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hídricas existentes, independentemente das divisões administrativas. Outra questão fundamental é a necessidade de se executar o
planejamento de modo multidisciplinar e participativo. Os grandes
fracassos do saneamento das cidades brasileiras estão relacionados
a projetos setoriais, executados sem a visão holística dos problemas urbanos atuais. Isso é fundamental no planejamento e gestão
das grandes cidades. A drenagem urbana apresenta interfaces com
diversos elementos da infraestrutura urbana e deve ser tratada de
modo especial, cabendo destacar o papel que ela exerce em relação
a fatores socioeconômicos e ambientais, sobretudo na recuperação
e restauração de áreas degradadas pela urbanização depredatória.
O eng. Aluísio foi o responsável técnico por um dos maiores trabalhos de planejamento feitos no País, o PDMAT, no Alto Tietê, uma
das regiões mais problemáticas do mundo em termos de recursos
hídricos. Além disso, coordenou o grupo vencedor do Prêmio Prestes Maia de 1998 da PMSP, cujo planejamento da drenagem urbana
de uma bacia crítica de São Paulo, a bacia do rio Aricanduva, foi
tratado de modo integrado, considerando soluções de projeto acopladas a ações de recuperação e de restauração da bacia urbana,
destacando também intervenções de forte caráter social, como a
criação de áreas de lazer e de convivência. Enfim, o projeto Aricanduva é uma proposta que busca solucionar problemas de inundação
e dar tratamento adequado à bacia urbana, fundamentalmente pensando nas questões sociais e ambientais da região. O projeto do rio
Aricanduva é uma realidade, a experiência desse projeto está bem
relatada no livro e, certamente, será fonte de informação importante para planejadores e gestores de cidades com grandes problemas
de inundação.

PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO
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Outro ponto de grande relevância neste livro é a proposição de
novas medidas estruturais, não convencionais, para a drenagem
das grandes cidades. O eng. Aluísio foi responsável pela introdução no Brasil dos reservatórios de detenção urbanos, popularmente conhecidos como “piscinões”. Essas obras demonstraram ser
extremamente eficazes para grandes cidades com elevada taxa de
impermeabilização, tanto pelo rápido impacto que elas produzem
no controle de inundações localizadas, como pelo seu custo relativamente baixo. Hoje os “piscinões” tornaram-se prática comum em
muitos projetos de drenagem, a maioria com resultados técnicos
expressivos. Os diversos projetos discutidos no livro serão, certamente, fonte de referência para engenheiros e projetistas da área.
Finalmente, cabe destacar o valor didático deste livro. Em geral,
existe pouca bibliografia técnica no Brasil. A maioria dos livros de
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referência é estrangeira, tratando dos problemas, muitas vezes,
numa realidade bastante diversa da aqui existente. Este livro vem
preencher uma lacuna técnica importante, trazendo para estudantes e profissionais da Engenharia uma fonte de consulta até então
inexistente na língua portuguesa. O livro é também uma referência
para planejadores urbanos e para outros profissionais de áreas correlatas, principalmente daqueles envolvidos com a infraestrutura
das cidades e seus diversos impactos. A linguagem clara e prática da obra permite boa compreensão das questões da drenagem,
mesmo para aqueles que não são especialistas da área.
Há anos, em conversa com o eng. Aluísio, comentei a importância de
ele retornar à Universidade para que a sua experiência profissional
pudesse ser objeto de trabalho de doutorado e que daí resultassem
publicações, registros profissionais extremamente importantes
para a Engenharia nacional. Muitos especialistas do passado e do
presente, profissionais de elevado gabarito técnico, não tiveram
a sua obra devidamente registrada, tanto na Academia como na
forma de livros técnicos. Boa parte dessa experiência perdeu-se e
ficou sem registro para outras gerações. Felizmente, o trabalho do
eng. Aluísio teve outro rumo: seu doutorado concretizou-se e agora
o registro do seu trabalho se consolida com esta publicação. Certamente este livro é uma grande contribuição para a literatura técnica
da Engenharia brasileira.

PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO

Mario Thadeu Leme de Barros
setembro de 2004
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A primeira edição do livro Drenagem urbana e controle de enchentes, de autoria de Aluísio Pardo Canholi, foi publicada há cerca de
dez anos e chamou atenção para a importância da incorporação da
hidrologia no planejamento urbano. O livro resultou essencialmente
do desenvolvimento do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do
Alto Tietê (PDMAT) e contribuiu para que, pela primeira vez, a relação entre a ocupação do espaço urbano e as águas fosse analisada
de forma sistemática e em longo prazo. O PDMAT então desenvolvido
tem o grande mérito de, ao longo desses anos, ter servido de base
ao estudo das soluções individuais e localizadas para os problemas
hidrológicos da bacia da Região Metropolitana de São Paulo, soluções
essas, portanto, que contribuem para o objetivo geral preconizado
pelo PDMAT.

PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

11

Desde a sua publicação, o mérito do livro extravasou o interesse do
estudo das bacias de São Paulo, e ele tem-se apresentado como uma
ferramenta de trabalho para os vários profissionais envolvidos no
planejamento e gestão do espaço urbano, tais como arquitetos, engenheiros e urbanistas. Apesar de a primeira edição do livro se encontrar esgotada há já algum tempo nas livrarias, a procura por ele não
desapareceu e talvez seja cada vez maior. A questão da cidade sustentável, na qual a água ocupa um lugar de destaque, é cada vez mais
uma preocupação dos cidadãos e dos gestores das cidades.
As soluções apresentadas na primeira edição do livro foram desenvolvidas com base no mais avançado conhecimento à época, como,
por exemplo, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para
análise e visualização das medidas alternativas. No entanto, os
recentes desenvolvimentos técnicos e científicos e o continuado
interesse dos profissionais responsáveis pelo planejamento urbano
tornaram imprescindível uma segunda edição deste livro.
Esta nova edição apresenta consideráveis revisões e atualizações,
sendo as diferenças em relação à anterior encontradas nos Caps. 2,
3, 6, 7 e 8.
No Cap. 2, Medidas Não Convencionais, são discutidas várias opções
para controle na origem do escoamento superficial. Entre as atualizações, destacam-se vários exemplos de soluções baseadas em
sistemas de drenagem urbana sustentável (SUDS) e no conceito de
urbanização de baixo impacto (LID). A apresentação dessas soluções é acompanhada de várias ilustrações que servem de exemplo
à implementação delas. No final do capítulo é apresentada uma
matriz que pretende guiar para a seleção da melhor solução, bem
como um resumo de várias experiências internacionais.
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O Cap. 3, Estudos Hidrológicos, foi atualizado para incluir uma seção
sobre os modelos de simulação hidrológica e hidráulica. A utilização desses tipos de modelo começa a ser cada vez mais divulgada
e aplicada no estudo de soluções de controle de cheias e inundações urbanas. Dois softwares de modelação gratuitos e amplamente
utilizados, a plataforma HEC e os módulos associados (U.S. Army
Corps of Engineers) e o modelo SWMM, desenvolvido pela Usepa, são
descritos neste capítulo. As várias tarefas envolvidas no desenvolvimento dos modelos e os cuidados a ter com elas são apresentados
de forma sumária para permitir ao leitor compreender o esforço
envolvido no desenvolvimento do modelo e as vantagens da sua
utilização. Os Caps. 6 e 7, Análise das Alternativas e Viabilidade
Econômica e Estudos de Caso, respectivamente, apresentam ligeiras atualizações, tendo o autor também aproveitado a oportunidade
desta nova edição para proceder a algumas correções de pormenor. Os estudos de caso, de muito interesse prático, representam
soluções para problemas reais, muitas delas implementadas e com
efeitos muito positivos já confirmados no controle de inundações
em locais críticos de São Paulo.
O Cap. 8, Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê
– PDMAT, apresenta a evolução do PDMAT ao longo do tempo. A
arquitetura geral do plano, sua motivação e os resultados principais
atingidos encontram-se descritos neste capítulo, tendo sido acrescentados ainda os avanços no desenvolvimento do plano, que foi
denominado PDMAT 2 (2008-2010).
Esta nova edição do livro revela-se, assim, como uma ferramenta
essencial e atual para o planejamento de zonas urbanas, incluindo
a água como um dos fatores essenciais para a sua sustentabilidade. Constitui uma obra de interessse para todos os profissionais
envolvidos no planejamento urbano, e não apenas para aqueles
responsáveis pela drenagem urbana. No geral, as várias soluções
discutidas no livro (como, por exemplo, as medidas de controle na
origem) têm como objetivo a redução da frequência e dimensão das
cheias e a melhoria da qualidade da água nos meios receptores.
O autor e seus colaboradores devem ser felicitados pelo esforço
empreendido na reedição e atualização deste livro e por contribuir,
assim, para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis do
ponto de vista da ocupação do solo e do ciclo urbano da água, favorecendo a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Londres, setembro de 2014
Prof. Čedo Maksimović – Imperial College de Londres, Reino Unido
Dr. João P. Leitão (em colaboração) – Eawag (Instituto Federal Suíço
de Ciência e Tecnologia da Água), Suíça
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A falta de visão sistêmica no planejamento da macrodrenagem, que
predomina por diversas razões, é a grande responsável pelo estado
caótico do controle das enchentes nas áreas urbanas brasileiras.
Nesse cenário, destaca-se a necessidade inadiável de planificar
ações preventivas, onde ainda forem possíveis, e corretivas, onde o
problema já se encontra instalado. No entanto, essas ações devem
ser realizadas de maneira integrada, abrangendo toda a bacia hidrográfica, esteja ela inserida num ou em vários municípios. Tais são,
em resumo, a abordagem e o principal objetivo do plano diretor de
macrodrenagem que muitas cidades e regiões metropolitanas do
Brasil e de outros países vêm adotando sistematicamente.

1.1 Bases Metodológicas
Planejar ou gerenciar sistemas de drenagem urbana envolve administrar um problema de alocação de espaço. (Sheaffer e Wright, 1982)
A urbanização caótica e o uso inadequado do solo provocam a redução da capacidade de armazenamento natural dos deflúvios e estes,
por sua vez, demandarão outros locais para ocupar.
Historicamente, os engenheiros responsáveis pela drenagem
urbana tentaram solucionar o problema da perda do armazenamento natural, provocando o aumento da velocidade dos escoamentos
com obras de canalização.

Planejamento
de Sistemas
de Drenagem
Urbana
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A aceleração dos escoamentos teve como efeito transferir para
jusante o problema de redução de espaços naturais. Quanto menor
o tempo de concentração, maior o pico da vazão a jusante. Isso,
com frequencia, traz inundação em áreas que anteriormente não
sofriam tais problemas, visto que a ocupação urbana nos vales normalmente se desenvolve no sentido de jusante para montante.
Diversas leis têm sido formuladas e jurisprudências são adotadas
para proteger os atingidos por tais problemas, ao longo das últimas
décadas, principalmente nos países mais desenvolvidos.
A resposta normalmente ditada pelos planos diretores de drenagem
é recomendar a construção de mais obras de galerias e canalizações, que acabam por sobrecarregar rios e córregos com alguma
capacidade de absorção dessas sobrecargas ou então afetam populações mais rarefeitas (Sheaffer e Wright, 1982).
A falha em incorporar a drenagem na fase inicial do desenvolvimento urbano em geral resulta em projetos muito dispendiosos ou, em
estágios mais avançados, na sua inviabilidade técnico-econômica
(Braga, 1994).

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Esse cenário demonstra a importância do planejamento integrado e
abrangente dos sistemas de drenagem urbana e expõe os conflitos,
aos quais o planejador deve dar respostas apropriadas.
Como ilustração da oportunidade e relevância do tema, estimou-se
que 7% da área dos EUA correspondem a locais sujeitos a inundação,
admitindo tempos de recorrência de até cem anos. Essa área total
corresponde ao Estado do Texas. Nos EUA, as inundações provocam
prejuízos estimados em US$ 2 bilhões por ano. Nos anos de 1970,
houve o registro de 200 mortes em média, com cerca de 80 mil
pessoas obrigadas a abandonar suas casas, segundo o U.S. Water
Resources Council (1981) e Wanielista e Yousef (1993).
Neste livro, expõe-se uma descrição dos prejuízos e dos problemas
de grande proporção trazidos pelas inundações na RMSP. Destaquem-se as iniciativas de introdução do conceito de plano diretor
de drenagem urbana da Empresa Metropolitanade Planejamento da
Grande São Paulo S/A Emplasa (1983), e as diretrizes contidas no
plano estadual de recursos hídricos, do DAEE (1990).
Entretanto, a aplicação dos conceitos e diretrizes de tais planos
foi praticamente ignorada pelos órgãos responsáveis, quer pelas
dificuldades políticas, oriundas da pressão pela urbanização, quer
pelas econômicas, com a crônica falta de recursos.

22
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Conceituação Geral
As medidas não convencionais em drenagem urbana podem ser
entendidas como estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como
conceitos diferenciados de projeto, cuja utilização não se encontra
ainda disseminada. São soluções que diferem do conceito tradicional de canalização, mas podem estar a ela associadas, para adequação ou otimização do sistema de drenagem.
Dentre as medidas não convencionais mais frequentemente adota
das, destacam-se aquelas que visam a incrementar o processo da
infiltração; reter os escoamentos em reservatórios; ou retardar o
fluxo nas calhas dos córregos e rios. Também se incluem as medidas destinadas a proteger as áreas baixas com sistemas de diques
do tipo pôlder, e derivar os escoamentos, promovendo bypass em
áreas afetadas.
As soluções que envolvem a retenção dos escoamentos são compostas por estruturas que amortecem os picos de vazão por meio do
conveniente armazenamento dos deflúvios.
Walesh (1989) classifica as diretrizes gerais de projeto de drenagem
urbana em “conceito de canalização” e “conceito de reservação”. Ele
apresenta uma comparação entre as características dos dois conceitos, cuja adaptação está no Quadro 2.1.
O “conceito de canalização” definido por Walesh, refere-se à prática da canalização convencional exercida por décadas no mundo
todo e particularmente no Brasil, voltada à implantação de galerias

Medidas Não
Convencionais
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e canais de concreto, ao tamponamento dos córregos, à retificação
de traçados, ao aumento de declividades de fundo e demais intervenções, que visavam, prioritariamente, a promover o afastamento rápido dos escoamentos e o aproveitamento dos fundos de vale
como vias de tráfego, tanto laterais aos canais como sobre eles.
Em grande parte das bacias afetadas por inundação, verifica-se que
a ocupação urbana local desenvolveu-se no sentido de jusante para
montante do rio/córrego. Ou seja, à medida que a bacia se desenvolve, os picos de vazão afluentes às canalizações nas porções
de jusante crescem, e a solução para compatibilizar as capacidades torna-se difícil ou mesmo inviável, muitas vezes pela própria
presença da urbanização, já bastante consolidada nas áreas mais
baixas, ribeirinhas aos córregos. Ver Fig. 2.1.

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Quadro 2.1 Conceito de Canalização x Conceito de Reservação
CARACTERÍSTICA

CANALIZAÇÃO

RESERVAÇÃO

Função

Remoção rápida dos escoamentos

Componentes
principais

Canais abertos/galerias

Aplicabilidade

Instalação em áreas novas
Construção por fases
Ampliação de capacidade pode
se tornar difícil
(centros urbanos)
Aumenta significativamente os
picos das enchentes em relação
à condição anterior
Maiores obras nos sistemas
de jusante

Contenção temporária para
subsequente liberação
Reservatórios a superfície
livre
Reservatórios subterrâneos
Retenção subsuperficial
Áreas novas (em implantação)
Construção por fases
Áreas existentes (à superfífície ou subterrâneas)

Impacto nos
trechos de
jusante
(quantidade)

Impacto nos
trechos de
jusante
(qualidade)

Transporta para o corpo
receptor toda carga poluente
afluente

Manutenção/
operação

Manutenção em geral pouco
frequente (pode ocorrer excesso
de assoreamento e de lixo)
Manutenção nas galerias é
difícil (condições de acesso)
Requer definição dos picos de
enchente

Estudos
hidrológicos/
hidráulicos

Áreas novas: podem ser
dimensionadas para impacto
zero (Legislação EUA)
Reabilitação de sistemas:
podem tornar vazões a jusante
compatíveis com capacidade
disponível
Facilita remoção de material
flutuante por concentração em
áreas de recirculação dos
reservatórios e dos sólidos
em suspensão, pelo processo
natural de decantação
Necessária limpeza periódica
Necessária fiscalização
Sistemas de bombeamento
requerem operação/manutenção
Desinfecção eventual(insetos)
Requer definição dos
hidrogramas
(volumes das enchentes)

32

drenagem_2ed.indb 32

08/12/2014 15:54:33

45

com a decantação de partículas finas. É possível que eventualmente
seja necessária a retirada do material acumulado para restaurar a
capacidade de infiltração.
As valetas gramadas são geralmente estruturas rasas dotadas de
controle de nível, como pequenos vertedores. Apresentam largura
de até 2,0 m, margens com inclinação 3:1 e declividade longitudinal de 1%. Essas estruturas promovem a melhoria da qualidade da
água por meio da retenção de volumes e posterior sedimentação e
também pela filtração promovida pela vegetação. Para maior eficácia na melhoria da qualidade da água, o dimensionamento da estrutura deve prever uma lâmina d’água superior a 10 cm e velocidades
de até 0,5 m/s para chuvas ordinárias.

2

servação da superfície mais permeável do solo, que pode colmatar

Medidas Não Convencionais

A proteção dessas valetas com vegetação é importante para a con-

Fig. 2.7 Superfície de infiltração

Foto 2.2 Superfícies de infiltração (Portland, 2002)
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Condicionantes Gerais
As medidas modernas voltadas ao projeto ou correção de sistemas de
macrodrenagem normalmente interagem com os elementos determinantes da formação das ondas de enchente, para promover a alteração nos tempos de concentração ou a redução das áreas de drenagem
(efeitos obtidos via derivação) ou, ainda, a redução dos volumes a
escoar (obtida pela detenção). A adequada definição dos hidrogramas
de projeto nos diversos pontos notáveis do sistema de drenagem é
uma atividade essencial para o sucesso da medida proposta.
Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, normalmente são
adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição dos hidrogramas de projeto.
Os dados necessários à elaboração desses estudos compreendem
fundamentalmente as características hidráulicas e geomorfológicas
da bacia, suas condições de impermeabilização, tempos de concentração, bem como as precipitações de projeto.
Com relação aos dados pluviométricos, estão disponíveis para as
principais cidades do País as relações IDF (intensidade-duração
‑frequência). Entretanto, a desagregação dessas precipitações para
a determinação dos hietogramas é o grande problema do hidrólogo, visto que, para cada distribuição temporal das chuvas, têm-se
hidrogramas diferentes.

Estudos
Hidrológicos
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Nos casos de dimensionamento de reservatórios de amortecimento
de cheias, quando, além da correta estimativa do pico de vazão,
também é vital a determinação dos volumes associados, os estudos
para a definição dos hidrogramas de projeto exigem uma análise
mais profunda dos mecanismos climatológicos que influenciam a
desagregação das precipitações e das durações críticas. Por essa
razão apresentam-se, no item Definição da chuva de projeto, diversos métodos disponíveis para desagregação das precipitações. No
item Modelos chuva x deflúvio, são descritos os principais métodos adotados para a transformação chuva x vazão em projetos e
estudos de drenagem urbana, incluindo as formas de obtenção dos
tempos de concentração em áreas urbanas.

3.1 Definição da Chuva de Projeto
Nos projetos de canalização, o parâmetro mais importante a considerar é a vazão de projeto, ou seja, o pico dos deflúvios associado a uma precipitação crítica e a um determinado risco assumido.
Portanto, outras precipitações que levem a picos de vazão menores
serão sempre conduzidas com segurança pelo sistema existente ou
projetado. Ou seja, o volume das cheias, associado às diferentes
precipitações, passa a ter interesse secundário.

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Entretanto, nos projetos de obras de reservação de deflúvios,
é fundamental a definição do hietograma da precipitação e do
volume de deflúvio. A determinação da intensidade média da precipitação, em muitos casos suficiente para o dimensionamento de
canais de drenagem, não o é para o projeto de reservatórios de
controle de cheias.
À medida que o projeto se torna mais complexo, cresce a necessidade de utilizar registros históricos (cronológicos) de precipitação, que muitas vezes não são disponíveis. Nesse caso, dados de
locais próximos poderão ser utilizados, porém comprometendo
a confiabilidade dos resultados. Em sistemas maiores requer-se,
muitas vezes, não só a distribuição da precipitação no tempo,
como a sua variação espacial. Dados dessa natureza são quase
inexistentes. Portanto, as obras de reservação e mesmo as de
canalização necessitam ser projetadas, em muitos casos, sem se
dispor de informações completas. Informações generalizadas,
conforme será discutido nos itens a seguir, podem servir como
base adequada para o projeto. O mais importante é reconhecer as
limitações da informação e utilizá-la de maneira criteriosa (Urbonas e Stahre, 1990).

94
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variações sensíveis, dada a grande influência do tempo de concentração nos valores desses picos.
Os métodos mais adequados para a estimativa do tempo de concentração, como o do SCS (1986), Akan (1993) e Walesh (1989), recomendam que seja calculado pela soma de três parcelas, todas elas
tratadas com enfoque cinemático:
tc = ts + tn + tq
onde:
tc
ts
tn
tq

–
–
–
–

tempo
tempo
tempo
tempo

de
de
de
de

concentração (h);
escoamento em superfície (h);
escoamento em canais rasos (h);
escoamento em canais ou galerias definidos (h).

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Normalmente esses três tipos de escoamento são encontrados em
bacias urbanas (Fig. 3.21).

Fig. 3.21 Tipos
de escoamento
na bacia
hidrográfica

a) Tempo de Escoamento em Superfície
O tempo de escoamento em superfície (overland flow) deve ser
calculado para os primeiros 50 m a 100 m de montante do talvegue e se caracteriza por pequenas espessuras de lâminas d’água
com velocidades baixas. Depende da declividade do terreno, de
sua rugosidade e da intensidade da chuva. Pode ser calculado
pela equação:
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Um dos aspectos hidráulicos mais importantes na aplicação de mediminação
das de readequação da macrodrenagem refere-se à deter
das capacidades de vazão das canalizações existentes. Outro aspecto do projeto hidráulico julgado relevante é determinar os volumes a
reservar e o dimensionamento das respectivas estruturas de entrada
e saída das bacias de detenção. Com relação aos canais, não apenas
o seu dimensionamento, mas também o amortecimento das cheias
na calha são relevantes na análise hidráulica de tais estruturas.
Nos itens a seguir, detalha-se cada um desses aspectos. As obras
hidráulicas de microdrenagem que envolvem o projeto de redes de
águas pluviais, bocas de lobo e outras estruturas não são aqui tratadas. As publicações Cetesb/DAEE (1986) e Mays (2001), por exemplo,
tratam com propriedade do projeto hidráulico das obras de microdrenagem.

4.1 Hidráulica de Canais
4.1.1 Considerações Gerais
O dimensionamento hidráulico dos canais constitui importante atividade no projeto dos sistemas de macrodrenagem.
Para a correta readequação dos sistemas de drenagem, é importante
avaliar a capacidade de vazão das canalizações existentes, identificando os eventuais pontos de estrangulamento (gargalos).
Muitas vezes, os canais existentes são constituídos por trechos de
diferentes tipos de revestimento e diversas seções transversais, ou
seja, com reduções ou ampliações das seções hidráulicas, contínuas
ou abruptas, bem como declividades de fundo não uniformes.

Estudos
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Para definir as linhas d’água e verificar as capacidades de vazão em
canais com essas características variáveis, que conduzem a escoamentos gradual ou bruscamente variados, é necessária a análise das
curvas de remanso, no primeiro caso, ou, por exemplo, a análise
do ressalto hidráulico no segundo caso. Os aspectos metodológicos
para essas análises são encontrados em Chow (1973) e French (1985).
Em termos práticos, no campo da drenagem urbana o escoamento permanente uniforme é frequentemente considerado no dimen
sionamento e na verificação da capacidade da vazão dos canais.
Isso decorre da maior facilidade e simplicidade matemática características da aplicação dessa metodologia. A possibilidade de análise,
considerando trecho a trecho, com características razoavelmente
uniformes dos canais de drenagem, também concorre para esse
fato. Nos casos em que ocorre o desemboque em lagos ou córregos
cujos níveis d’água influenciam o escoamento nos trechos finais, a
determinação da linha d’água nesses segmentos deve considerar o
escoamento gradualmente variado para canais prismáticos.
As grandezas fundamentais inerentes à hidráulica dos canais são o
raio hidráulico (R H): a razão entre a seção hidráulica (A H) e o perímetro hidráulico (P H); e a energia específica: E =

V2

2g

+y

(y: profundidade média; V: velocidade média; g: aceleração da gravidade).

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

4.1.2 Regime Permanente Uniforme
O escoamento em regime uniforme ocorre quando, em um canal
com geometria e declividade constantes, a profundidade, a área
molhada e a velocidade, em todas as seções transversais, são constantes e há o equilíbrio entre a energia disponível e a despendida
pelo fluxo, de forma que a linha de energia é paralela à linha d’água.
A equação de Chézy, desenvolvida em 1769, descreve em termos
matemáticos o escoamento uniforme em condutos livres:
V = C RH i
onde:
V – velocidade média do escoamento;
C – fator de resistência, coeficiente de Chézy;
RH – raio hidráulico;
i
– declividade do fundo = declividade da linha de energia (j)
		 (que decorre da definição de regime permanente uniforme).
A maior dificuldade em aplicar a equação consiste em obter o valor
de C, coeficiente de Chézy. Na prática, esse valor é obtido mediante
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Note que C0 + C1 + C2 = 1. Além disso, para que C0, C1 e C2 sejam
adimensionais, K e t devem ter a mesma unidade de tempo.
A única variável desconhecida na equação de amortecimento é Q2
em qualquer passo de tempo. As variáveis I1 e I2 são conhecidas pelo
hidrograma afluente e Q1 é determinado pelas condições iniciais ou
pelos cálculos nos instantes anteriores. Para proceder ao cálculo do
amortecimento, inicialmente avaliam-se os coeficientes C0, C1 e C2,
usando as equações apresentadas; então, determina-se Q2.

E xemplo 4.2
O hidrograma afluente a uma seção de canal é dado pelo gráfico da
Fig. 4.6; a vazão inicial é de 50 m3/s. Os parâmetros de Muskingum
para esse canal são dados: K = 5 h e X = 0,12. Deve-se amortecer o
hidrograma pelo canal usando t = 2 h.
Solução:
Os fatores de ponderação são obtidos primeiramente pelas equações descritas, sendo:
C0

C1

C2

0,074

0,296

0,630
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Como Q2 = C0I2 + C1I1 + C2Q1, determina-se a vazão efluente em cada
instante.
A Tab. 4.2 resume o cálculo do amortecimento. Os valores de I1 e I2
nas colunas 4 e 5 foram obtidos do hidrograma afluente usando t1 e
t2 (tabelados nas colunas 2 e 3). Para o primeiro passo de tempo de
cálculo t1 = 0 e t2 = 2 h. Como a vazão inicial é considerada constante, tem-se Q1 = 50 m3/s na coluna 6, para o primeiro passo de cálculo. A seguir obtém-se Q2 = 53 m3/s, que é a vazão efluente em t = 2 h.
Para o segundo passo de cálculo, t1 = 2 h e Q1 = 53 m3/s. Para esses
valores obtém-se Q2 = 71 m3/s. Repetem-se os mesmos procedimentos até a obtenção do hidrograma efluente total.
A comparação entre os hidrogramas afluente e efluente revela que:
o pico de vazão efluente é menor do que o afluente; o pico de vazão
efluente ocorre após o pico de vazão afluente e o volume do hidrograma afluente é igual ao do efluente (representado pelas áreas sob
os hidrogramas).
Estas observações de redução de pico, defasagem no pico e conservação do volume, podem ser generalizadas para qualquer canal em
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Embora muitas medidas para o retardamento do escoamento possam
ser utilizadas, as bacias de detenção têm sido as mais difundidas.
Um reservatório desse tipo pode ser implantado mediante a construção de uma barragem e/ou pela escavação do terreno natural.
Uma bacia de detenção deve sempre ter uma estrutura de controle
de saída para sua operação normal e um extravasor de emergência.
Estruturas múltiplas de controle também podem ser utilizadas para
obter hidrogramas efluentes compatíveis com o controle requerido,
de acordo com os critérios de projeto estabelecidos em cada caso.
Nas fases de planejamento, podem ser empregados os métodos
simplificados já descritos, dada a natureza iterativa desse tipo de
dimensionamento. Entretanto, na fase de projeto hidráulico, recomenda-se a realização de estudos detalhados, que envolvam simulações matemáticas de amortecimento de cheias (routing).
O problema típico tem como dados de entrada o hidrograma de projeto, as características físicas do reservatório (curva cota x área x
volume, níveis d’água máximo e mínimo admissíveis) e a curva (cota
x vazão) da estrutura de controle de saída e, como resultado esperado, o hidrograma das vazões efluentes, os níveis d’água atingidos na
saída da bacia de detenção e o volume armazenado.
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5.1 Amortecimento de Cheias em Reservatórios (routing)
A variação do volume armazenado em um reservatório pode ser descrita pela equação:
I−Q=

dS
dt

onde:
I – vazão afluente;
Q – vazão efluente;
S – volume.
A Fig. 5.1 ilustra um routing típico.
Para um intervalo de tempo Δt, a
equação acima pode ser escrita na
forma de diferenças finitas e rearranjada como:

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

(I1 + I2 ) +

2S1
∆t

− Q1 =

2S2
∆t

+ Q2

onde:
I1 e I2 – vazões afluentes nos 		
		 instantes 1 e 2;
Δt
– período de tempo entre 		
		 1 e 2;
S1 e S2 – volumes reservados nos 		
Fig. 5.1 Amortecimento de cheias em
reservatórios
		 instantes 1 e 2;
Q1 e Q2– vazões efluentes nos 		
		 instantes 1 e 2.
As incógnitas são, portanto, S2 e Q2, que podem ser obtidas pelas
relações das curvas (cota x volume), (cota x vazão efluente), e curvas
auxiliares, conforme apresentado a seguir.
a) Curva Auxiliar em Função do Volume Armazenado
Esse método consiste em um algoritmo matemático que permite
pesquisar soluções no instante t, baseadas nos volumes armazenados no instante t − 1.
Para tanto, rearranja-se a equação de diferenças finitas, acima
descrita, na forma:
(I1 + I2 − Q1)Δt + 2S1 = Q2Δt + 2S2
e definindo-se uma função Ft em unidades de volume, como:
Ft = QtΔt + 2St
tem-se o volume afluente S1:
F2 = (I1 + I2 − Q1)Δt + 2S2
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j)

k)

l)

Os reservatórios com água permanente devem restringir lâminas d’água, de modo a prevenir a proliferação de plantas aquáticas. Não são recomendadas profundidades menores que 1 m.
As grades e cercas próximas das estruturas de saída podem
prejudicar sua operação hidráulica pelo tamponamento ou
obstrução com detritos. O projetista deve avaliar convenientemente esses aspectos e, quando possível, optar por outras
soluções, como a inserção de taludes íngremes e/ou de áreas
isoladas por vegetação nesses locais.
De preferência, as estruturas de saída, notadamente os extravasores de emergência, devem prescindir de dispositivos
móveis ou controlados. Devem ser evitadas comportas, operadas elétrica ou manualmente.

5 Projetos Hidráulicos

207

As Fotos 5.5 e 5.6 ilustram o acúmulo de detritos nas estruturas de
retenção de sedimentos dos reservatórios, para dois tipos de solução dessas estruturas.

Foto 5.5b Reservatório AR-III – bacia do
rio Aricanduva – estrutura de retenção de
sedimentos
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A definição de obras de drenagem urbana, convencionais ou não,
deve envolver necessariamente um amplo estudo comparativo das
alternativas possíveis.
Nas análises comparativas para a seleção da alternativa mais adequada, devem-se considerar, além dos aspectos quantificáveis
economicamente, os demais aspectos envolvidos na questão, princi
palmente de ordem ambiental, político-institucional e operacional.
Necessariamente a escolha por uma alternativa não deve ser realizada somente com base na supressão dos danos, mas também com
a maximização dos danos intangíveis que serão alcançados pela
alternativa em questão.
As estruturas de drenagem alternativas, como as apresentadas
neste livro, normalmente envolvem aspectos de operação e manutenção de natureza mais complexa. Sistemas de bombeamento,
bacias de detenção e pôlderes, por exemplo, exigem maior cuidado
operacional e manutenção mais rigorosa.
As medidas que preveem a detenção dos escoamentos podem trazer
benefícios adicionais àqueles normalmente considerados, ou diretamente relacionados ao controle de enchentes, tendo em vista que se
pode associá-las a objetivos como a implantação de áreas de lazer,
a recarga de aquíferos e a melhoria de qualidade das águas coletadas. Por outro lado, suas características inovadoras em relação
às soluções usuais de canalização podem trazer reações contrárias
por parte da comunidade, com eventuais entraves institucionais à
sua aplicação. Nesse caso, o correto encaminhamento e um adequado fluxo de informações a partir de um programa de comunicação
social devem ser incluídos na fase inicial de concepção do projeto.

Análise das
Alternativas e
Viabilidade
Econômica
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As soluções não convencionais normalmente são indicadas para
resolver os problemas de inundações em prazos mais curtos, ou
reduzir as interferências na infraestrutura existente, notadamente
em relação ao sistema viário dos grandes centros urbanos.
Soluções combinadas, como por exemplo detenção mais canalização, também podem ser interessantes, dependendo das condições
de contorno existentes.
Os aspectos de confiabilidade, flexibilidade e funcionalidade de cada
solução também merecem destaque, quando da análise das alternativas possíveis. A confiabilidade diz respeito ao desempenho esperado
da solução proposta, com relação a possíveis falhas de operação e/ou
manutenção, como a sobrecarga das estruturas (vazões afluentes
acima da adotada no projeto), resistência a fatores externos (vandalismo) e outros. A flexibilidade refere-se à adaptabilidade, à possível
necessidade de ampliação de capacidade ou mesmo de alteração em
alguma característica fundamental do sistema de drenagem. A possibilidade de construção por etapas, ou ainda de ampliação gradual
da capacidade acompanhando a expansão urbana, em alguns casos,
pode ser imperativa no processo de seleção de alternativas.
A funcionalidade relaciona-se à praticidade que a solução apresenta,
principalmente as relativas à construção, operação e manutenção.

6.1 Avaliação Econômica das Alternativas

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

6.1.1 Custos
De modo geral, o custo de um sistema de drenagem urbana compreende três parcelas: investimento, operação e manutenção e
riscos.
Os custos de investimento incluem os desembolsos necessários
para os estudos, projetos, levantamentos, construção, desapropriações e indenizações. Referem-se, portanto, à implantação da obra.
Os custos de operação e manutenção abrangem as despesas de mão
de obra, equipamentos, combustíveis e outras, relativas à execução
dos reparos, limpezas, inspeções e revisões necessárias durante a
vida útil da estrutura.
O custo de riscos é um conceito útil para comparar soluções com
diferentes graus de atendimento. No caso de drenagem urbana, as
soluções atendem a diferentes períodos de retorno da precipitação
de projeto. Os valores correspondem aos danos não evitados, ou
seja, aos danos residuais relativos a cada período de retorno atendido. Pode ser medido tanto pela estimativa dos danos, como pelos
custos de recuperação da área afetada.
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Alternativa A

Custos

R$ 1.000,00

TIR

VLP

Payback

9%

R$ 200,00

3 anos

13%

R$ 350,00

2 anos

6%

R$ 120,00

3,5 anos

Fig. 6.9 Apresentação dos resultados da análise econômica

E xemplo 6.1
O estudo de viabilidade econômica de uma bacia de detenção, localizada na bacia do rio Tamanduateí, constitui um exemplo prático
da aplicação desse método (Reservatório Guamiranga – DAEE).
O objetivo desse reservatório é o amortecimento das vazões do rio
Tamanduateí, no seu estirão final de 10,5 km até a sua foz no rio
Tietê. A área de drenagem nesse ponto corresponde a aproximadamente 75% da área de drenagem total da bacia do rio Tamanduateí,
que é de 330 km2.

6

Projeto
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Na porção de montante do reservatório estão previstas cerca de 40
outras bacias de detenção.
Em função da posição e da área
reservatório, e da magnitude da
lada por essa bacia de detenção,
execução de um reservatório off
escavação profunda.

disponível, consideradas para o
área de drenagem a ser controconcluiu-se pela necessidade de
line de grandes dimensões e de

Nos estudos hidráulico-hidrológicos, foram analisadas três condições: a alternativa 1, correspondente a um volume de reservação de
500.000 m3; a alternativa 2, um volume de 850.000 m3; a alternativa 3, um volume de 1.000.000 m3.
Foi considerado que o controle por comportas permite otimizar
o enchimento do reservatório, permitindo que ele receba apenas
os volumes excedentes à capacidade da canalização do trecho de
jusante do canal do Tamanduateí (obs.: esse tipo de reservatório
requer para a sua operação um sistema de monitoramento e de pre-
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Estudos de Casos
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Fig. 7.1 Localização geral dos estudos de casos

Estudos
de Casos
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7.1

O Reservatório para Controle de Cheias da 			
Av. Pacaembu

Histórico
Desde o início da década de 1960, havia registros de inundações na
Av. Pacaembu, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. As
Fotos 7.1 e 7.2 registram eventos de duas enchentes ocorridas no
verão de 1993. As galerias que percorrem o trecho entre a Praça
Charles Miller e o Canal de Saneamento (próximo ao deságue final
no rio Tietê) têm cerca de 3.000 m de comprimento e apresentam
capacidade de vazão bastante inferior à necessária nessa época.
A Foto 7.3 mostra aspectos da ocupação da bacia de drenagem do

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Foto 7.1 Enchente na
Av. Pacaembu, 1993
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Foto 7.2 Enchente na Av. Pacaembu, 1993

Pacaembu.
Historicamente, as enchentes provocavam, além de danos materiais
aos moradores e ao comércio instalado ao longo da avenida, grande
transtorno para o tráfego de veículos dessa importante artéria
viária, que compõe a interligação das regiões norte e sul da cidade.
O tráfego médio diário das duas pistas dessa avenida foi estimado
em 60 mil veículos à época do projeto de construção do reservatório.
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Estudaram-se várias alternativas, em sua maioria do tipo não convencional, para a canalização do Água Espraiada e para as obras
correspondentes de reforço do dreno do Brooklin, compreendendo diversas configurações possíveis de intervenção no sistema. A
Foto 7.13 mostra aspectos da obra já implantada.
Uma elaboração de orçamentos preliminares para cada alternativa
permitiu a comparação de custos.
Tendo em vista que os riscos associados a algumas alternativas
dependiam das condições operativas do CPS, foi necessária a análise qualitativa.

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

7.2.2 Apresentação do Problema
A bacia hidrográfica do dreno do Brooklin encontrava-se totalmente urbanizada à época dos estudos. Em razão da urbanização, da
implantação de sistemas de microdrenagem e da canalização e
retificação de córregos, os coeficientes de escoamento superficial
aumentaram e reduziram-se os tempos de concentração da bacia.
Por conseguinte, as vazões de cheia na região tornaram-se cada
vez mais elevadas, e as condições de escoamento tornaram-se crí-

272

Foto 7.13
Complexo Água
Espraiada (Revista
do Instituto de
Engenharia –1996)
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Fig. 7.24 Sistema de extravasão direta ao canal Pinheiros – planta e corte típicos
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seria realizado por comporta automática, tipo Neyrpic, que fecharia
sempre que o N.A. do canal Pinheiros superasse os níveis no dreno.
Grupo B: Um Reservatório de Amortecimento no Córrego Água
Espraiada (Alternativas 4, 5 e 6)
As alternativas desse grupo consideravam a redução nos picos de
vazão propiciada por um reservatório implantado a montante da
travessia da Av. Washington Luís (Fig. 7.25). O controle da vazão
efluente do reservatório seria feito por uma galeria quadrada de
1,20 m de lado, sem comporta. O volume útil necessário no reservatório seria de 387.000 m3.
Um hidrograma com pico afluente nesse local, de 84 m3/s, seria
amortecido para um pico de 13,30 m3/s. Dessa forma, reduziriamseas vazões de projeto da canalização do Água Espraiada e, por
conseguinte, o reforço necessário no dreno do Brooklin.
O déficit na capacidade de vazão no dreno passaria a 45 m3/s, nesse
caso, seriam estudadas as hipóteses de reforço das galerias (Alternativa 4), sistema de bombeamento (Alternativa 5) e restituição
direta ao CPS (Alternativa 6).
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A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP – abriga 17 milhões de
pessoas e encontra-se praticamente inserida em uma só bacia, a
do Alto Tietê. O controle das inundações no Alto Tietê representa
uma das principais ações do governo do Estado. Nesse contexto,
o PDMAT destaca-se como uma iniciativa relevante e de máxima
importância, visando ao encaminhamento de soluções abrangentes
e integradas. Sensível a essa realidade, o Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE – vem desenvolvendo
o PDMAT, desde a definição dos Termos de Referência, cujas diretrizes constituem um consenso da comunidade técnica e da sociedade
civil organizada, por meio do Comitê da Bacia do Alto Tietê. A arquitetura geral do plano, sua motivação e os resultados principais atingidos encontram-se aqui descritos. O PDMAT foi desenvolvido entre
1998 e 2001 (PDMAT 1), tendo sido revisado em 2009 (PDMAT 2) e
2013 (PDMAT 3).

8.1 Apresentação
O controle das inundações no Alto Tietê representa uma das principais ações do governo do Estado de São Paulo e fundamenta-se
no princípio básico de que os principais cursos d’água que compõem o denominado sistema de macrodrenagem da bacia, rios
Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, não comportam tipo algum de
escoamento que supere as capacidades atuais ou as previstas nos
projetos que se encontram em implantação.
De fato, não se pode imaginar uma nova ampliação da calha do rio
Tietê, além da já em curso, ou do rio Tamanduateí, dadas as severas
restrições e interferências impostas pelo meio urbano, sem mencionar os insuportáveis custos que tais medidas implicariam.

Plano Diretor de
Macrodrenagem
da Bacia do
Alto Tietê – PDMAT
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Para consecução do PDMAT 1, o DAEE desenvolveu, com o apoio
do Consórcio Enger-Promon-CKC, os termos de referência do plano,
composto por um conjunto de diretrizes que constituíram consenso
da comunidade técnica e da representação da sociedade, e, na sua
elaboração, contou também com a participação da Câmara Técnica
de Drenagem do Comitê da Bacia do Alto Tietê.
Um plano de macrodrenagem era imprescindível para disciplinar
e controlar as inundações da bacia. O esforço maior na sua condução e elaboração é não se tornar meramente um plano de obras,
mas sim um instrumento regulador, referencial técnico e estratégico que condicione as intervenções dos municípios e, ao mesmo
tempo, defina os instrumentos políticos, institucionais e econômico-financeiros de viabilização, no contexto das ações estruturais e não estruturais necessárias às melhorias dos sistemas de
drenagem urbana.

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

A análise e o equacionamento dos problemas de drenagem urbana
é um dos maiores desafios dos planejadores e administradores dos
grandes centros urbanos do mundo. No caso do Brasil, o grande deslocamento de populações para as regiões metropolitanas, ocorrido
principalmente nas duas últimas décadas, agravou sobremaneira o
problema, muitas vezes já existente em razão das características
próprias da drenagem natural do local.
Nos países ditos emergentes, esse problema foi particularmente
agravado pela velocidade do processo de adensamento popula
cional e urbanização e pela precariedade da infraestrutura exis
tente, associada à falta de planejamento urbano e à enorme carência
de recursos.
O gerenciamento da drenagem urbana é fundamentalmente um problema de alocação de espaços para a destinação das águas precipitadas. Todo espaço retirado pela urbanização, outrora destinado ao
armazenamento natural, propiciado pelas áreas permeáveis, várzeas e mesmo nos próprios talvegues naturais, é substituído por
novas áreas inundadas mais a jusante. Acresce-se a esse problema
a prática das canalizações, muitas vezes radicais, que aceleraram os
escoamentos dos rios e córregos. Essas obras foram quase sempre
associadas às vias de fundo de vale e alteraram bastante o comportamento das enchentes, amplificando enormemente os picos de
vazão.
O enfrentamento desse problema por meio de intervenções pontuais mostrou-se insuficiente e, em muitos casos, significou o agravamento de situações já bastante críticas, ocasionado pela simples
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No caso específico de São Paulo, onde praticamente a totalidade da
sua Região Metropolitana situa-se em uma única bacia, a do Alto
Tietê, os problemas de escoamento superficial são em muitos casos
interdependentes em diversas áreas urbanas e, por isso, sobremaneira complexos (Foto 8.1).
De uma maneira conceitual, as premissas básicas consideradas na
formulação do PDMAT levaram em conta que a drenagem é (1) um
fenômeno regional – a unidade de gerenciamento é a bacia hidrográfica; (2) uma questão de alocação de espaços – a supressão de
áreas de inundação, naturais ou não, implicará a sua relocação para
áreas a jusante; (3) parte integrante da infraestrutura urbana –o
seu planejamento deve ser multidisciplinar e harmonizado com os
demais planos e projetos dos demais equipamentos urbanos; (4) e
deve ser sustentável – no seu gerenciamento deve-se garantir sustentabilidade institucional, ambiental e econômica.

8

transferência dos pontos alagados. Nesse cenário, é imprescindível
a planificação das ações preventivas, onde possível, e corretivas,
nos casos em que o problema está estabelecido, sempre de maneira integrada e abrangendo toda a bacia hidrográfica. Essa abordagem constitui o objetivo principal de um plano diretor de drenagem
urbana e vem sendo adotada com sucesso em várias cidades e
regiões metropolitanas, tanto nos países desenvolvidos como nas
regiões ainda em processo de desenvolvimento.

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê – PDMAT
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Foto 8.1 Os meandros do rio
Tietê em seu trecho superior,
a barragem da Penha e as
vias marginais (1999)
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Em síntese, esse estudo global diagnostica os problemas existentes
ou previstos no horizonte do projeto (2020) e irá determinar, sob os
pontos de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais
interessantes, pré-dimensioná-las e hierarquizá-las.
No caso da Bacia do Alto Tietê, além dos objetivos e das premissas
mencionadas, pretendeu-se também uniformizar os procedimentos
de análise hidráulica e hidrológica e possibilitar uma harmonização
entre as ações dos vários órgãos das administrações estaduais e
municipais e das concessionárias responsáveis pelo gerenciamento
da drenagem urbana nos vários municípios, visando à maior econo
micidade e eficácia das intervenções, que têm por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população da RMSP.
Orientado pelas diretrizes já enumeradas, o PDMAT foi desen
volvido com o cumprimento das cinco etapas básicas indicadas na
sua arquitetura geral, que podem ser visualizadas no fluxograma da
Fig. 1.2 (Cap. 1).

8.2 A Bacia do Alto Tietê

Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Estabelecidos sobre uma extensa região que converge quase
integralmente para um único rio, o Tietê, a RMSP e os municípios
que a compõem, praticamente se confundem com a bacia hidrográfica do Alto Tietê, que possui uma área de drenagem de 5.650 km2.

Fig. 8.1 Ampliação da mancha urbana na RMSP
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Drenagem Urbana e Controle de Enchentes

Fig. 8.16 Parque Várzeas do Tietê – Manchas de inundação e núcleos Três
Meninas e Jardim Helena

Parque Várzeas do Tietê (Fig. 8.16) reforça a necessidade de demarcar fisicamente a várzea com a denominada “via parque”, uma avenida perimetral que conectará os bairros ao longo da planície do
Alto Tietê, desde a Barragem da Penha até Salesópolis, atribuindo
dentro desse perímetro usos institucionais, recreativos e sociais.
Dessa forma, pretende-se desencorajar a invasão dessas várzeas e
manter sua importante função de retardamento do pico de vazões
no rio Tietê no trecho central de São Paulo, no caso de chuvas mais
longas. Em 2014, encontrava-se em implantação a primeira etapa do
projeto, que abrange o trecho limitado entre a Barragem da Penha
e a foz do córrego Três Pontes (limite municipal entre São Paulo
e Itaquaquecetuba). Na sua fase final, o projeto será estendido até
Salesópolis.
Esses projetos revelam a necessidade da ação imediata do poder
público nos trechos em que os fundos de vale e planícies estão
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