area increased peak flow by 104%
and reduced time peak by 62.7%. It means that the flow in the water basin more than
doubled and the time that the maximum flow is reached has dropped to less than
half in relation to the pre-urbanization scenario. In the comparison between
scenarios 1 and 2, the proposal for the adoption of IEV systems in the Tiburtino
Stream basin shows a tendency to reduce the peak flow rate of the Unit Hydrograph
(HU) by 15,19% and increase in Peak Time (Tp) In 23,66% favoring the fight against
floods in the neighborhood.
Keywords: Compensatory techniques, urban drainage, green infrastructure.
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1 INTRODUÇÂO
Os problemas advindos das inundações, enchentes e alagamentos nos centros
urbanos tendem a apresentar maior frequência e magnitude impulsionados pela
rápida e desordenada urbanização, impermeabilização dos solos e aumento de
eventos chuvosos de maior intensidade devido às ilhas de calor. Tais eventos são
potencialmente indutores de prejuízos materiais, sociais, culturais e ambientais.
A engenharia atualmente praticada e aplicada aos sistemas de drenagem baseiase no aumento da capacidade de escoamento das águas e, eventualmente,
detenção de grandes volumes de água através de obras estruturais como piscinões.
A adoção de sistemas de drenagem das águas pluviais baseados no aumento da
capacidade de escoamento apenas transfere o problema para jusante das bacias
de contribuição. Essas abordagens tradicionalmente adotadas surgiram como uma
tentativa de controlar as águas urbanas, mas acabaram gerando novos problemas
já que permitem o escoamento mais rápido, reduzem a infiltração e concentram as
águas em determinados pontos.
Em contraponto às técnicas tradicionais, vêm ganhando espaço as chamadas
técnicas de infraestrutura verde (IEV), conjunto de dispositivos e soluções que
permite o manejo das águas de drenagem tendo por base uma abordagem
conceitualmente diferente da tradicional, privilegiando a redução do escoamento
superficial. Embora ainda sejam pouco exploradas nas cidades devido à limitação
de espaço físico para inserção de dispositivos no tecido urbano, tais dispositivos
são capazes de promover a redução das vazões de pico por meio da utilização de
sistemas de detenção, retenção ou infiltração como: biovaletas, jardins de chuva,
canteiros pluviais e wetlands, entre outros.
Ao se fazer uma análise detalhada dos dispositivos de infraestrutura urbana,
percebe-se que muitos deles podem servir como dispositivos de amenização de
pico de vazão. Desta forma esta pesquisa busca apontar oportunidade de
implantação dessas técnicas no tecido urbano da área de estudo e calcular seu
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impacto na redução das vazões de escoamento superficial em áreas densamente
ocupadas por urbanização.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desse trabalho de pesquisa dividem-se em objetivos gerais e objetivos
específicos.
2.1

Objetivos gerais

Estimar o potencial de redução de picos de vazão das águas pluviais na bacia de
contribuição do Córrego Tiburtino, localizado no bairro da Lapa, Zona Oeste da
cidade de São Paulo, utilizando técnicas compensatórias à luz do PDE.
2.2 Objetivos específicos
Avaliar o pico de vazão no ponto baixo da bacia em três cenários distintos:
•

Referência – condições de escoamento natural pré-urbanização;

•

Cenário

existente

–

condições

urbanísticas

existentes

com

predominância de superfícies impermeabilizadas, leito carroçável de
vias com cobertura asfáltica e passeios predominantemente em pisos
impermeáveis;
•

Cenário projetado – cenário planejado será de acordo com as
diretrizes apontadas no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura
da Lapa que é parte integrante do Plano de Diretor Estratégico do
Município de São Paulo de acordo com a Lei 16.050, de 31 de Julho
de 2014.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

Drenagem Urbana

A urbanização é um processo que impacta significativamente as características
ambientais. O uso e ocupação do solo resultam, entre outros, em impactos no
regime hidrológico e sobre a dinâmica das cheias, aumento do volume e intensidade
das precipitações devido às ilhas de calor e a intensificação da poluição dos corpos
d’água (RIGHETTO, 2009).
As enchentes aumentam sua frequência e magnitude devido à impermeabilização
do solo e à construção de rede de condutos pluviais. As alterações nas paisagens
naturais de cobertura vegetal do solo por pavimentos asfálticos ou cimentados
trazem consigo os seguintes impactos (TUCCI, 2005):
• Aumento das vazões máximas e sua frequência devido ao aumento da
capacidade

de

escoamento

através

de

condutos

e

canais

e

impermeabilização das superfícies;
• Aumento da produção de sedimento devido à falta de proteção das
superfícies e a produção de resíduos sólidos;
• Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, devido
transporte de material sólido e ligações clandestinas de esgoto.

O controle atual do escoamento das águas urbanas tem sido realizado de forma
equivocada com sensíveis prejuízos materiais e sociais. A origem dos problemas é
devida principalmente a dois tipos de erros (TUCCI, 2005):
•

Princípio dos projetos de drenagem: A drenagem urbana tem sido
desenvolvida com base no princípio de que tem por objetivo a retirada da
descarga pluvial excedente o mais rápido possível do seu lugar de
origem;

•

Avaliação e controle por trechos: O projeto de sistemas de micro
drenagem promove o aumento das vazões e a transferência de todo o
volume de água para jusante. Na macrodrenagem são constituídos
16

canais para evitar a inundação em cada trecho crítico. Este tipo de
solução segue a visão particular de um trecho da bacia sem que as
consequências sejam previstas para o restante da mesma ou dentro de
diferente horizonte de ocupação urbana. A canalização dos pontos
críticos acaba apenas transferindo a inundação de um lugar para outro
dentro da bacia.

De acordo com a publicação Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2013), as
enchentes deixaram 1,4 milhões de pessoas desabrigadas entre os anos de 2008
e 2012. Foram atingidos cerca de 1.540 municípios o que equivale a 27,7% das
cidades brasileiras em um total de 8.942 ocorrências registradas. A publicação
constatou que as enxurradas atingiram 1.574 cidades (28,2% do total); e somaram
13.244 casos, resultando em 777,5 mil desabrigados ou desalojados; enquanto os
alagamentos atingiram 2.065 municípios (37,1%), que resultaram em processos
erosivos em 1.113 cidades (20% do total), com os escorregamentos e
deslizamentos tendo atingido 895 municípios, 16% do total.
As enchentes ou inundações graduais ocorrem quando, em longos períodos de
chuvas, o leito dos rios se eleva de forma lenta e previsível, mantendo-se em
situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, recua gradativamente.
Normalmente são características das grandes bacias hidrográficas e dos rios de
planície. As enxurradas ou inundações bruscas são provocadas por chuvas
intensas e concentradas que fazem os canais naturais de drenagem transbordarem
de forma rápida e geralmente provocam danos materiais e humanos mais intensos
do que enchentes ou inundações graduais. Normalmente ocorrem em bacias de
pequeno porte ou são intensificadas por relevos acentuados (IBGE, 2013).
A Figura 1 mostra a distribuição de municípios que sofreram inundações graduais e
bruscas. Ao todo foram 1.543 municípios atingidos por inundações graduais (27,7%
do total de municípios brasileiros), 1.574 municípios atingidos por inundações
bruscas (28,3% do total de municípios brasileiros) e 948 municípios foram afetados
por ambos os eventos.
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Figura 1: Municípios que apresentaram inundações graduais e bruscas nas
áreas urbanas nos últimos 5 anos

Fonte: IBGE (2013).

Em diversos centros urbanos, dentre os quais aqueles contidos na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) observa-se a recorrência de fenômenos de
enxurradas ou inundações bruscas em pontos baixos das bacias de contribuição.
Este problema é potencializado pela canalização e afastamento rápido das águas
pluviais conforme exposto anteriormente. Alagamentos também são observados
com bastante frequência e muitas vezes estão associados à deficiência no
dimensionamento das estruturas de drenagem e/ou entupimento de bocas de lobo,
bueiros e demais estruturas hidráulicas. A intensa urbanização a montante das
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estruturas já existentes, aumenta significativamente a contribuição e implica no
aumento do pico de vazão, sobrecarregando estas estruturas.

3.2

Breve Histórico da Infraestrutura Urbana em São Paulo

Em 1950 o Brasil deixou de ser um país predominantemente agrário para tornar-se
um país potencialmente urbanizado. Possuía uma população de 33 milhões de
camponeses com projeções de crescimento e 19 milhões de habitantes urbanos
(DEÁK e SCHIFFER, 2010). De acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE,
o cenário atual conta com aproximadamente 160 milhões de habitantes nas cidades.
Alterações quantitativas dessa magnitude trazem consigo transformações
qualitativas profundas (DEÁK e SCHIFFER, 2010). A Figura 2 ilustra o panorama
atual.
As redes de infraestrutura urbana têm sua origem na intensificação dos processos
industriais e urbanização. Vale ressaltar que industrialização e urbanização surgem
como um binômio indissociável e de grande correlação no processo de formação
da cidade de São Paulo. No cenário pré-urbanização, a infraestrutura de serviços
de saneamento restringia-se ao atendimento individual. Com a intensificação da
urbanização surgiram os sistemas unificados de oferta de infraestrutura e
saneamento urbano (OSELLO, 1983).
Em 1924 o Boletim do Instituto de Engenharia traz uma série de artigos intitulada
“Um Problema Atual: Os Grandes Melhoramentos de São Paulo” assinados pelos
então engenheiros municipais Francisco Prestes Maia e João Florence D’Ulhôa
Cintra. Consistia em um projeto de uma rede de vias para a cidade formando uma
malha radial perimetral. O esquema proposto foi desenvolvido posteriormente por
Prestes Maia e passou a chamar-se “Plano de Avenidas”, publicado no ano de 1930.
A partir dessas ações a Prefeitura deixa de ter intervenções isoladas e casuísticas
na cidade e passa a adotar um conjunto de obras coordenadas de intervenções
visando ordenar o crescimento da cidade. (OSELLO, 1983)
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Figura 2-Série histórica de situação de domicílios

Fonte: (IBGE, 2010)

Como tentativa de adaptar a estrutura urbana às novas necessidades do
desenvolvimento industrial em sua visão progressista, Prestes Maia não procurava
limitar o crescimento da cidade e nem impor restrições, ao contrário de outros
urbanistas da época. Surge a concepção de vias de tráfego rápido em talvegues e
fundos de vale iniciando pela Avenida Anhangabaú, atual Avenida 9 de Julho,
apresentando uma união entre urbanismo sanitarista e dos grandes eixos
monumentais característico de Prestes Maia. Os fundos de vale, abandonados pela
iniciativa privada devido à dificuldade de acesso e de ocupação foram contemplados
pelo Plano de Avenidas para, simultaneamente, sanear e construir as avenidas.
(OSELLO, 1983).
Na Figura 3 percebe-se, no esquema teórico, como os rios Pinheiros e Tietê foram
desviados de sua calha natural delimitando o perímetro do plano de avenidas. O
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Norte está invertido. Assim, em baixo à direita é o Campo de Marte, em cima à
esquerda, o Museu e parque do Ipiranga.

Figura 3: Plano de avenidas do prefeito Prestes Maia, 1935

Fonte: Página da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo1.

Em contraponto às ideias de Preste Maia, o engenheiro Francisco Saturnino de
Brito, em seu plano para o controle de inundações de São Paulo, de 1925,
estabelece diretrizes claras para a proteção de zonas naturalmente inundáveis a
montante da então zona urbana da cidade de São Paulo bem como propostas para
a proteção de florestas e a implantação de um reservatório de usos múltiplos, com

1

Disponível em: http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/plans/h2plav/index.html acesso em 1 de Março de2016
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ênfase em abastecimento de água e em controle de inundações (BRITO, 1925,
apud NASCIMENTO,2013). Saturnino de Brito publicou igualmente neste manual,
uma conceituação dos diferentes meios de controle de inundações classificando-os
em dois tipos, os naturais onde explorava muito os mecanismos de biorretenção e
infiltração e artificiais onde figuravam intervenções estruturais como poços,
barragens de amortecimento, retificação de cursos d’água entre outros, sublinhando
as vantagens e inconvenientes de cada um. Na Figura 4 é possível observar o
projeto de Saturnino de Brito no Rio Tietê em seu trecho que percorre a área urbana
incorporando a calibragem da calha principal para aumentar a capacidade de
trânsito de vazões de 100 m³/s a 400 m³/s e permitir a navegação ao longo do novo
canal e a implantação de parques urbanos, conceitos próximos aos dos parques
lineares da atualidade. (NASCIMENTO, 2013).

Figura 4: Plano para o vale do rio Tietê na área urbana de São Paulo.

Fonte: (BRITO, 1943 apud NASCIMENTO, 2013)

Pode-se inferir que a crise de abastecimento de água e as enchentes que
atualmente afetam a cidade de São Paulo poderiam ter sido atenuadas uma vez
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que o projeto de Saturnino de Brito enfocava justamente o controle das enchentes
e o abastecimento de água potável.
A abordagem de Prestes Maia, que terminou por ser implantanda, transformou as
margens do Rio Tietê em um dos símbolos viários de São Paulo. Atualmente as vias
marginais contam com baixa resiliência às descargas pluviais. Verifica-se em geral
na cidade de São Paulo a existência de grande susceptibilidade das vias de tráfego
rápido a alagamentos, inundações e enchentes. Essas vias são a espinha dorsal da
mobilidade urbana na cidade e fenômenos pluviais mais intensos frequentemente
causam transtornos diversos.
A comparação entre a Figura 5 e a Figura 6 mostra, em diferentes épocas,
inundações ocorridas às margens do Rio Tietê. A primeira foto data de 1968 onde
é possível observar as edificações ao fundo. A segunda data do ano de 2011.
Apesar das obras de canalização e retificação de seu leito que, em teoria traria,
maior velocidade no escoamento e por consequência redução das enchentes, isso
não se verifica na prática.
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Figura 5: Inundação na Marginal Tietê em 1968

Fonte: Página do Jornal Estado de São Paulo.2
Figura 6: Inundação na Marginal do Rio Tietê no ano de 2011

Fonte: Página do Jornal Estado de São Paulo3
2

Disponível em: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,rio-tiete-e-destino-de-esgoto-ha-maisde-um-seculo,7203,0.htm Acesso em mai. 2017
3

Disponível em: http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/sp-das-enchentes/wpcontent/uploads/sites/568/2011/01/leonardosoares.PTECRUZEIRODOSUL_600.jpg, Acesso em
mai. 2017
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Desta forma faz-se necessário repensar a drenagem urbana à luz das técnicas
compensatórias e drenagem sustentável, apoiada em Infraestrutura Verde (IEV).

3.3

Técnicas Compensatórias

A partir da década de 70 surgem as primeiras abordagens de sistemas alternativos
de drenagem urbana como as técnicas compensatórias. As primeiras experiências
vêm da Europa, América do Norte, Austrália e Japão. O termo compensatório
advém do propósito de tentar se aproximar ao máximo das características de
escoamento pré-urbanização (RIGHETTO, 2009).
Os primeiros métodos de controle em drenagem urbana foram divididos em
estruturais e não estruturais.
As medidas estruturais são aquelas que se relacionam com obras de captação,
armazenamento e transporte de descargas pluviais dentro dos limites de
quantificação de risco definidos em projeto. Tais medidas incluem obras de
capitação como bueiros e bocas de lobo; obras de transporte como tubulações
canais e galerias; obras de detenção como reservatórios de acumulação de águas
pluviais, piscinões entre outros (RIGHETTO, 2009).
As medidas não estruturais exigem esforços de conscientização popular, legislação
apropriada, fiscalização do uso e ocupação do solo, manutenção regular dos
elementos estruturais, pátios, jardins, pavimentos. Em suma referem-se a ações
que integram a gestão das descargas pluviais em dada bacia de contribuição que
compõe o território urbano (RIGHETTO, 2009).
A distinção entre medidas estruturais e não estruturais é muito clara em certas
ocasiões, no entanto, há casos em que esta distinção não é tão óbvia. Quando
pensamos em poluição difusa a varrição de ruas, por exemplo, pode ser
considerada uma medida estrutural e não estrutural ao mesmo tempo. A
desconexão entre áreas permeáveis através de áreas verdes como telhados
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verdes, biovalas, ou pisos permeáveis podem ser igualmente consideradas como
medidas estruturais e não estruturais. A maior parte dos conceitos mais modernos
de manejo de águas urbanas como Low Impact Development (LID), Best
Management Pratices (BMP), Sustainable Urban Design System (SUDS) são
focadas no uso de ambos os tipos de medidas combinados para resultados efetivos
(USEPA, 2004).

3.4

Tendências de Evolução dos Sistemas de Drenagem Urbana

Nas últimas décadas do século XX, a literatura acerca de drenagem urbana tem
adotado uma série de novos termos para designar novas formas de se pensar na
questão do controle de escoamento urbano.
Termos como “Sustainable Urban Drainage System (SUDS), Water Sensitive Urban
Design (WSUD), Best Manager Pratices (BMP) e Low Impact Development (LID)
(CIRIA, 2000; WHELANS et al.,1994; WONG, 2007 apud FLETCHER et al., 2014;
SCHEULER, 1987; BARLOW et al.,1977 apud FLETCHER et al.,2014), apesar das
diferentes origens, possuem grande intertextualidade no que se refere à
amenização dos impactos no ciclo hidrológico advindos da urbanização e
impermeabilização dos solos.

3.4.1 Sustainable Urban Design System (SUDS)
Na Inglaterra as mudanças advindas do desenvolvimento trouxeram uma nova
abordagem para o gerenciamento de descargas atmosféricas no final da década de
1980. Em 1992 foram publicadas diretrizes dando subsídios para uma série de
técnicas de controle chamada “Scope for Control of Urban Runoff” (FLETCHER et
al, 2014).
SUDS Consiste em uma série de tecnologias e técnicas usadas para drenar
superfícies de uma forma mais sustentável do que os sistemas convencionais.
Baseiam-se na ideia de reproduzir, da forma mais próxima possível, as condições
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de escoamento do terreno natural no cenário pré-urbanização. (FLETCHER et al,
2014)
A filosofia do SUDS consiste em maximizar os benefícios e minimizar os impactos
negativos do escoamento superficial de áreas urbanizadas. As técnicas de SUDS
visam amenizar os picos de vazão e retardar a velocidade do escoamento das
descargas pluviais e reduzir o risco do carreamento de poluição difusa a jusante.
Este resultado pode ser alcançado através de detenção, infiltração, retardo,
armazenamento e tratamento no próprio local. Essas técnicas podem ser usadas
até mesmo em espaços pequenos. A aparente escassez de espaço não deve nunca
ser um motivo para a não adoção desse sistema. As técnicas de projetos de SUDS
permitem o uso múltiplo do espaço particularmente nas cidades densas e centros
urbanos onde a disponibilidade de área é aparentemente escassa. (CIRIA, 2013).
SUDS não pode ser entendido como componentes individuais como wetlands,
telhados verdes ou biovalas e sim como sistemas interconectados desenhados para
tratar, gerir e fazer o melhor uso possível das águas superficiais. Deve ser utilizada
uma sequência de componentes que permita o gerenciamento das descargas
pluviais desde o ponto em que elas atingem o solo até sua destinação final. Existem
quatro categorias de benefícios principais que podem ser atingidas pelo SUDS:
Quantidade, Qualidade, Amenização e Biodiversidade.
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3.4.2 Water Sensitive Urban Design (WSUD)
Este termo começou a ser usado em 1990 na Austrália. O termo foi utilizado pela
primeira vez por Mourittz (1992). De acordo com WHELANS et al. (1994 apud
FLETCHER et al., 2014) os objetivos consistiam em:
•

Gerenciar o

balanço

hídrico

(considerando as vazões de águas

subterrâneas, proteger as linhas de talvegue contra erosões e evitar danos
causados por enchentes);
•

Manutenção e melhoria da qualidade da água (incluindo minimização de
transporte de sedimentos, proteção de vegetação ciliar, minimização do
transporte de poluentes em águas superficiais e subterrâneas);

•

Promoção da conservação da água (minimizando a necessidade de
transposição de bacias para abastecimento através da captação de água
pluviais, reciclagem de águas servidas e redução da demanda de água para
irrigação);

•

Manutenção das águas relacionadas ao meio ambiente para uso recreativo.

3.4.3 Best Management Pratices (BMP’s)
Nos Estados Unidos o termo BMP, aplicado à drenagem urbana, data de 1972 com
o advento do Clean Water Act. O termo é usado para descrever uma série de
práticas estruturais e não estruturais visando principalmente a prevenção da
poluição, controle de escoamento superficial e controle de poluição difusa
(FLETCHER et al., 2014).
A legislação norte americana, através da Agência de Proteção Ambiental (EPA),
obriga a adoção dos conceitos de BMPs em cidades com mais de 100 mil
habitantes. Dessa forma as BMPs têm por objetivo principal o controle da qualidade
e da quantidade de água por parte do município através de medidas estruturais e
não estruturais.
A experiência francesa com BMPs envolve o gerenciamento dos impactos da
urbanização nas águas pluviais através dos comitês de bacias. As metas são
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definidas por delimitação hidrogeológica onde os municípios e agentes interessados
estão inseridos (TUCCI, 2005).

3.5

Infraestrutura Verde

A resposta estratégica para superar as limitações das cidades está conduzindo ao
desenvolvimento de novos estilos de infraestrutura que privilegiam certos lugares
ou certas configurações espaciais e sócio técnicas. As maiores cidades do mundo
estão começando a se reconfigurar e rever sua relação com os recursos naturais.
Neste novo estilo de infraestrutura urbana podem-se destacar três objetivos
principais: proteger as cidades dos impactos das mudanças climáticas, desenvolver
autonomia para fornecimento de água e energia e novos sistemas de mobilidade
urbana. (MOSTAFAFI e DOHERT, 2015).
O ciclo hidrológico nas cidades é altamente impactado pelos efeitos da urbanização.
As edificações, vias de tráfego e toda sorte de infraestrutura urbana são baseadas
em tecnologias que levam à impermeabilização do solo. O escoamento das águas
pluviais se faz por meio de canalizações e impermeabilização de pisos o que
aumenta consideravelmente o pico de vazão no ponto baixo da bacia e a
concentração de poluentes nos corpos d’água.
O termo Infraestrutura refere-se ao conjunto de serviços de base indispensáveis a
uma cidade ou sociedade, tais como o abastecimento e a distribuição de água, gás
e energia elétrica, rede telefônica, serviços básicos de saneamento, de transporte
público etc. Por definição a infraestrutura é o conjunto de dispositivos e técnicas de
engenharia que dão suporte a uma cidade.
Deve-se abordar também o conceito de biomimética que, de acordo com (BENYUS,
2007), é uma nova ciência que utiliza os modelos da natureza e depois imita-os em
seus processos para resolver os problemas humanos. Um dos exemplos pode ser
a célula de energia solar que foi inspirada em uma folha de árvore. A biomimética
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deve usar a natureza como modelo para novas estruturas, afinal, após 3,8 bilhões
de anos de evolução, a natureza já aprendeu o que funciona e o que não funciona.
O conceito de biomimética, aliado à necessidade de infraestrutura urbana, resulta
no conceito de Infraestrutura Verde (IEV). O termo verde refere-se a conferir certa
sustentabilidade onde o aparato de suporte está aliado aos processos naturais. Os
dispositivos de IEV são uma alternativa aos métodos convencionais de
gerenciamento de descargas pluviais em áreas urbanas que utilizam e
potencializam os processos naturais para mimetizar as características hidrológicas
pré-urbanização (PERALES-MOMPARLER et al, 2016).
IEV pode ser definida como rede de espaços interconectados em escala de
planejamento urbano, composta de áreas que conservam valores dos ecossistemas
naturais e suas funções ambientais, sendo, na maioria dos casos, destinadas a
preservação de mananciais, controle ambiental, regulação climática, recreação,
lazer e mais uma série de benefícios para a sociedade. Esses sistemas oferecem
valiosos serviços aos centros urbanos. A infraestrutura verde é uma maneira de
reconhecer e aproveitar os serviços que a natureza pode realizar no ambiente
urbano. (CORMIER e PELLEGRINO, 2008).
Em escala de projeto, a IEV prescinde de diversos dispositivos com finalidades
específicas e aplicações diferenciadas. O foco desta pesquisa será em dispositivos
de IEV que possam promover a redução dos picos de vazão de descarga pluvial no
ponto baixo da área de estudo e que possam ser integrados à malha urbana
existente. Estes dispositivos são conhecidos como dispositivos de biorretenção e,
sem a pretensão de esgotar a imensa gama de dispositivos existentes, serão
brevemente descritos a seguir (RIGUETTO et al.,2005; CROMIER e PELLEGRINO,
2008).
Para cada tipo de contribuição pluvial há um dispositivo de IEV para amenizar os
impactos da urbanização no escoamento direto sobre a bacia. Nesta pesquisa não
serão estudados os telhados verdes por apresentarem dificuldade potencial de
implantação do ponto de vista estrutural dos telhados existentes. Não serão
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estudadas as bacias de detenção, sejam elas molhadas ou secas, pois o principal
objetivo desta pesquisa é verificar a redução de vazão de pico usando apenas o
aumento de área permeável e a infiltração no solo e o armazenamento de água nos
dispositivos de biovaletas, jardins de chuva e/ou canteiros pluviais. Um efeito
adicional que se espera dos dispositivos que serão mostrados a seguir é a redução
da velocidade de escoamento por acréscimo do coeficiente de runoff uma vez que
superfícies vegetadas tem maior atrito com a água do que superfícies lisas como
canais em concreto.

3.5.1 Jardins de Chuva
Jardins de chuva são depressões topográficas que recebem o escoamento pluvial
advindos de superfícies impermeáveis, conforme Figura 7 e Figura 8.
O solo de sua base deve ser composto por camada suporte de material poroso que
permita boa infiltração como: pedriscos, brita e areia. Os jardins de chuva promovem
a infiltração e a detenção de águas pluviais. A adição de vegetação aumenta a
evapotranspiração, diminui e velocidade e promove a remoção de poluentes.

Figura 7: Esquema de Jardim de Chuva

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO), 2008
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Figura 8: Jardim de Chuva da Biblioteca Maple Valley Washington

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO, 2008)

3.5.2 Biovaletas:
Biovaletas são basicamente jardins de chuva, porém com geometria linear
conforme Figura 9 e Figura 10. Assim como os jardins de chuva, têm a função
de promover a retenção, infiltração e a remoção de poluentes das águas
pluviais. Podem ou não desembocar em jardins de chuva;

32

Figura 9: Esquema de uma biovaleta

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO, 2008)

Figura 10: Biovaleta do estacionamento do New Seasons Market em Portland
Oregon

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO, 2008)
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3.5.3 Canteiros Pluviais:
Canteiros Pluviais são outra variação dos jardins de chuva, porém
compactados para se encaixarem em pequenos espaços urbanos. Além da
capacidade de infiltração podem contar com extravasores ou, em outras
configurações isoladas, podem contar apenas com evaporação e
transbordamento.

Figura 11: Esquema de Canteiro Pluvial

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO, 2008)
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Figura 12: Canteiro pluvial ao lado da garagem Liberty Center em Portland,
Oregon

Fonte: (CROMIER e PELLEGRINO, 2008)

A escolha do dispositivo ou do conjunto de dispositivos mais apropriados depende
de uma análise da disponibilidade de área para aplicação seja nos viários, praças,
calçadas e lotes não edificados. Essas técnicas conseguem aliar o interesse
paisagístico visual, sustentabilidade e amenização dos eventos chuvosos em
termos de redução de vazões de pico e carga poluente reduzindo a contribuição
para poluição difusa.

3.6 Poluição Difusa em Corpos D’água
A Poluição difusa é um dos mais intrigantes problemas ambientais com impactos
significativos nas águas superficiais e subterrâneas. Causa grandes impactos na
qualidade dos mananciais para abastecimento devido ao arraste de sedimentos e
guarda correlação direta com atividades antrópicas no que tange ao uso e ocupação
do solo e também processos naturais. O principal componente de transporte desses
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sedimentos é o escoamento superficial que resulta principalmente das descargas
atmosféricas (FIELD, 2006)
A poluição difusa está diretamente ligada ao uso e ocupação do solo de uma
determinada bacia. Nos primeiros instantes de precipitação, a água da chuva
carrega para o solo os poluentes em suspensão no ar atmosférico e aqueles
depositados nas superfícies. São componentes da poluição difusa diversas
substâncias advindas de inúmeras fontes distintas como: escapamentos de
veículos, compostos orgânicos voláteis (VOC) atividades industriais poluidoras e
emissões de materiais particulados em geral (NOVOTNY, 2003 apud SILVA, 2014).
Segundo Porto (1995) e Tomaz (2006) a poluição difusa é formada por diversas
contribuições que apresentam complexidades quanto sua detecção e/ou
quantificação. São partículas oriundas de freios de automóveis, resíduos de pneus,
resíduos de pintura em geral, fezes de animais, resíduos de ferro, zinco, cobre,
alumínio de materiais de construção, deposição seca e úmida de particulados de
hidrocarbonetos, restos de vegetação, derramamentos, erosão, fuligem, poeira,
enxofre, metais, pesticidas, nitritos e nitratos, cloretos, fluoretos, cinzas, compostos
químicos e resíduos sólidos entre outros (SILVA, 2014).
A concentração de poluentes na drenagem pluvial apresenta carga elevada nos
primeiros instantes de chuva devido às vazões envolvidas. Os primeiros 25 mm de
escoamento superficial geralmente transportam grande parte da carga poluente de
uma origem pluvial (SCHUELLER, 1987 apud TUCCI, 2005).
Segundo Scholz (2007), os principais poluentes presentes no escoamento de
descargas pluviais em áreas urbanas são matéria orgânica (medida em função da
debanda biológica de oxigênio – DBO), sólidos suspensos (SS), metais pesados e
coliformes fecais. Segundo ele, uma forma de promover a remoção da poluição
difusa em descargas pluviais é pelo uso de tecnologias de biorretenção e/ou
wetlands construídos. Em ambos os sistemas, a interação do solo ou camada
suporte com as raízes dos vegetais e comunidades microbianas pode reduzir a
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DBO, SS e a concentração de metais pesados. Algumas configurações específicas
são projetadas para remoção de nutrientes como nitrogênio (N) e fósforo (P).
Outros autores (TSIHRINTZIS & HAMID, 1997 e BARBOSA et al, 2011 apud
NORTE et al, 2015) citam como algumas das tecnologias mais utilizadas para
tratamento de descargas pluviais: trincheiras de infiltração, poços de infiltração,
bacias de infiltração, bacias secas, bacias secas de detenção estendida, bacias de
infiltração, valas vegetadas, bacias vegetadas, wetlands construídos, bacias úmidas
de detenção e retenção, bacias de recarga, sistemas de filtros (incluindo filtro de
areia) e separadores óleo/sedimentos.
De acordo com USEPA (2014) as principais categorias de poluentes presentes nas
descargas pluviais, suas fontes e os impactos relacionados podem ser resumidos
conforme explicitado na Tabela 1.
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Tabela 1: Principais Categorias de Poluentes Presentes nas Descargas Pluviais, Suas
Fontes e os Impactos Relacionados.

Poluente de Descarga

Principal Fonte

Impactos Relacionados

Pluvial
Nutrientes: nitrogênio,

Escoamento superficial

Crescimento algal;

fósforo

urbano; deficiências no

redução de OD; liberação

sistema sanitário;

de outros poluentes;

agricultura; pomares,

prejuízos paisagísticos;

viveiros; criação de gado;

inviabilização do uso para

jardins; clareiras;

recreação; prejuízos no

fertilizantes e erosões

abastecimento público

Sólidos: sedimentos

Obras de construção civil;

Aumento da turbidez;

inertes e não inertes

solos não vegetados;

redução da penetração

pistas de rodagem;

de luz do sol; redução de

mineração; exploração de

OD; deposição de

madeira; erosões de solo

sedimentos; sufocamento
do habitat aquático;
impactos na desova de
espécies aquáticas;
toxicidade bentônica

Substâncias que causam
depleção de oxigênio

Matéria orgânica

Sufocamento/estresse de

biodegradável como

peixes adultos;

plantas, animais; folhas;

diminuição da reprodução

corte de gramas; esgotos

de peixes por

domésticos e industriais;

sufocamento das larvas e

estrume; resíduos de

ovas; mortandade de

alimentos; compostos

larvas e ovas; aumento

químicos diversos

da atividade bacteriana
anaeróbia resultando em
gases com odor
desagradável; liberação
de poluentes particulados
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Patógenos: bactérias.
vírus e protozoários

Dejetos de animais

Ameaças à saúde

domésticos e selvagens;

humana por intermédio

escoamento superficial

de reserva de água para

urbano; sistemas de

abastecimento; mariscos

saneamento deficientes;

contaminados em

aterros sanitários;

criadouros; ingestão

despejos irregulares de

acidental ou contato

esgoto em sistema
pluvial; geração
espontânea
Hidrocarbonetos: óleos e

Processos industriais;

Toxicidade da coluna de

graxas, hidrocarbonetos

desgaste de automóveis;

água e sedimentos;

poli aromáticos;

emissões de automóveis;

bioacumulação em

fluídos automotivos;

espécies aquáticas e pela

vazamentos e resíduos

cadeia alimentar; baixo

de óleos lubrificantes

OD; revestimento de

naftalenos.

espécies aquáticas
causando sufocamento
Orgânicos: pesticidas,
PCB's; químicos

Pesticidas agrícolas

Toxicidade da coluna de

(herbicidas, inseticidas,

água e sedimentos;

fungicidas etc.);

bioacumulação em

processos industriais;

espécies aquáticas e pela

viveiros; pomares;

cadeia alimentar

sintéticos

gramados;
descontaminação de solo
por lavagem
Ácidos e sais inorgânicos
(ácido sulfúrico, cloreto

Terras irrigadas;

Toxicidade da coluna de

mineração; aterros

água e sedimentos

de sódio).

sanitários;
armazenamento de sal
descoberto e transporte

Fonte: Adaptado de FIELD (2006)
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3.7

Plano Diretor Estratégico

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE), publicado em 31 de
Julho de 2014 é uma lei municipal que orienta o desenvolvimento e o crescimento
da cidade até o ano de 2030. Trata-se de um conjunto de planos e ações que têm
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de
forma a assegurar qualidade de vida e bem estar de seus habitantes. Orienta e
determina a todos os agentes públicos e privados que atuam em seu território, as
diretrizes básicas para o desenvolvimento urbano.
O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa (PRE), que integra o PDE,
tem por objetivo dar subsídios e diretrizes para o desenvolvimento ambiental,
urbano, social, econômico e humano do bairro e, para isso, fixa diretrizes para o uso
e ocupação do solo do bairro da Lapa. Segue abaixo a transcrição do Art. 11 do
PRE que versa sobre a permeabilidade dos lotes.
“...Art. 11 – Ficam estabelecidas as seguintes taxas de permeabilidade
mínima para a drenagem e/ou contenção de águas pluviais nos
perímetros demarcados no Mapa 01 integrante deste Livro:
Nível – I – taxa de permeabilidade mínima igual a 20% da área do lote,
para as quadras situadas no perímetro 01 do Mapa 01 integrante deste
Livro;
Nível – II - taxa de permeabilidade mínima igual a 25%, ou taxa de
permeabilidade mínima igual a 20% mais contenção de águas pluviais
prevendo tempo de chuva igual a uma hora, para as quadras situadas no
perímetro 02 do Mapa 01, integrantes deste Livro;
Nível – III - taxa de permeabilidade mínima igual a 25% mais contenção
de águas pluviais prevendo tempo de chuva igual a uma hora, ou taxa de
permeabilidade de 30% para as quadras situadas no perímetro 03 do
Mapa 01, integrantes deste Livro;
Nível – IV - taxa de permeabilidade mínima igual a 25% mais contenção
de águas pluviais prevendo tempo de chuva igual a duas horas, ou taxa
de permeabilidade mínima igual a 30% mais contenção de águas pluviais
prevendo tempo de chuva igual a uma hora, ou taxa de permeabilidade
mínima igual a 40% para as quadras situadas no perímetro 04 do Mapa
01, integrantes deste Livro”
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Além de determinar taxas mínimas de permeabilidade para diversas áreas, o PRE
também institui a necessidade e a obrigatoriedade de implantação de Caminhos
Verdes. De acordo com o PDE em seu Art. 268: deve-se promover interligações
entre os espaços livres e áreas verdes de importância ambiental regional,
integrando-os através de caminhos verdes e arborização urbana. O PRE em seu
Art. 82 versa sobre a necessidade de ampliação das áreas arborizadas, constituídas
pelos Caminhos Verdes e Parques Lineares, que passam a integrar o Sistema de
Áreas Verdes, e o aumento das áreas permeáveis, em especial junto às cabeceiras
de drenagem e na extensa planície aluvial. Transcreve-se a seguir o Art. 9, incisos
I e II do PRE que versa sobre os caminhos verdes.
“...Art. 9º – Neste Plano Regional Estratégico são propostas, no Quadro
01 e Mapa 01, as seguintes diretrizes específicas:
I. Parques lineares - criar parques lineares, visando à recuperação
da permeabilidade existente e a melhoria das atuais condições de
drenagem e absorção das águas pluviais, indicando, para a Área
de Intervenção Urbana, as diretrizes constantes dos artigos 65;
inciso IV do artigo 67; artigo 69; artigo 71; inciso IX do artigo 71;
artigo 72; incisos III e IV do artigo 73; artigo 75 e artigo 76 deste
Livro.
II. Caminhos verdes, anos meta 2006 e 2012:
a. Implantar os caminhos verdes, de acordo com Quadro 01,
integrante deste Livro;
b. Recuperar gradualmente a arborização urbana por meio de
ações previstas no plano de gestão ambiental, visando à
ampliação dos espaços públicos...”

A Figura 13 mostra o Mapa 1, citado em ambos os artigos do PRE, delimitando as
áreas de permeabilidades citadas no Art. 11 e os caminhos verdes propostos para
o bairro da Lapa citados no Art. 9. Em vermelho está circulada a área pertencente
à bacia do Córrego Tiburtino que é objeto de estudo desta pesquisa.
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Figura 13: Rede Estrutural Hídrica do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa
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A partir da quantificação do acréscimo de área permeável na bacia será construído
o Cenário 2, assunto abordado no item 4.8 do presente estudo.

3.8

Hidrograma Unitário Sintético

Um dos métodos mais conhecidos para estimar o escoamento superficial em uma
bacia de contribuição é o método do Hidrograma Unitário Sintético (HU).
O HU pode ser definido como o hidrograma resultante de um escoamento superficial
de 1 cm de uma chuva com determinada duração.
De acordo com MCCUEN (1998) e THOMAZ (2013) as hipóteses básicas do HU
são as seguintes:
•

A intensidade da chuva efetiva é constante durante a precipitação intensa;

•

A chuva efetiva é uniformemente distribuída em toda a área de drenagem da
bacia;

•

O tempo base de duração do hidrograma do deflúvio superficial direto devido
a uma chuva efetiva de duração unitária é constante;

•

Os efeitos de todas as características de uma dada bacia de drenagem
incluindo forma, declividade, detenção, infiltração, rede de drenagem,
capacidade de escoamento do canal etc., são refletidos na forma do
hidrograma unitário da bacia.

De acordo com DEBO e RESSE, (2003) uma relação entre chuva acumulada e
coeficiente de escoamento foi determinada em diversos tipos de solos em diferentes
experiências

do

Soil

Conservation

Service

(SCS).

As

equações

foram

desenvolvidas a princípio para pequenas bacias rurais. O Método do SCS é
basicamente uma forma de estimar o escoamento superficial direto de uma bacia
de contribuição durante 24 horas de chuva intensa, podendo ser usada para tempos
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de duração mais curtos. A primeira relação de proporção básica da metodologia é
descrita pela equação 1:

𝐹
𝑆

𝑄

= (𝑃−𝐼𝑎)

(Equação 1)

Onde
•

F= Volume retenção de chuva (mm);

•

S= Retenção potencial máxima (mm);

•

Q=Vazão acumulada escoamento direto (mm);

•

P= Chuva acumulada (mm);

•

Ia= Índice de retenção da bacia, infiltração e armazenamento (mm);

Substituindo-se F=(P-Ia) na Equação 1 tem-se a equação 2:

𝑄=

(𝑃−𝐼𝑎)2
𝑃−𝐼𝑎+𝑆

(Equação 2)

Uma relação entre Ia e S foi derivada de uma série de experimentos do SCS em
muitas bacias de contribuição o que removeu a necessidade de estimar (Ia) para a
bacia estudada. A relação empírica usada nas equações do SCS é dada pela
equação 3:

𝐼𝑎 = 0,2𝑆

(Equação 3)

Para a realização desta pesquisa, por falta de dados mais precisos, será assumida
a proposta inicial do método SCS onde Ia=0,2S. Substituindo Ia por 0,2S na
equação 2 tem-se a equação 4:

𝑄=

(𝑃−0,2𝑆)2
𝑃+0,8𝑆

(Equação 4)
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O SCS definiu uma curva para determinar o valor de S em função do número de
curva (CN) conforme será explicado no subitem 3.8.1, esta curva é dada pela
Equação 5:

𝐶𝑁 =

25400
254+𝑆

𝑜𝑢 𝑆 =

25400
𝐶𝑁

− 254

(Equação 5)

Dessa forma é possível estimar as vazões de pico referente ao escoamento
superficial conhecendo-se o valor de P e o coeficiente CN do solo para cada cenário.

3.8.1 Número de Curva (CN)
Para cálculo do HU é necessário definir o Número de Curva (CN) de uma bacia de
contribuição pluvial. O SCS classificou mais de 4.000 tipos de solos nos Estados
Unidos em quatro tipos a fim de verificar o potencial de escoamento superficial. Na
Tabela 2 é possível observar a classificação hidrológica dos solos proposta pelo

SCS.
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Tabela 2: Valor de CN Para Bacias Urbanas e Suburbanas

Fonte: (Tucci et al,1993, apud Thomaz, 2013)

Estudos brasileiros promovidos por (TUCCI, 1993 apud THOMAZ, 2013) apontaram
as capacidades médias de infiltração para cada tipo de solo de acordo com a
classificação do SCS. Esses tipos de solo estão classificados na Tabela 3.

46

Tabela 3: Grupos e Características Hidrogeológicas dos Solos
Grupo de
solos

Características do solo

Capacidade
Média de
Infiltração
(mm/h)

A

Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta
infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila.

9,53

B

Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos
menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior
à média.

5,72

C

Solos que geram escoamento superficial acima da média e com
capacidade de infiltração abaixo da média, contendo
percentagem considerável de argila e pouco profundo.

2,54

Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito
D
baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de
escoamento superficial.
Fonte: Adaptado de MCCUEN (1998) e TUCCI (1993) apud THOMAZ (2013)

0,64

De acordo com SATORI et al, (2005), no Brasil existem solos argilosos que se
comportam de maneira muito diferente daquelas apontadas pelo estudo da SCS.
Algumas classes de solos tanto argilosos como arenosos não pertencem aos grupos
hidrológicos de solos com alto e baixo potencial de escoamento respectivamente.
Kutner et al (2001), citado por Sartori (2005) propôs uma classificação alternativa
dos solos permeáveis na Bacia do Alto Tietê em função dos diferentes litotipos
presentes nesta bacia, baseado na classificação hidrológica dos solos propostos
pelo SCS. Cada litotipo presente na bacia do Alto Tietê gera um solo característico
quanto à textura e permeabilidade que consistem em uma mistura dos diversos
grupos hidrológicos mencionados na classificação proposta pelo SCS conforme
Tabela 4.
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Tabela 4: Composição porcentual proposta para os diferentes grupos de solos em cada um
dos litotipos ocorrentes na bacia do Alto Tietê.

Fonte: Kutner et al. (2001) apud Sartori (2004)

3.8.2 Estimativa de CN para áreas urbanizadas
Em centros urbanos o percentual de área impermeabilizada pode ser bastante
variável caso a caso. De acordo com McCUEN, (1998) para a área impermeável, o
número CN do solo é igual a 98. Em regiões que apresentam uma parcela de solo
permeável e outra parcela impermeável, deve ser calculado um coeficiente
composto CNw cujo resultado é a soma composta do coeficiente das áreas
permeáveis e impermeáveis com o peso correspondente. A Equação 6 é válida para
áreas onde a impermeabilização do solo é maior que 30% (THOMAZ, 2013).

𝐶𝑁𝑤 = 𝐶𝑁𝑝 ∗ (1 − 𝑓 ∗ (98))

(Equação 6)

Onde:
•

CNw = Número CN composto da área urbana

•

CNp = Número CN da área permeável da bacia

•

f = Fração da área impermeável da bacia em estudo.
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3.8.3 Tempo de Concentração
O tempo de concentração (tc) de uma bacia hidrográfica pode ser definido pelo
tempo de percurso em que o deflúvio leva para alcançar a linha de talvegue desde
o ponto mais longínquo até o ponto de controle onde se almeja definir o valor da
descarga pluvial. Existe uma vasta gama de metodologias para cálculo de tc.
Quando da aplicação do método do HU, Ven Te Chow (1998) estudou uma vasta
quantidade de pequenas e grandes bacias de contribuição e demonstrou que é
válida a seguinte relação descrita pela equação 7 (THOMAZ, 2013)

𝑡𝑝 = 0,6. 𝑡𝑐

(Equação 7)

Onde:
tp= tempo de retardo
A determinação numérica do tempo de concentração é função do comprimento do
curso d’água e sua declividade. Existem numerosas fórmulas empíricas para o
cálculo de tc em função do comprimento de talvegue (L) do curso principal, do
desnível total (H) até o ponto alto da bacia e eventualmente da área da bacia (A). A
maioria dessas fórmulas é restrita às bacias pequenas (DNIT, 2005).
Para ilustrar este aspecto, DNIT (2005) fez uma análise comparativa de 15
diferentes formulações propostas por diversos pesquisadores. São elas:
•

Fórmula de KERBY

•

Fórmula de KIRPICH

•

Fórmula de PICKING

•

Fórmula do US CORPS ENGINEERS

•

Fórmula de VEN TE CHOW

•

Fórmula de DNOS

•

Fórmula de KIRPICH MODIFICADA

•

Fórmula de GEORGE RIBEIRO

•

Fórmula de PASINI

49

•

Fórmula de VENTURA

•

Fórmula de ROSSI

•

Fórmula de GIANDOTTI

•

Método de LAG

•

Fórmula do Método do Número de Curva CN

A pesquisa concluiu que a fórmula de KIRPICH MODIFICADA fornece valores
intermediários para os tempos de concentração de bacias de qualquer tamanho.
Além disso, ela é mais simples pois não leva em consideração a área da bacia (A)
sendo, portanto, a mais recomendada para estudos brasileiros. A fórmula de
KIRPICH MODIFICADA é representada pela equação 8:
𝐿3

0,385

𝑡𝑐 = 1,42 ∗ ( )
𝐻

(Equação 8)

Onde:
tc= tempo de concentração em horas
L = comprimento do talvegue (Km)
H = Desnível da bacia (m)

3.8.4 Tempo de Ascensão (Tp) e Tempo de Retardo (tp)
O tempo de ascensão (Tp) é o tempo decorrente do início da descarga pluvial até o
pico do hidrograma o que corresponde à vazão de pico de projeto.
Conforme Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana do município de
São Paulo (1998), o tempo de retardo (tp) é dado pela equação 9:

Tp = (L0,8 .(2540-22,86. CN) 0,7 ) / (14104.CN0,7 . I0,5)

(Equação 9)

sendo:
L = comprimento do Talvegue
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CN= coeficiente de escoamento do Método Numero de Curva do SCS
I = declividade média (m/m)

3.9

Hietograma de Chuva Excedente

O Hietograma de Chuva Excedente (HCE) é a precipitação excedente na unidade
de tempo (THOMAZ, 2011), ou seja, aquela parcela da precipitação que não infiltra
e contribui diretamente para o escoamento superficial direto na bacia. A aplicação
dos métodos baseados na teoria do hidrograma unitário exige a determinação de
um HEC que pode ser obtido pela aplicação da fórmula do SCS aos valores
acumulados de chuva a cada intervalo de tempo. (RAMOS et. al., 1999).
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4 METODOLOGIA
O trabalho proposto consiste na avaliação do potencial de redução de picos de
vazão das águas pluviais da bacia do córrego Tiburtino através do acréscimo de
área permeável preconizados pelo PDE e pelo PRE. Para tanto, as principais etapas
necessárias envolvem: obtenção das informações referentes à morfologia,
ocupação e uso do solo, pedologia e curva de chuvas intensas para a região.
A obtenção dos dados de ocupação e uso do solo para a bacia selecionada, bem
como suas características de relevo, foram obtidos no site da Prefeitura Municipal
de São Paulo e Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento4. Os dados
Geoespaciais, estão no formato shapefile (shp). Foi utilizado software Quantum GIS
(QGIS)5 para o manuseio e a sobreposição dos mapas e informações
georreferenciadas (GIS). O QGIS, projeto oficial da Open Source Geospatial
Foundation (OSGeo), é um programa de código aberto e de licença pública geral.
Os dados estatísticos e históricos sobre a ocupação do solo na cidade de São Paulo
e, mais especificamente, na área de estudo foram obtidos no portal Infocidade
também mantido pela Prefeitura Municipal de São Paulo em um programa de
digitalização da informação conhecido como GEOSAMPA7.
A sistemática de coleta de dados deu-se seguindo-se a metodologia preconizada
por Marcellini et al, (2012) para a estimativa das vazões na aplicação dos cenários
de estudo conforme Figura 14.
Para o cálculo do pico de vazão de drenagem da bacia de contribuição da área de
estudo, em todos os cenários, foi usado o método do SCS aplicado às bacias cujo
tamanho variam entre 2Km² a 5.000Km², descrito no item 3.7. Este método é
baseado no conceito de hidrograma unitário (HU) que é típico para cada bacia
(THOMAZ, 2013).

4Disponível

em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_abertos/
Acesso em set. 2016
5 Disponível em: http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html Acesso em jul.2016
7 Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em set.
2016
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Figura 14 Roteiro Para Dimensionamento de Estruturas Hidráulicas

Fonte: Marcelini Et. Al. (2012)

4.1

Premissas

Para a estimativa da redução do pico de vazão, foi considerado que a parcela que
não infiltra no solo escoa superficialmente. Considera-se que a bacia do córrego
Tiburtino possui dispositivos de drenagem tais como galerias, tubulações e bocas
de lobo, porém a existência desses dispositivos não influencia diretamente nos
resultados da modelagem estática já que a presente modelagem considerará a
capacidade de redução de pico de vazão total da chuva excedente que escoa sobre
a bacia de estudo.
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Para estimativa da redução do pico do hietograma de chuva (HCE), deve-se
considerar o armazenamento nas estruturas propostas de IEV. Para isto é
necessário estimar a profundidade desses dispositivos. Para simplificação dos
cálculos foi adotada a profundidade de 30 cm, porém para execução das estruturas
devem ser verificadas a possibilidade de implantação dessas profundidades caso a
caso.

4.2

Aspectos Sociais e Econômicos da Área de Interesse

Segundo informações da Subprefeitura da Lapa, a origem do bairro remonta aos
primórdios do povoamento em São Paulo de Piratininga. O dado mais antigo ao qual
se tem acesso data de 1581 quando os jesuítas receberam uma sesmaria junto ao
antigo Rio Emboaçava, atualmente conhecido como Rio Pinheiros.
No século XIX, o apogeu da economia cafeeira transferiu o centro da produção de
café do Vale do Paraíba para a região de Campinas. Para escoar a produção foi
inaugurada em 1867 a estrada de ferro ligando Santos à Jundiaí que passava por
São Paulo. No lado oeste da cidade, a única estação implantada era a de Água
Branca, local de cruzamento dos caminhos que ligavam a cidade à Freguesia do Ó,
Pinheiros e Campinas. Pouco depois da inauguração, o trem também passou a
fazer uma parada simples próxima à ponte do sítio do Coronel Anastácio, para
atender a população do então incipiente bairro da Lapa.
A ferrovia incentivou o surgimento das primeiras indústrias da região, como a
vidraria Santa Marina e o frigorífico Amour. As indústrias começaram a se expandir
em direção a outras áreas, mais especificamente para a Vila Leopoldina, Vila
Hamburguesa e Vila Anastácio. Com a instalação das oficinas de trens o bairro da
Lapa, mais especificamente a “Lapa de Baixo” começa a ser povoada por
trabalhadores e desenvolve um pequeno comércio local. No começo do século XX
o bairro passa a contar com investimentos em infraestrutura urbana como esgoto,
transporte, lazer, comércio entre outros.
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A partir do final da I Guerra Mundial, surgem novos loteamentos e o bairro passou
a expandir seus limites: A Vila Anastácio foi urbanizada em 1919 e a Vila Ipojuca
em 1921 e passaram a ser ocupadas por imigrantes do leste europeu. A partir de
1920, a Cia City realizou os loteamentos do Alto da Lapa e Bela Aliança. A Vila
Leopoldina foi retalhada em lotes urbanos em 1926. Desta forma estava definida a
estrutura básica da Lapa atual.
A Subprefeitura da Lapa Localiza-se na porção oeste do Município de São Paulo
conforme Figura 15 e abriga os bairros da Lapa, Barra Funda, Perdizes, Vila
Leopoldina, Vila Jaguara e Jaguaré.

Figura 15: Subprefeitura da Lapa

Fonte: Adaptado de Portal Info Cidade
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4.3

Uso do Solo

O objeto de estudo é a bacia de contribuição do Córrego Tiburino, que atualmente
está canalizado e enterrado e teve seu leito natural modificado. A área que contribui
para este curso de água foi totalmente urbanizada tendo a maior parte do solo
impermeabilizado, apresentando pequenas áreas verdes desconectadas referentes
à arborização dos passeios públicos e áreas permeáveis dentro dos lotes. A Figura
16 mostra os limites da bacia de contribuição.

Figura 16: Bacia de Contribuição do Córrego Tiburtino
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A ocupação do solo no bairro da Lapa, onde se localiza a bacia de estudo, é formada
por uso residencial, comércio e indústria. A Tabela 5: Área de Terreno por Unidades
Territoriais no Distrito da Lapa mostra em detalhes os tipos de ocupação e sua
predominância/representatividade no bairro onde está inserida a área de estudo.

Tabela 5: Área de Terreno por Unidades Territoriais no Distrito da Lapa
Usos

185.620

Área Terreno (%)
5,13%
20,33%
8,17%
3,39%
2,47%
17,31%
3,54%
16,15%
6,15%
5,72%
2,08%
2,69%
2,88%
0,85%
0,50%
2,63%

7.047.842

100%

Área de Terreno (m²)

Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão

361.756

Uso Residencial Horizontal Médio Padrão

1.432.975

Uso Residencial Horizontal Alto Padrão

575.960

Uso Residencial Vertical Médio Padrão

238.571

Uso Residencial Vertical Alto Padrão

173.912

Uso Comércio e Serviço Horizontal

1.220.216

Uso Comércio e Serviço Vertical

249.669

Uso Industrial

1.137.998

Uso Armazéns e Depósitos

433.439

Uso Especial (Hotel, Hospital, Cartório, Etc.)

403.473

Uso Escolar

146.650

Uso Coletivo (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.)

189.641

Terrenos Vagos

202.642

Uso Residencial Vertical Baixo Padrão

60.235

Uso Garagens não-residenciais

35.085

Outros usos (Uso e padrão não previsto)

Fonte: Portal Infocidade da Prefeitura de São

Paulo8

Observando a Tabela 5 é possível afirmar que os usos residenciais respondem por
39,49% da ocupação dos terrenos enquanto o comércio e indústria respondem por
43,15%. Para adoção de medidas não estruturais deve-se focar nesses dois tipos
de ocupação principalmente os usos residenciais verticais de médio padrão
(20,33%) e usos horizontais comerciais e serviços (17,31%), pois apresentarão
resultados mais significativos tendo a vista sua predominância no bairro.

8

Disponível em : http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=17&titulo=UsodoSoloUrbano
acesso em 09/04/2017
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4.4

Pedologia e Hidrologia

A Bacia do córrego Tiburtino tem seu ponto alto no espigão formado pela Avenida
Cerro Corá ao sul da bacia e o seu ponto baixo fica localizado no leito do rio Tietê.
A área é de ocupação urbana predominantemente impermeável com ocupação do
solo conforme descrito no item 4.3.
O solo é formado basicamente por planície aluvionar, sedimento terciário e terra
mole solo e compressível conforme Figura 17.

Figura 17: Pedologia da Bacia do Córrego Tiburtino

Fonte: Adaptado de Portal Info Cidade e IBGE Mapas Temáticos do Solo
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A bacia de estudo possui declividade acentuada próximo ao espigão e declividade
amena na planície aluvionar conforme Figura 18. As características físicas da Bacia
do Tiburtino são:
•

Área da Bacia: 3,4728 Km²

•

Desnível: 95 m

•

Extensão da Linha de Talvegue: 3,618 Km

•

Declividade média: 0,0263 m/m

Figura 18: Curvas de Nível da Área de Interesse

A área de contribuição da bacia divide-se em: área de telhados, áreas dos lotes,
áreas das quadras, área de leito carroçável em asfalto e passeio em concreto. A
partir da análise espacial utilizando o software Quantum Gis, (QGIS) versão 2.18.3
59

foi possível desagregar as áreas de superfícies que geram escoamento das
descargas pluviais, agrupadas da forma abaixo.
•

Área de telhados: 1,7831 km²

•

Área de quadras não edificada: 1,3904 Km²

•

Área de ruas asfaltadas: 0,2992 Km²

A área de quadra não edificada foi obtida através da subtração da camada
“QUADRAS” a camada “EDIFICAÇÕES”, desta forma este grupo refere-se às áreas
dos lotes não edificadas e passeios públicos.

4.5 Escolha do Período de Retorno
Os sistemas urbanos de drenagem são compostos por dois sistemas distintos que
devem ser planejados sob diferentes critérios. Os sistemas iniciais de drenagem
urbana, também conhecidos como micro drenagem, são referentes aos pavimentos
de ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo rede de galerias de águas pluviais e
eventualmente pequenas canalizações. Geralmente o tempo de retorno (TR)
desses dispositivos varia de 2 a 10 anos podendo em alguns casos serem
dimensionados para um TR de até 20 anos. Já as redes de macro drenagem são
compostas, em geral, por canais de maiores dimensões projetados para vazões
cujo o TR varia entre 25 a 100 anos. (RAMOS et. al. 1999; TUCCI, 2005; DNIT
2005). A presente pesquisa visa a determinação do pico de vazão no enxutório da
bacia, na interface entre micro e macrodrenagem. Por este motivo o TR adotado
para os estudos será de 20 anos.

60

4.6

Determinação da Tormenta de Projeto

Outro parâmetro importante para a determinação da tormenta de projeto é o Tempo
de Duração (td) da chuva de TR 20 anos. Uma vez que o método de cálculo do pico
de vazão será a construção do hidrograma unitário sintético (HU), é recomendada
a adoção de um tempo de duração de chuva da ordem de 20% do Tempo de Pico
(tp) do HU (DNIT, 2005). Os distintos cenários desta pesquisa geram distintos tp’s.
Por este motivo será fixado o valor de 1 hora para todos os cenários.

4.7

Intensidade Pluviométrica e Curva IDF

Em 2014 a publicação do trabalho “Precipitações Intensas no Estado de São Paulo”
realizado pelo DAEE-CTH, definiu um total de 77 equações de chuvas intensas em
54 municípios. Na Bacia do Alto Tietê foram identificadas 8 equações de chuvas
para 3 diferentes municípios, são eles: Guarulhos, Cotia e São Paulo.
Em Agosto de 2015 o DAEE-CTH publicou o trabalho “Precipitações Intensas na
Bacia do Alto Tietê. Nesta publicação objetivou-se elaborar equações para áreas
ainda desprovidas de dados pluviométricos. Foram elaboradas 14 equações para
os diferentes pontos da bacia.
Para a presente pesquisa, será utilizada a equação da estação pluviométrica Ponte
Pequena – E3-096/DAEE por ser o ponto mais próximo da bacia de estudo, distante,
aproximadamente, 8 km da bacia de contribuição do Córrego Tirburtino e cujos
dados principais são:.
•

Autores: Martinez e Piteri (2015)

•

Coordenadas geográficas: Lat. 23°31’S; Long. 46°39’W

•

Altitude: 720 m

•

Duração da estação: 1943-1993

•

Períodos de dados: 1960, 1962-1963, 1965, 1969, 1971-1972, 1974, 19761982, 1984, 1987, 1989-1990, 1992 (22 anos).

•

Equação de chuvas (equação 10):
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it, T = 47,13(t + 20) − 0,9272 + 34,96(t + 20) − 1,129[−0,491 − 0,9305lnln[T/T − 1]]
(Equação 10) Para 10 < t < 1440min
Onde: i: intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de
retorno T, em mm/min;
Na Tabela 6 podem ser vistas as intensidades máximas de chuva para a Bacia do
Alto Tietê onde o intervalo do tempo de retorno (TR) varia de 2 a 200 anos e o tempo
de duração (t) varia de 10 a 1440 minutos. Para este intervalo de duração é válida
a Equação 10.

Tabela 6: Precipitações Intensas na Bacia do Alto Tietê

Fonte: Precipitações Intensas na Bacia do Alto Tietê (DAEE, 2015)
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4.8

Construção de Cenários

As vazões de pico serão calculadas para 3 diferentes cenários: cenário de
referência que apresentará os resultados para as condições de escoamento préurbanização, cenário 1 que apresentará as condições de escoamento atuais e o
cenário 2 que levará em consideração o disposto no PDE e no PRE.

4.8.1 Cenário de Referência - Condição Pré-Urbanização
Para cálculo do HU pré-urbanização é necessário definir o CN do solo para tais
condições. Será adotada a classificação de Kutner et al. (2001) citado por Sartori
(2004).
A partir dos dados apresentados na Tabela 2 e na Tabela 3, sob a luz do mapa
pedológico da região conforme Figura 17, foi possível calcular o CN do solo
equivalente conforme Tabela 7.

Tabela 7: Cálculo do CN Equivalente da Bacia do Córrego Tiburtino
B
(55)
8,25

C
(70)
28

D
(77)
26,95

CN
Final
65,7

Área (%)

Sedimento Terciário

A
(25)
2,5

71,16%

CN
Composto
46,75212

Planície Aluvionar

3,75

13,75

21

23,1

61,6

25,67%

15,81272

Terra Mole Solo Compressível 3,75

13,75

21

23,1

61,6

3,17%

1,95272

Grupos Solos SCS

CN Final

64,52

Fonte: O Autor

Para efeito de cálculo será adotado o Número de Curva CN para a condição préurbanização: CN=65.
Utilizando as equações descritas no item 3.7 e considerando: TR=20 anos e td=60
minutos, é possível construir o hidrograma de chuva excedente para o Cenário Préurbanização conforme Figura 19.
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Figura 19: Hidrograma - Cenário pré-urbanização
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Fonte: O Autor

O hietograma de chuvas excedente foi calculado com base nas equações 4 e 5 para
cada instante de chuva acumulada para o Cenário de referência pré-urbanização e
pode ser visualizado na Figura 20.
Figura 20: Hietograma de Chuvas Excedentes - Cenário Pré-urbanização
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Fonte: O Autor

Observando os gráficos resultantes das análises é possível verificar que o pico de
vazão para TR 20 anos, 60 minutos de duração do cenário de referência é de
2,71m³/s e o tempo de pico tp é de 129,7 minutos após o início do evento chuvoso.
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O pico do HCE é de 13,45mm ocorrendo no instante t = 24 minutos após o evento
chuvoso.

4.8.2 Cenário 1 – Pós-Urbanização
Para o cenário 1, que retrata o cenário vigente, foi calculado o pico de vazão, tempo
de pico e hietograma de chuva excedente para a condição pós-urbanização. Para
isto foi necessário determinar o Número de Curva CN para o solo com cobertura
existente.
Para cálculo de CN de áreas urbanizada utilizou-se a Equação 6, tomando-se por
permeabilidade do solo pré–urbanização o valor de CN = 65, conforme abordado
no item anterior. Foi preciso também determinar a porcentagem de área
impermeabilizada da bacia de estudo.
A definição da porcentagem impermeabilizada da bacia foi realizada por análise
visual das fotos de satélites disponíveis no software Google Earth9.
Conforme Figura 21, pode-se observar que a bacia do córrego Tiburtino está
inserida 100% em área urbana. A partir desta observação, estimou-se a fração
impermeável da bacia considerada para cálculo do cenário 2 como de 90%.

9

Disponível em https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html, acesso em 16/02/2015.
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Figura 21: Vista aérea da bacia do Córrego Tiburtino

Fonte: Google Earth10

Utilizando-se equação 6 e os dados de entrada supracitados, obtém-se o Número
de Curva equivalente do solo após urbanização CNw=95. Aplicando-se ao
Cenário 1 a mesma tormenta de projeto utilizada para o Cenário de referência préurbanização, tem-se o hidrograma do cenário 1, conforme Figura 22.

10

Disponível em https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html, acesso em 16/02/2015.
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Figura 22: Hidrograma Cenário 1
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Fonte: O autor

O hietograma de chuvas excedente foi calculado com base nas equações 4 e 5 para
cada instante de chuva acumulada para o Cenário 1, conforme pode ser observado
na Figura 23.
Figura 23: Hietograma de Chuvas Excedentes - Cenário 1
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67

Observando os gráficos resultantes das análises é possível verificar que o pico de
vazão para TR 20 anos, 60 minutos de duração do Cenário 1 é de 5,53 m³/s e o
tempo de pico tp é de 48,36 minutos após o início do evento chuvoso. O pico do
HCE é de 38,91 mm ocorrendo no instante t = 6 minutos após o evento chuvoso.

4.8.3 Cenário 2 - Condição proposta no PRE e PDE
O Cenário 2 é o cenário para condição alternativa à existente, considerando a
aplicação de IEV. É baseada no Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo e no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa onde serão
aplicados os níveis mínimos de permeabilidade e os caminhos verdes nas áreas
delimitadas nos planos supracitados, em acordo com o exposto item 3.7. As
premissas de condição do escoamento pré-urbanização se mantém àquelas dos
cenários de referência e cenário 1. Será necessário calcular um novo Número de
Curva CNw para este cenário com base no aumento de área permeável promovida
pela adoção do PRE, bem como armazenamento das estruturas.
Com o auxílio da ferramenta de geoprocessamento foi possível separar as
quantificar as áreas de diferentes níveis de permeabilidade contidas na bacia de
estudo bem como os caminhos verdes.
A Figura 24 mostra a localização proposta das Zonas de Permeabilidade e os
Caminhos Verdes inscritos na bacia do Córrego Tiburtino.
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Figura 24: Níveis de Permeabilidade do PRE na Bacia do Córrego Tiburtino

O Cálculo do novo CNw deve levar em consideração o aumento de áreas
permeáveis de acordo com o PDE e o PRE. A Tabela 8 mostra as etapas de cálculo
para estimar o aumento de área de infiltração após a adoção dos critérios de níveis
de permeabilidade. As áreas utilizadas foram extraídas da Figura 24.
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Tabela 8: Área Permeável Adicional do Cenário 2
Área
Área
impermeável
impermeável
cenário 2 (Km²) cenário 1 (Km²)

Área
adicionada
efetiva

Permeabilidade

Índice de
permeabilidade

Área Total
(Km²)

Nível 1

20%

0,6473

0,1295

0,0647

0,0647

Nível 2

25%

0,2316

0,0579

0,0232

0,0347

Nível 3

30%

0,1462

0,0438

0,0146

0,0292

Nível 4

40%

0,0610

0,0244

0,0061

0,0183

TOTAL

0,1470

Fonte: O autor

Por se tratarem de medidas a serem adotadas dentro dos lotes, há que se verificar
caso a caso a possibilidade de adoção das estruturas de IEV como jardins de chuva
e/ou canteiros pluviais, dado que a área de estudo está totalmente urbanizada. Para
o aumento de área permeável relativo à implantação de caminhos verdes nas ruas
indicadas na Figura 24, faz –se necessário a adoção de algumas premissas, uma
vez que o PDE e o PRE não apresentam uma tipologia padrão para este tipo de
dispositivo.
Para cálculo do aumento de área permeável será adotada biovaleta transversal
contínua em ambos os lados do passeio paras as vias de tráfego citadas no PRE.
Com o auxílio da ferramenta de geoprocessamento foi possível estimar as
extensões e a largura das ruas onde a implantação dos caminhos verdes foi prevista
de acordo com o PRE. A Figura 25 mostra as ruas circunscritas à área de interesse
e suas extensões.
Com o uso do software de geoprocessamento foi estimada, a partir da verificação
em amostras, a largura das vias em seu ponto médio e nas extremidades e, para a
utilização nas considerações foi feita a opção pelo menor valor obtido.
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Figura 25: Caminhos Verdes na bacia do Córrego Tiburtino
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Com as informações ilustradas na Figura 25 foi possível estimar a faixa de largura
dos dispositivos de IEV para compor os caminhos verdes do cenário 2. Na Tabela
9 é possível verificar a largura das biovaletas consideradas para cada via e o
consequente aumento de área permeável.

Tabela 9: Aumento de Área Permeável Caminhos Verdes
Via

Extensão em Km

R. Aurélia
R. Ricardo Medina
R. Clélia
R. Pio XI

2,135110
1,303150
0,923850
1,430518

Largura das
calçada somadas
4,20 (2x2,10)
4,20 (2x2,10)
4,80 (2x2,40)
4,40 (2x2,20)

Largura IEV (m)
1,20 (2x0,60)
1,20 (2x0,60)
1,80 (2x0,90)
1,40 (2x0,70)
TOTAL

Área Permeável
(Km²)
0,002562
0,001368
0,001663
0,002003
0,007596

Com os dados da Tabela 8 e da Tabela 9 foi possível quantificar o ganho total de
área permeável na bacia do córrego Tiburtino e recalcular o CNw equivalente para
o cenário 2. O Acréscimo de área permeável foi de 0,15598768 Km² ou 155.978 m²,
equivalente a 168 campos de futebol oficiais.
Para consideração da parcela referente ao armazenamento de água nas estruturas
propostas para o Cenário 2, foi adotada profundidade de 0,30 m para todos os
dispositivos de IEV conforme premissas no item 4.1. Desta forma, para se obter o
volume de água retido nessas estruturas deve-se multiplicar a área referente de IEV
pela profundidade média adotada. Em seguida divide-se o volume retido pela área
da bacia de contribuição para cálculo da lâmina de água equivalente em milímetros
de chuva. A Tabela 10 mostra a capacidade de armazenamento calculada que será
considerada nos cálculos para o cenário 2.
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Tabela 10: Capacidade de Armazenamento das Estruturas Propostas

Volume armazenado
(m³)
46.793,40

Área (m²)
3.472.700

Capacidade de
armazenamento (mm)
13,47

Para o cálculo do número de curva do cenário 2, deverão ser considerados dois
efeitos distintos das IEV’s. O primeiro será o aumento de área permeável proposto
pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e pelo Plano Regional
Estratégico da Subprefeitura da Lapa. Após esta etapa deverá ser levada em
consideração a retenção de águas pluviais devido à profundidade média adotada.
Resulta da aplicação da equação 6, o número de curva equivalente do solo CNw=93
após adoção de dispositivos de IEV. Este novo CN composto refere-se apenas ao
aumento da área permeável.
Para que o efeito adicional do armazenamento de águas pluviais seja refletido no
hidrograma faz-se necessário recalcular “S” na equação 2, conforme visto no item
3.8. Deve-se somar à retenção potencial máxima, a parcela de água que fica retida
nas IEV’s devido a profundidade adotada para as áreas consideradas nos caminhos
verdes, jardins de chuva e canteiros pluviais, conforme calculado na Tabela 10.
Sabendo-se que a profundidade média adotada nas estruturas de IEV aumentam a
capacidade de retenção de chuva em 13,47mm, deve ser recalculado o número de
curva CN a partir da equação 5. Resulta desse cálculo o CNw=89. A Figura 26
mostra o hidrograma do cenário 2.
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Figura 26: Hidrograma - Cenário 2
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Fonte: O Autor

O hietograma de chuvas excedentes, calculado com base nas equações 4 e 5, para
cada instante de chuva acumulada para o cenário 2 é representado na Figura 27.

Figura 27: Hietograma de Chuvas Excedentes - Cenário 2
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Observando os gráficos resultantes das análises é possível verificar que o pico de
vazão para TR 20 anos, 60 minutos de duração do Cenário 2 é de 4,69 m³/s e o
tempo de pico tp é de 62,22 minutos após o início do evento chuvoso. O pico do
HCE é de 26,84mm ocorrendo no instante t = 13 minutos após o evento chuvoso.

4.9

Verificação em Campo

Foram realizadas diligências a campo a fim de verificar as condições de urbanização
existentes, em particular a viabilidade de implantação de caminhos verdes nos
passeios conforme preconizado pelo PRE. Para essa finalidade foi utilizada câmera
digital para registro de imagens e trena simples para verificar algumas amostras de
largura dos passeios (L) dos viários citados no item 4.8.3. As medidas foram
realizadas nos pontos próximos às extremidades e ao ponto central das vias.
Não serão verificadas as condições de urbanização para a aplicação das taxas de
permeabilidade, devido ao fato de que estas medidas devem ser implantadas dentro
dos lotes. Nos cálculos do cenário 2, foram consideradas as estruturas de IEV de
modo a atender o disposto no PRE.

4.9.1 Rua Aurélia
A rua Aurélia é uma via composta de duas faixas de tráfico em mão dupla. Verificouse que as larguras dos passeios variam de 2,10 m a 3,30 m conforme ilustrado na
Figura 28.
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Figura 28: Registro fotográfico dos passeios da Rua Aurélia

a. Vista 1- L=3,00m

b. Vista 2- L=3,30

c. Vista 3 - L=2,60

d. Vista 4 - L=2,10

Em vistoria constatou-se que na maior parte dos trechos medidos e fotografados a
largura do passeio é maior do que a largura considerada no item 4.8.3. Isto sugere
que o potencial de aumento de área permeável é maior do que o atual estudo. Nos
cálculos foram consideradas biovaletas de 0,60m de largura em cada passeio o que
corresponde entre 20% a 28% da largura total.
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4.9.2 Rua Ricardo Medina
A Rua Ricardo Medina é uma via composta de duas faixas de tráfego em mão dupla.
Verificou-se que as larguras dos passeios variam de 4,10 m a 2,05 m, conforme a
Figura 29.
Figura 29: Registro Fotográfico da Rua Ricardo Medina

a. Vista 1 – L=4,10m

b. Vista 2 – L=4,00m

c. Vista 3 – L=3,60m

d. Vista 4 – L=2,05

Constatou-se que, na maior parte dos trechos medidos e fotografados, a largura do
passeio é maior do que a largura considerada no item 4.8.3. Isto sugere que, assim
como para a Rua Aurélia, o potencial de aumento de área permeável é maior do
que considerado nos cálculos do presente estudo. Verificou-se ainda que a Rua
Ricardo Medina conta com algumas áreas verdes que podem ser aproveitadas para
promover a desconexão das áreas permeáveis juntamente com as biovaletas,
promovendo maior infiltração e armazenamento de descargas pluviais. Nos cálculos
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foram consideradas biovaletas de 0,60m de largura em cada passeio o que
corresponde entre 15% a 29% da largura total.

4.9.3 Rua Clélia
A Rua Clélia é uma via composta de três faixas de tráfego em mão única. Verificouse que as larguras dos passeios variam de 2,10 m a 4,60 m, conforme informações
contidas na Figura 30.
Figura 30: Registro fotográfico da Rua Clélia

a. Vista 1 – L=2,40m

b. Vista 2 – L=3,40m

c. Vista 3 – L=4,60m

d. Vista 4 – L=4,60m
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Assim como para os outros casos descritos, constatou-se que, na maior parte dos
trechos medidos e fotografados, a largura do passeio é maior do que a largura
considerada no item 4.8.3. Para a rua Clélia, foram consideradas biovaletas de
0,90m de largura o que corresponde entre 19,5% a 35% da largura total dos
passeios.

4.9.4 Rua Pio XI
A Rua Pio XI uma via composta de três faixas de tráfego em mão única. Verificouse que as larguras dos passeios variam de 2,40 a 3,30 metros conforme Figura 31,
larguras maiores que aquelas consideradas no item 4.8.3.

Figura 31: Registro fotográfico da Rua Pio XI

a. Vista 1 – L=2,40m

b. Vista 2 – L=3,10m
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c. Vista 3 – L=3,10m

d. Vista 4 – L=3,30m

Para a rua Pio XI, foram consideradas biovaletas de 0,70m de largura o que
corresponde entre 21% a 29,5% da largura total dos passeios. Assim como nos
casos acima, constata-se que, na maior parte dos trechos medidos e fotografados,
a largura do passeio é maior do que a largura considerada no item 4.8.3.

80

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A comparação da quantidade de área permeável entre os distintos cenários, e seus
respectivos CNs pode ser verificada na Tabela 11. Verifica-se que a consideração
dos níveis de permeabilidade e dos caminhos verdes preconizados no PDE e no
PRE promovem um acréscimo de área permeável na bacia de estudo da ordem de
4,5% em relação ao cenário 1, vigente.

Tabela 11: Quadro Resumo dos Cenários

Área
Permeável

AP%

Cenário
Referência

3,4727

Cenário 1
Cenário 2

Área
impermeável

AI%

CN Equivalente

100% 0

0

65

0,34727

10%

3,12543

90% 95

0,50188

14%

2,97082

86% 89

Fonte: O Autor

A comparação dos parâmetros de pico de vazão (Qp), tempo de pico (Tp), chuva
excedente (QHEC), e tempo de pico do HCE (THCE) pode ser verificado na Tabela
12.
Tabela 12: Comparação entre os Cenários
Cenário
Variável
Referência

Cenário 1

Cenário 2

Qp (m³/s)

2,71

5,53

4,69

Tp (min)

129,7

48,36

62,22

QHCE (mm)

13,45

38,91

26,84

THCE (min)

24

6

13

Fonte: O Autor

Pode-se observar, na comparação entre o cenário de referência e o cenário 1, que
a urbanização da área da bacia do Córrego Tiburtino aumentou o pico de vazão do
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HU em 104% e reduziu o Tp em 62,7% conforme se observa na superposição dos
gráficos ilustrada na Figura 32.

Figura 32: Comparação dos hidrogramas entre o cenário pré-urbanização e o
cenário 1
6

Vazão (m³/s)

5
4
3
2
1

1
20
39
58
77
96
115
134
153
172
191
210
229
248
267
286
305
324
343
362
381
400
419
438
457
476
495
514
533
552
571

0

Tempo (minutos)
Referência

Cenário 1

Fonte: O Autor

Na comparação dos hidrogramas unitários para os Cenários 1 e 2, a proposição de
adoção de sistemas de IEV na bacia do córrego Tiburtino em acordo com o PDE e
o PRE, demonstra tendência de redução do pico de vazão do hidrograma em
15,19% e aumento do Tp em 28,66%.
Esses resultados foram possíveis graças à adição de área permeável que permite
o aumento dos efeitos de retenção e infiltração e também pelo armazenamento
promovido nos dispositivos de IEV. Além do aumento do volume infiltrado e do
armazenamento, espera-se uma diminuição na velocidade de escoamento nos
canais gramados, pelo fato desses dispositivos apresentarem maior rugosidade,
retardando assim o tempo de concentração e o pico de vazão. A Figura mostra a
superposição dos Cenários 1 e 2.
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Figura 33: Comparação entre Cenários 1 e 2

6

5
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4

3

2

1

1
11
21
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41
51
61
71
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91
101
111
121
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141
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161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261

0

Tempo (min)
Cenário 1

Cenário 2

Fonte: O Autor

Vale ressaltar que os solos de áreas urbanizadas sofrem diversas modificações
como compactações, escavações e reaterros com troca de solo. Solos muito
modificados podem ter um comportamento diferente daquele levantado para o
cenário de referência, ou seja, a parcela que infiltra no solo pode sofrer alterações
devido a essas modificações.
A Figura 34 mostra a superposição dos hidrograma dos três cenários. É possível
observar o grande deslocamento de Qp e de Tp entre o cenário de referência e os
demais cenários.
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Figura 34: Comparação dos hidrogramas entre os Cenários Referência, 1 e 2
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Fonte: O Autor

5.1

Comparação dos Hietogramas de Chuva Excedente

A comparação das lâminas máximas de chuva para TR de 20 anos e td de 60 min
entre os cenários de referência e o cenário 1 indica que a urbanização da bacia
aumentou em 189% a parcela do escoamento superficial da bacia de estudo. O
THEC foi reduzido em 75% passando de 24 minutos para 6 minutos. A Figura 35
mostra a superposição dos hietogramas de chuvas excedente para ambos os
cenários.
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Figura 35: Comparação dos HEC's entre Cenários Referência e 1
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Fonte: O Autor

A comparação das lâminas máximas de chuva para TR 20 anos e td 60 min entre
os entre os cenários 1 e 2 indica que para o Cenário 2 há a redução de 31,02% na
parcela do escoamento superficial da bacia de estudo em relação ao Cenário 1. O
tempo THEC foi acrescido em 116% passando de 6 minutos para 13 minutos. A
Figura 36 mostra a sobreposição dos hietogramas para ambos os cenários.
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Figura 36: Comparação HEC's entre Cenários 1 e 2
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Verifica-se que a adoção de estruturas de IEV na bacia do Tiburtino traz redução
nas vazões de pico de chuva no ponto de controle da bacia bem como aumenta o
tempo de pico, distribuindo melhor a chuva ao longo do tempo.
A adoção de biovaletas nos passeios das vias elencadas no PRE, mostrou-se uma
solução viável pois, de acordo item 4.9, as estruturas de IEV propostas ocupam
somente entre 15% a 35%, da largura total dos passeios.
A adoção de níveis de permeabilidade coloca-se como um dos maiores desafios,
uma vez que interferem nas áreas dos lotes. Conforme abordado no item 4.3, a área
de estudo é uma bacia totalmente urbanizada e ocupada por edifícios comerciais e
residenciais em sua maioria. O esforço do PRE em aumentar a área permeável da
bacia favorece o combate às enchentes na região e, por este motivo, este autor
entende que as medidas necessárias devem ser tomadas no sentido de
conscientização e fiscalização do uso e ocupação do solo e a obrigatoriedade dos
proprietários de se adequarem às diretrizes do PDE, cumprindo com o uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado conforme explicitado no item 3.7.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve por finalidade a indução a uma nova postura no que se refere
ao manejo de águas pluviais urbanas. O planejamento por bacia de contribuição e
a adoção de dispositivos de IEV mostraram-se eficientes para redução da chuva
excedente no tecido urbano da bacia estudada.
Mediante à comparação do cenário de referência com o cenário 1, verificou-se que
a urbanização aumentou severamente o risco de enchentes e alagamentos na bacia
de contribuição do córrego Tiburtino, pois, evidenciou que a urbanização e o
aumento de área impermeabilizada na bacia de estudo resultou num acréscimo de
vazão de pico de 104% e uma redução no tempo de pico de 62,7% o que significa
que a vazão no ponto crítico da bacia de estudo mais que dobrou e o tempo no qual
a vazão máxima é alcançada caiu para menos da metade em relação ao cenário de
pré-urbanização. A comparação das lâminas máximas de chuva para TR20 e td 60
min, indicam que a urbanização da bacia aumentou em 189% a parcela do
escoamento superficial da bacia de estudo. O tempo THEC foi reduzido em 75%
passando de 24 minutos para 6 minutos.
Levando-se em consideração o cenário 2, em acordo com o disposto no PDE e o
PRE, a adoção das estruturas de IEV na bacia de estudo tem potencial de promover
redução do pico de vazão da ordem de 15,19% e aumentar o tempo de pico em
28,66%. A comparação das lâminas máximas de chuva para TR20 e td 60 minutos
mostrou uma redução de 31,02% da parcela do escoamento superficial da bacia de
estudo em relação ao Cenário 1. O tempo THEC foi acrescido em 116% passando
de 6 minutos para 13 minutos. Vale a pena ressaltar que o PRE elencou apenas 4
vias de tráfego para serem os caminhos verdes. Este autor entende que existe muito
potencial para estender essa solução para muitos outros viários da mesma bacia.
Dessa forma verifica-se que a adoção de IEV na bacia do córrego Tiburtino é uma
alternativa que tem potencial para promover a redução do escoamento superficial
sobre a bacia. Esse resultado é devido à promoção dos mecanismos de infiltração,
retenção e diminuição da velocidade de escoamento pelas estruturas permeáveis e
armazenamento. A área permeável adicionada é da ordem de 155.978m²,
equivalente a 168 campos de futebol oficiais.
Em diligências a campo foi possível constatar que a maior parte dos viários
elencados no PRE para implantação dos caminhos verdes apresentam larguras dos
passeios maiores do que aquelas consideradas no item 4.8.3. Isto sugere que o
potencial de aumento de área permeável é maior do que o atual estudo aponta. Vale
a pena ressaltar que o PRE elencou apenas quatro viários para implantação dos
dispositivos de IEV, porém estas estruturas podem ser estendidas a inúmeras
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outras vias de tráfego da mesma bacia, contribuindo para um resultado ainda mais
positivo no que se refere a redução das vazões de pico.
Para verificação da viabilidade de adoção dos níveis de permeabilidade
preconizados no PRE faz-se necessário estudo mais acurado por se tratar de
medidas dentro dos lotes em uma área de urbanização intensa já consolidada
conforme abordado nos itens 4.8.3 e 5.1.
Verifica-se que a implantação de IEV no tecido urbano tem potencial de redução do
risco de ocorrência de enchentes nos pontos baixos, caso essas soluções sejam
aplicadas de forma intensiva por toda a área da bacia hidrográfica, e que, para
mitigação dos impactos advindos na urbanização, as IEV’s mostram-se como boas
ferramentas de gerenciamento de águas pluviais em centros urbanos , pois
promovem a redução do escoamento superficial, maior parcela de infiltração no
solo, detenção de volumes de água e podem ser adequadas ao tecido urbanos na
forma de biovaletas, jardins de chuva e canteiros pluviais.
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