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“Ouve o barulho do rio, meu filho

Deixa esse som te embalar

As folhas que caem no rio, meu filho

Terminam nas águas do mar

Quando amanhã por acaso faltar

Uma alegria no seu coração

Lembra do som dessas águas de lá

Faz desse rio a sua oração

Lembra, meu filho, passou, passará

Essa certeza, a ciência nos dá

Que vai chover quando o sol se cansar

Para que flores não faltem

Para que flores não faltem jamais”

(Marisa Monte – O Rio)



RESUMO

O processo de urbanização acelerado ocorrido na maioria das cidades brasileiras 

como  também em muitas  cidades  latino  americanas  foi  um fator  crucial  para  o 

agravamento dos problemas relacionados às inundações das cidades. Em muitos 

casos, na ocasião dos projetos de loteamentos, pouco se considerou a importância 

da ocupação adequada das áreas de várzeas próximas aos rios. Em muitas cidades, 

como no caso do município de Ribeirão Pires/SP, o fato da não existência de um 

Plano Diretor de Drenagem Urbana à época desses acontecimentos, além da falta 

de  mecanismos  legais  e  administrativos  eficientes,  que  permitissem uma correta 

gestão das consequências do processo de urbanização sobre as enchentes urbanas 

e  a  concepção  inadequada  da  maioria  dos  projetos  de  drenagem  urbana, 

contribuíram para o agravamento do problema. A canalização de rios e córregos foi 

uma  solução  largamente  empregada  em  muitas  cidades  para  tornar  viável  a 

expansão  da  malha  urbana.  Com isso,  a  velocidade  do  escoamento  das  águas 

aumenta consideravelmente, e as estruturas criadas passam a não dar conta do 

volume  de  águas  na  época  das  cheias.  O  que  inicialmente  é  visto  como  uma 

solução, passa, ao longo dos anos, a configurar como um problema.  O intuito desta 

pesquisa é o de analisar as condições do sistema de drenagem urbana das águas 

pluviais  no  município  de  Ribeirão  Pires/SP,  tendo  como  foco  trecho  central  do 

Ribeirão  Grande,  principal  curso  d'água  do  município,  que  sofreu  ações  de 

canalização por conta da urbanização da região central da cidade. A metodologia 

desta pesquisa é documental e se baseia em registros de documentos  produzidos 

acerca do tema drenagem urbana, complementando os dados encontrados através 

de visitas realizadas em campo. Como proposta de intervenção, segue um estudo 

sobre a viabilidade de obra de drenagem e pavimentação do trecho seguinte ao 

analisado,  o  qual  poderá  beneficiar  diretamente  a  população  residente  nas 

adjacências  (aproximadamente  1.000  famílias),  bem  como  todo  o  município. O 

interesse neste trabalho nasceu da necessidade de se realizar um estudo, ainda que 

de forma primária, das condições de drenagem do referido curso d'água, uma vez 

que até o momento não existem documentos acadêmicos produzidos sobre o tema 

no município de Ribeirão Pires. Portanto, o estudo poderá futuramente servir como 

um instrumento de apoio para a revisão do Plano Municipal de Drenagem Urbana,  



indicando  os  problemas  encontrados,  medidas  para  a  mitigação  dos  mesmos  e 

proposta de planejamento para as condições futuras.

Palavras-chave: drenagem urbana, Ribeirão Pires, canalização de córrego.



ABSTRACT

The accelerated urbanization process in most Brazilian cities as well as in many Latin 

American cities was a crucial factor for the aggravation of urban flood problems. In  

many cases, at the time of the development projects, little consideration was given to 

the importance of adequate occupation of floodplain areas near rivers. In many cities, 

as in the case of Ribeirão Pires/SP, the fact that there was no Urban Drainage Master 

Plan at the time of these events, besides the lack of efficient legal and administrative 

mechanisms, that allowed a correct management of the consequences of the urban 

drainage  process  and  inadequate  design  of  most  urban  drainage  projects  have 

contributed to the worsening of the problem. The channeling of rivers and streams 

was a solution widely used in many cities to make viable the expansion of the urban 

network. As a result, the flow velocity of the water increases considerably, and the 

structures created do not account for the volume of water during the flood season.  

What initially is seen as a solution, passes, over the years, to configure as a problem.  

The aim of this research is to analyze the conditions of the urban drainage system of 

rainwater on Ribeirão Pires/SP, focusing on the central stretch of Ribeirão Grande, 

the main watercourse of the municipality, which suffered plumbing actions on account 

of the urbanization of the central region of the city.  The interest in this work was born 

of the need to carry out a study, even if in a primary form, of the drainage conditions 

of  the  mentioned  watercourse,  since  to  date  there  are  no  academic  documents 

produced on the subject in Ribeirão Pires. Therefore, the study may in the future 

serve  as  a  support  tool  for  the  revision  of  the  Municipal  Urban  Drainage  Plan, 

indicating  the  problems  encountered,  measures  to  mitigate  them  and  planning 

proposal for future conditions. 

Keywords: urban drainage, Ribeirão Pires, stream channeling.
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1 INTRODUÇÃO

O  crescimento  desordenado  de  muitas  cidades,  desprovidas  de  práticas 

adequadas de planejemanto urbano é uma das causas da problemática do sistema 

de drenagem urbana (VILLAÇA, 2001). Com a ocorrência de fortes precipitações, 

sobretudo nas estações mais quentes, como o verão, o sistema de escoamento das 

águas pluviais  urbanas entra em colapso,  ocasionando inundações e  enchentes, 

desabrigando famílias e favorecendo a proliferação de doenças veiculadas pela água 

contaminada (MAFFRA & MAZZOLA, 2007).

Diante do quadro da problemática ambiental apresentada, em dissonância com o 

desenvolvimento socioeconômico municipal, houve uma maior preocupação de se 

realizar  a  gestão  das  águas  urbanas  de  forma  integrada,  como  reflexo  de 

conscientização  ambiental,  absorvendo  novos  paradigmas  relacionados  com  as 

águas urbanas e particularmente o de manejo das águas pluviais urbanas (MMA e 

IBAMA, 2000). 

No caso do município de Ribeirão Pires, a problemática das inundações é fato 

recorrente, onde as mesmas refletem as consequências do sistema de drenagem 

empregado em diferentes períodos de crescimento da cidade.

O intuito desta pesquisa é o de analisar as condições do sistema de drenagem 

urbana  das  águas  pluviais  no  município  de  Ribeirão  Pires/SP,  tendo  como foco 

principal trecho do Ribeirão Grande que sofreu ações de canalização por conta da 

urbanização  da  região  central  da  cidade.  O interesse  neste  trabalho  nasceu  da 

necessidade de se realizar um estudo, ainda que de forma primária, das condições 

de drenagem do referido curso d'água, uma vez que até o momento não existem 

documentos acadêmicos produzidos acerca do tema no município de Ribeirão Pires. 

Portanto, o estudo poderá futuramente servir como um dos subsídios para a revisão 

do  Plano  Municipal  de  Drenagem Urbana,  indicando  os  problemas encontrados, 

medidas  para  a  mitigação  dos  mesmos  e  proposta  de  planejamento  para  as 

condições futuras.

O  tipo  de  pesquisa  é  qualitativa  e  exploratória (GODOY,  1995),  de  caráter 

documental,  e  se  baseia  em registros  de  documentos produzidos anteriormente, 

como mapeamentos de  uso  do solo,  legislação existente,  cartas  geotécnicas de 

urbanização,  plano municipal  de  drenagem urbana,  além de artigos  científicos  e 

teses  de  doutorado  produzidas  acerca  do  tema  drenagem  urbana.  Para 
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complementação  dos  dados  bibliográficos,  foram realizadas  visitas  a  campo  em 

alguns pontos do referido objeto em diferentes situações (em dias alternados com e 

sem precipitação  de  chuvas).  Os  dados  coletados  são  aqueles  observados  nas 

visitas a campo, cruzando essas informações com o referencial teórico.

O instrumento de pesquisa será a descrição da situação encontrada nas visitas a 

campo,  através  de  registro  fotográfico,  além  da  análise  crítica  da  bibliografia 

produzida. A amostra objeto de análise será o trecho do Ribeirão Grande situado na 

porção mais urbanizada do município de Ribeirão Pires/SP, a qual sofreu retificação 

do seu curso natural em decorrência das obras de urbanização para abertura de 

arruamento  e  parcelamento  do  solo.  Por  consequência  da  amostra  indicada,  a 

população envolvida será a população residente próxima ao trecho analisado do 

Ribeirão Grande.

Ao final, há a proposição de um termo de referência para elaboração de obras 

futuras de drenagem para o trecho analisado.

O trecho escolhido para o foco deste termo de referência tem como justificativa a 

sua  localização  e  pressão  por  urbanização,  pois  localiza-se  em  trecho  onde  o 

zoneamento municipal permite que o local seja adensado, concentrando assim um 

maior número de pessoas que poderão causar um impacto no recurso hídrico, caso 

não sejam adotadas medidas mitigadoras para este fato.

Este estudo poderá também em um momento futuro servir como ferramenta para 

a  revisão  do  Plano  Municipal  de  Drenagem  Urbana,  indicando  os  problemas 

encontrados, medidas para a mitigação dos mesmos e proposta de planejamento 

para as condições futuras.

1.1 As Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo

São Paulo assumiu papel pioneiro no tocante à implantação do novo modelo 

de gestão de água. Sua legislação antecede em cinco anos a nacional (LEI nº 7.663, 

30/12/1991). O modelo paulista caracteriza-se pela divisão de todo território em 2 

bacias (Lei 9.034, de 27/12/1994), sendo que a do Alto Tietê, por sua complexidade, 

foi subdividida em sub-bacias. Hoje existem 22 porque foram integradas as bacias 

do Aguapeí e do Peixe. Destas 21 bacias, doze são de rios federais: Paraíba do Sul; 

Pardo;  Piracicaba/Capivari/Jundiaí-  (PCJ);  Sapucaia/Grande;  Mogi-Guaçu;  Ribeira 

de  Iguape/Litoral  Sul;  Baixo  Pardo/Grande;  Alto  Paranapanema;  Turvo/Grande; 
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Médio  Paranapanema;  Peixe  e  Baixo  Paranapanema,  pois  suas  águas  banham 

também outros Estados. O conceito de bacias, neste caso, é territorial  e tem de 

considerar que qualquer ação nos corpos de água é dependente do consentimento 

da União e envolve também negociação com outros Estados. O espaço para esta 

negociação é o Comitê de Bacia Federal, que pode se sobrepor ou ser paralelo ao 

Comitê Estadual (Figura 1). Os modelos estão sendo criados caso a caso e os que 

estão em estágio mais avançado são o PCJ e o Paraíba do Sul.

Figura 1 - Os 20 Comitês de Bacias Hidrográficas que abrangem as 22 UGRHIs do Estado de 
São Paulo.

Fonte: http://www.sigrh.sp.gov.br/arquivos/perh/perh2000/figura4_2_1.htm.

1.2 A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

O município de Ribeirão Pires/SP está inserido na Bacia Hidrográfica 

do Alto Tietê, conforme segue mapa ilustrado abaixo na Figura 2:
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Figura 2 - Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

Fonte: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, 2009.

1.3 O Comitê Da Bacia Hidrográfica Do Alto Tietê

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) foi  criado pela Lei 

Estadual nº. 7663/1991, portanto, é anterior à PNRH. A partir de 1997, foram criados 

seus  cinco  subcomitês:  Alto  Tietê-Cabeceiras;  Cotia-Guarapiranga;  Juqueri-

Cantareira;  Billings-Tamanduateí;  Pinheiros  -  Pirapora.  O  CBH-AT  é  um  órgão 

colegiado vinculado ao Estado de São Paulo, de caráter consultivo e deliberativo, de 

nível regional e estratégico, que compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SIGRH. Um de seus objetivos é promover o gerenciamento 

descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos quantitativos  e qualitativos,  em sua área de atuação.  É constituído por 

representantes  dos  três  segmentos:  estado,  município  e  sociedade  civil,  com 

participação paritária, sendo 18 membros por segmento.

A Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT foi criada pelo CBH-

AT  a  partir  da  constatação  por  este  da  necessidade  de  um  braço  executivo 

descentralizado,  ágil  e  eficiente  na  promoção  das  gestões  que  por  si  são 

deliberadas. Veio prevista dentro de um contexto institucional e sistemático, devendo 
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desempenhar um papel preestabelecido por lei independentemente de interesses de 

parte  a  parte,  sendo,  entretanto,  desejável  para  desempenhar  suas  funções  a 

articulação  com  os  outros  atores  que,  direta  ou  indiretamente,  compartilham  a 

responsabilidade do gerenciamento da Bacia (FABHAT, 2018).

A  FABHAT  tem  por  função  ser  o  braço  executivo  do  Comitê  de  Bacia 

Hidrográfica do Alto  Tietê (CBH-AT),  a grosso modo,  ela  realiza o que o Comitê  

decidir.  O  Comitê  é  um órgão  colegiado,  criado  pela  Lei  7663/1991,  de  caráter 

consultivo e deliberativo que compõe o Sistema Integrado de Recursos Hídricos- 

SIGRH, com atuação na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.  O principal objetivo do 

Comitê é "promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos 

recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, em sua 

área de atuação". Outro objetivo de grande importância e que é um diferencial na 

Gestão de Recursos hídricos é "adotar a bacia hidrográfica como unidade físico-

territorial de planejamento e gerenciamento". O  CBH-AT  é  constituído  pelos 

seguintes órgãos: Plenário do CBH-AT; Secretaria Executiva; Subcomitês e Câmaras 

Técnicas. Na Bacia do Alto Tietê existem 5 subcomitês:

- Subcomitê Cotia-Guarapiranga: Cotia, Embu, Taboão da Serra, Itapecerica 

da Serra, Embu-Guaçú, São Paulo, São Lourenço da Serra e Juquitiba;

-  Subcomitê  Billings-Tamanduateí:  Santo  André,  São  Bernardo  do  Campo, 

São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São 

Paulo;

-  Subcomitê  Tietê-Cabeceiras:  Mogi  das  Cruzes,  Ferraz  de  Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guarulhos, Arujá e São 

Paulo;

-  Subcomitê  Juqueri-Cantareira:  Cajamar,  Francisco  Morato,  Franco  da 

Rocha, Caieiras, Mairiporã e São Paulo;

-  Subcomitê  Pinheiros  –  Pirapora:  Pirapora  de  Bom  Jesus,  Santana  de 

Parnaíba, Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira e São Paulo;

O CBH-AT é composto da seguinte maneira: 18 representantes do Estado, 18 

Prefeitos dos Municípios da Bacia do Alto Tietê e 18 representantes da Sociedade 

Civil.

Dentro disso, a FABHAT tem as seguintes finalidades:

- Desenvolver, facilitar e implementar os instrumentos da política estadual de 

recursos hídricos no âmbito da Bacia do Alto Tietê;
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-  Prestar  apoio  administrativo,  técnico  e  financeiro  necessário  ao 

funcionamento do CBH-AT;

-  Proporcionar  apoio  financeiro  aos  planos,  programas,  serviços  e  obras 

aprovadas pelo CBH-AT, a serem executados na Bacia;

-  Promover  a  capacitação  de  recursos  humanos  para  o  planejamento  e 

gerenciamento de recursos hídricos, de acordo com programa aprovado pelo CBH-

AT;

-  Apoiar  e  incentivar  a  educação  ambiental  e  o  desenvolvimento  de 

tecnologias que possibilitem o uso racional de recursos hídricos;

- Incentivar, na área de sua atuação, a articulação dos participantes do SIGRH 

com  os  demais  sistemas  do  Estado  de  São  Paulo,  com  o  setor  produtivo,  a 

sociedade civil;

- Praticar no campo de recursos hídricos, ações que lhe sejam delegadas ou 

atribuídas pelos detentores do domínio das águas públicas;

-  Aplicar  recursos  financeiros  a  fundo  perdido,  dentro  de  critérios 

estabelecidos pelo CBH-AT.
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2 LEGISLAÇÃO

2.1 Breve histórico da legislação federal de recursos hídricos

Desde o início do século passado, pode-se notar uma maior preocupação com a 

elaboração de legislações que tenham como intuito a proteção dos recursos hídricos 

no território brasileiro. A crise econômica do final do século XIX e início do século XX 

e a mudança do perfil econômico brasileiro, que era predominantemente agrário e 

tornou-se industrial  morador dos grandes centros, além da expansão do território 

urbano exigiu uma maior produção e utilização da energia elétrica para a geração de 

riquezas. Surge neste cenário então o Decreto 24.643, publicado em 10 de julho de 

1934, também conhecido como Código de Águas Brasileiro (BRAZÃO, 1997).

O  Código  de  Águas  de  1934  inicia  um  trabalho  de  mudança  de  conceitos 

relativos ao uso e a propriedade da água, pois abriu espaço para o estabelecimento 

de uma Política Nacional de Gestão de Águas. Assim, com o olhar voltado para a 

história das águas no Brasil, podemos considerar que: o Código de Águas Brasileiro,  

criado com a finalidade de estabelecer o regime jurídico das águas no Brasil, dispõe 

sobre sua classificação e utilização, bem como sobre o aproveitamento do potencial 

hidráulico,  fixando  as  respectivas  limitações  administrativas  de  interesse  público. 

Segundo o  Código aprovado em 1934,  as  águas brasileiras  são definidas como 

águas públicas, que podem ser de uso comum ou dominicais (NETO, 2015).

Permanecendo  fiel  a  seus  princípios  de  valorização  e  valoração  da  água, 

encontra-se no Código de 1934 os primeiros dispositivos legais que vem possibilitar  

que na atualidade o Brasil trabalhe com instrumentos de gestão que permitem, por 

exemplo,  a  cobrança  pelo  uso  da  água,  dos  quais  destacam-se  os  artigos  36, 

parágrafo 2º (do Aproveitamento das águas); artigos 43 e 139 (da Derivação das 

Águas); artigo 178 (Da Fiscalização), entre outros (BRASIL, 2015).

A aplicação do Código de Águas, juntamente com a evolução dos problemas 

sócios e econômicos do país, possibilitou alterações no modelo de administração 

pública e de novas normas legais.  A legislação mais recente,  listada a seguir,  é 

decorrente do Código de Águas de 1934 (BRASIL, 2015). As leis mais relevantes 

para a gestão dos recursos hídricos no Brasil, são:

Código  de  águas  minerais,  que  classificou  e  disciplinou  o  uso  das  águas 

minerais.
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Constituição Federal de 1988, que permitiu aos Estados e à União criar seus 

sistemas de gestão.

2.2 A Política Nacional de Águas (Lei nº. 9.433/97)

Em janeiro de 1997, a União estabelece a sua política e o seu sistema de 

gestão  de  recursos  hídricos,  aprovados  por  meio  da  Lei  Federal  nº  9.433/97.  A 

promulgação desta lei  vem consolidar um avanço na valoração e valorização da 

água, quando, por meio de seu artigo 1.o, incisos I e II, determina que: “a água é um 

bem de domínio público e dotado de valor econômico”.

Os  princípios  básicos  são  comuns  à  lei  estadual  paulista,  sendo  seus 

instrumentos de gestão:

- Plano de recursos hídricos;

- Outorga de direito de usos das águas;

- Cobrança pelo uso da água;

- Enquadramento dos corpos d’água e

- Sistemas de informações sobre recursos hídricos.

Inspirado no modelo francês, a legislação brasileira sobre recursos hídricos é 

um modelo ambicioso de gestão do uso dos rios e, de acordo com esta Lei,  as 

decisões sobre os usos dos mesmos em todo o País serão tomadas pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas, que são constituídos por representantes da sociedade civil  

(1/3), do estado (1/3) e dos municípios (1/3) (BRASIL, 1997).

2.3 A Criação da Agência Nacional de Águas

    A Agência Nacional de Águas (ANA), criada em julho de 2000, através da Lei 

Federal nº 9.984, tem como missão básica a implantação do sistema nacional de 

recursos hídricos. A ANA possui participação na execução da Política Nacional de 

Recursos  Hídricos,  apoiando  os  Conselhos  Nacional  e  Estaduais  de  Recursos 

Hídricos, bem como os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas, no sentido de 

fornecer subsídio técnico na implantação desta política.

A ANA tem a  função  de  regular  o  acesso e  o  uso dos recursos  hídricos  de 

domínio da União, que são os que fazem fronteiras com outros países ou passam 

por mais de um estado, como, por exemplo, o rio São Francisco. A entidade também 



24

regula os serviços públicos de irrigação (se em regime de concessão) e adução de 

água bruta. Além disso, emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as 

outorgas, e é a responsável pela fiscalização da segurança de barragens outorgadas 

por ela.

É também de responsabilidade da ANA acompanhar a  situação dos recursos 

hídricos do Brasil.  A agência coordena a Rede Hidro meteorológica Nacional que 

capta, com o apoio dos estados e outros parceiros, informações como nível, vazão e 

sedimentos  dos  rios  ou  quantidade  de  chuvas.  Essas  informações  servem para 

planejar o uso da água e prevenir eventos críticos, como secas e inundações. Além 

de, em colaboração com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), definir as 

regras  de operação dos reservatórios  das usinas hidrelétricas,  para  garantir  que 

todos os setores que dividem o reservatório tenham acesso à água represada.

A ANA  tem a  função  de coordenar  a  implementação  da Política  Nacional  de 

Recursos  Hídricos,  realizando  e  dando  apoio  a  programas  e  projetos,  órgãos 

gestores estaduais e à instalação de comitês e agências de bacias, estimulando a 

participação de representantes dos governos e da Sociedade Civil, em uma gestão 

participativa  e  democrática.  E  por  fim,  a  ANA também  elabora  ou  participa  de 

estudos  estratégicos,  como  os  Planos  de  Bacias  Hidrográficas,  Relatórios  de 

Conjuntura dos Recursos Hídricos,  entres outros,  em parceria  com instituições e 

órgãos do poder público (BRASIL, 2000).

2.4 Princípios básicos das legislações de recursos hídricos estadual

            Em 30 de dezembro de 1991, o Estado de São Paulo institui a Política 

Estadual  de  Recursos  Hídricos  e  o  Sistema  Integrado  de  Gerenciamento  de 

Recursos Hídricos por meio da Lei Estadual Nº. 7.663. Os princípios básicos deste 

sistema estão ancorados na:

- Descentralização;

- Integração;

- Participação;

- Unidade gestora é a bacia hidrográfica e

- Reconhecimento do valor econômico da água.
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Além da Política Estadual de Recursos Hídricos, vale ressaltar outro leque de 

legislações aplicadas no Estado de São Paulo, com o intuito de complementar a 

Política Estadual de Recursos Hídricos. São elas:

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (TÍTULO VI Da Ordem Econômica CAPÍTULO IV Do 

Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento SEÇÃO II Dos Recursos 

Hídricos).

N. 6.134, DE 2 DE JUNHO DE 1988  - Dispõe sobre a preservação dos depósitos 

naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo e dá outras providências.

Nº.  7.964,  de  16  DE  JULHO  DE  1992-  Dá  nova  denominação  ao  Fundo  de 

Expansão Agropecuária, define seus objetivos, dispõe sobre a aplicação dos seus 

recursos e dá providências correlatas.

Nº. 8.275, de 29 DE MARÇO DE 1993  - Cria a Secretaria de Estado de Recursos 

Hídricos, Saneamento e Obras, altera a denominação da Secretaria de Energia e 

Saneamento e dá providências correlatas.

Nº 9.034, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994 (Atualizada até a Lei n° 12.183, de 29 de  

dezembro de 2005) - Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, 

a ser implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com a Lei 7663, de 

30/12/91,  que  instituiu  normas  de  orientação  à  Política  Estadual  de  Recursos 

Hídricos.

Nº. 9.866, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1997 - Dispõe sobre diretrizes e normas para 

a  proteção e  recuperação das  bacias  hidrográficas  dos  mananciais  de  interesse 

regional do Estado de São Paulo e dá outras providências.

Nº. 9.952, DE 22 DE ABRIL DE 1998  - Altera a Lei n. 8.275, de 29 de março de 

1993, que criou a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras.

Nº. 10.020, DE 3 DE JULHO DE 1998 - Autoriza o Poder Executivo a participar da 

constituição de Fundações Agências de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de 

água superficiais e subterrâneos de domínio do Estado de São Paulo e dá outras 

providências correlatas.

Nº. 10.843, DE 5 DE JULHO DE 2001 - Altera a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 

1991, definindo as entidades públicas e privadas que poderão receber recursos do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.

Nº. 11.216, DE 22 DE JULHO DE 2002 - Altera a Lei n. 1.172, de 17 de novembro de 

1976, que delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de 

água de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
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Nº. 11.364, DE 28 DE MARÇO DE 2003  - Altera a denominação da Secretaria de 

Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, autoriza o Poder Executivo a 

extinguir a Secretaria de Estado de Energia e dá providências correlatas.

Nº.  12.183,  DE  29  DE  DEZEMBRO  DE  2005  -  Dispõe  sobre  a  cobrança  pela 

utilização  dos  recursos  hídricos  do  domínio  do  Estado  de  São  Paulo,  os 

procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores e dá outras 

providências.

Nº. 12.526, DE 2 DE JANEIRO DE 2007 - Estabelece normas para a contenção de 

enchentes e destinação de águas pluviais.

Nº. 12.546, DE 30 DE JANEIRO DE 2007 - Cria o CBH-Vivo - Programa de Apoio à 

Participação  dos  Representantes  das  Entidades  da  Sociedade  Civil  no  Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH.

Nº. 13.579, DE 13 DE JULHO DE 2009 - Define a Área de Proteção e Recuperação 

dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, e dá outras 

providências correlatas.

Nº.  15.684,  DE  14  DE  JANEIRO  DE  2015  -  Dispõe  sobre  o  Programa  de 

Regularização Ambiental – PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela Lei 

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e sobre a aplicação da Lei Complementar  

Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, no âmbito do Estado de São Paulo.

Nº.  15.913,  DE  02  DE OUTUBRO DE 2015  -  Define  a  Área  de  Proteção  e 

Recuperação  dos  Mananciais  da  Bacia  Hidrográfica  do  Alto  Tietê  Cabeceiras  - 

APRM-ATC, e dá outras providências correlatas.

Nº. 16.337, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016  - Dispõe sobre o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos - PERH e dá providências correlatas.

3 O Manejo De Águas Pluviais Urbanas

As  cidades  tiveram  seu  desenvolvimento  próximo  aos  cursos  d'água, 

geralmente conservando-se a calha dos rios principais (COSTA, 2007). No caso da 

cidade de São Paulo, o rio Tietê é o caso mais emblemático, pois durante mais de 

três  séculos,  São  Paulo  se  desenvolveu  mantendo  praticamente  inalterada  a 

conformação da bacia hidrográfica à qual se amoldava. Até o final do século XIX 

ocorreram, conforme citado: 
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[…] modestas intervenções nos traçados dos rios, cujas águas já recebiam 
pequenas cargas de esgotos e resíduos; nas várzeas houve a introdução de 
animais  de  criação,  plantas  domesticadas  ou  exóticas,  corte  das  matas 
ciliares ou de cabeceiras; e a pesca e a caça eram habituais [...] (JORGE, 
2006, p. 37). 

Por conta disso, é notório que a consciência ambiental se tornou fato mais 

comum após muito tempo decorrido da formação das primeiras cidades brasileiras 

(OLIVEIRA, 2012). A retificação dos cursos d'água foi uma forma encontrada para a 

viabilização de implantação de sistema viário proposto pelos projetos de loteamento 

que  vinham  sendo  desenvolvidos,  e  não  ocorreu  antes  por  uma  questão  de 

dificuldade operacional e construtiva (SANTOS, 1993).

A falta de planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento  harmônico  das  cidades  foi  um dos  motivos  mais  relevantes  do 

surgimento  dos problemas de drenagem por  ocasião das precipitações de maior 

intensidade. Em um primeiro momento, as áreas mais atingidas se localizavam mais 

próximas às faixas de preservação dos cursos d'água, piorando essa situação com a 

expansão territorial  e  a  falta  de  regulação do território  através  de leis  de  uso e 

ocupação do solo (MOTA, 1999).

Na  segunda  metade  do  século  XX,  as  ações  principais  dos  governos 

municipais eram as obras de retificação da calha principal,  obras de aterros das 

áreas alagadiças e outras obras secundárias como galerias,  bueiros e bocas-de-

lobo, numa tentativa de se viabilizar o desenvolvimento da cidade, em especial com 

a expansão da malha viária e a ocupação de terras inaproveitáveis até então. Como 

consequência  desse  desenvolvimento  caótico,  os  problemas  gerados  foram 

inúmeros, e a conscientização de que uma integração ambiental ao espaço urbano 

seria necessária para um desenvolvimento salubre das cidades chegou de forma 

tardia,  além  de  que  as  primeiras  ações  de  saneamento  aplicadas  surgiam  de 

maneira a mitigar e não prevenir os efeitos graves da falta de planejamento urbano.

Em uma primeira conceituação em projetos de drenagem urbana, as ações 

são divididas em estruturais e não estruturais para a resolução do problema das 

enchentes  municipais.  As  medidas  estruturais  se  relacionam  com  as  obras  de 

captação,  armazenamento  e  transporte  das  águas  pluviais  dentro  de  limites 

estabelecidos pela quantificação dos riscos e pelo conhecimento prévio das ondas 

de  cheia,  por  meio  de  ajustes  as  condições  locais  através  de  estruturas  de 

contenção. Tais medidas incluem: obras de captação, como bueiros e bocas-de-lobo; 
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obras de transporte, como galerias e canais; obras de detenção, como as bacias de 

detenção, reservatórios de acumulação de águas pluviais, entre outras (RIGHETTO, 

2009).

Já  as  medidas  não  estruturais  são  medidas  que  alcançam  objetivos 

excelentes quanto à redução dos problemas de drenagem urbana, porém exigem 

esforços de conscientização popular, legislação apropriada, fiscalização do uso e de 

ocupação  do  solo,  manutenção  regular  dos  elementos  estruturais,  dos  pátios, 

jardins, pavimentos etc. Essas ações não apenas visam o problema específico das 

enchentes como também prezam pelo uso racional do espaço urbano, visando o 

bem-estar, a qualidade de vida, a estética e as variadas atividades de utilização do 

ambiente urbano.

Os atuais conceitos do manejo de águas pluviais urbanas estabelecem as 

premissas de que devem ser adotados um conjunto de ações e soluções de caráter 

estrutural e não estrutural, envolvendo execuções de grandes e pequenas obras de 

planejamento  e  gestão  de  ocupação  do  espaço  urbano  aliadas  à  legislações  e 

fiscalizações eficientes quanto à geração de deflúvios superficiais advinda do uso e 

da ocupação do solo (TUCCI, 2006).

Pela Lei Federal nº 11.445/2007, entende-se que o manejo das águas pluviais 

urbanas  corresponde  ao  conjunto  de  atividades,  infraestruturas  e  instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais,  do transporte,  detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, do tratamento e disposição 

final das águas pluviais drenadas, associadas às ações de planejamento e de gestão 

da  ocupação  do  espaço  territorial  urbano.  Dessa  forma,  amplia-se  o  escopo  de 

trabalho e de ações relacionadas com a drenagem urbana, integrando-a na prática 

aos problemas ambientais e sanitários das águas urbanas,  em que as vazões e 

volumes  de  inundações  continuam  sendo  as  grandezas  físicas  principais  da 

hidrologia de superfície urbana, porém interagindo diretamente com a qualidade das 

águas, poluição difusa, transporte e retenção de resíduos sólidos e utilização das 

águas pluviais urbanas como recurso hídrico utilizável e de grande significância ao 

urbanismo e estética da cidade.

3.1 As Práticas De Manejo
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O  levantamento  e  o  conhecimento  do  estado  atual  de  uma  sub-bacia 

hidrográfica urbana são fundamentais para o correto manejo do sistema de águas 

pluviais. Esse levantamento envolve questões como quais interferências ocorreram 

com o uso e ocupação do solo, qual era o sistema natural de drenagem da área,  

como  as  edificações  e  pavimentações  foram  executadas  e  se  houve  cuidados 

referentes  à  geração  de  deflúvios  superficiais  durante  as  ocorrências  de chuvas 

intensas  (RIGHETTO, 2009). Ainda, Riguetto (2009) detalha que a etapa seguinte 

como correspondente ao levantamento da infraestrutura de drenagem existente, de 

como se configurou o espaço construído e como ele se relaciona com o planejado, 

as diretrizes previamente estabelecidas pelo Poder Público e, por fim, da efetividade 

do cumprimento das leis e normas associadas à ocupação do solo e aos impactos 

ambientais relacionados ao saneamento básico da cidade. O mesmo autor enfatiza 

que o paisagismo urbano pode ser um importante aliado no controle da geração de 

deflúvios em lotes e condomínios habitacionais, integrando adequadamente as áreas 

impermeabilizadas  com  as  áreas  verdes.  As  cisternas  e  micro  reservatórios  de 

infiltração  também  são  medidas  importantes  aplicadas  na  redução  de  efluentes 

pluviais nas áreas urbanizadas e funcionam como um eficaz atenuante das cheias 

no sistema de macrodrenagem. 

A introdução de elementos hidráulicos que minimizem os efeitos nocivos das 

enchentes  e  inundações  se  faz  necessária  proporcionalmente  ao  tamanho  e 

complexidade da bacia de drenagem. Outro fato que justifique a introdução desses 

elementos é a ineficácia da fiscalização e o desrespeito às leis propostas. Um fator 

indicativo  de  contaminação  das  águas  pluviais  é  o  transporte  de  sedimentos 

observados em rios e córregos, pois revela a capacidade erosiva e de transporte dos 

deflúvios superficiais e a incorporação de contaminantes depositados nas superfícies 

dos terrenos e vias públicas (TUCCI, 2003).

Nas áreas de várzeas, as canalizações podem comprometer a capacidade de 

drenagem  da  área,  por  conta  da  facilidade  de  obstrução  do  canal  e  em áreas 

próximas  ao  litoral  é  comum  o  dimensionamento  de  grandes  galerias  para  se 

solucionar  a  problemática  da  drenagem urbana.  Porém,  sem a manutenção e  a 

limpeza  frequente  dessas  galerias,  a  obstrução  por  acumulação dos  sedimentos 

pode  ocasionar  grandes  alagamentos,  gerando  consequentemente  a  falência  do 

sistema empregado.
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É imprescindível  o estudo e pesquisa em hidrologia urbana para o efetivo 

conhecimento  dos  problemas  de  águas  urbanas.  Levantamento  de  dados, 

observações dos eventos  hidrológicos e  pesquisas com caráter  de  inovação em 

busca  de novas  abordagens e  questões  são  necessárias  para  se  prosseguir  na 

evolução  do  entendimento  do  espaço  urbano,  aplicando  os  conhecimentos 

adquiridos das novas tecnologias e conceitos atualizados para atender a evolução 

tecnológica e as complexidades sempre crescentes do uso e da ocupação do solo 

urbano.

O uso dos sistemas de geoprocessamento nas cidades de porte médio ou 

grande se faz necessário, pois não é possível o conhecimento e atualização dos 

dados  sem  um  cadastro  informatizado  e  atualizado  de  todo  o  espaço  urbano, 

integrando os sistemas viário, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, 

de  drenagem urbana,  da  distribuição  de  eletricidade,  da  logística  de  coleta  dos 

resíduos sólidos, etc. Com essa base de dados, as discussões e formulações dos 

problemas  encontrados  na  cidade  são  mais  claramente  expostas  e  as  soluções 

encontradas pelas equipes técnica e política, em conjunto com a sociedade civil são 

mais adequadas (RAMOS, BARROS, PALOS, 1999).

A prática  de  manejo  das  águas  pluviais  urbanas  deve  ser  pensada  em 

conjunto com os serviços de limpeza pública e o sistema de drenagem, pois o bom 

desempenho de um impacta diretamente no desempenho do outro. É sabido que a 

concentração de resíduos sólidos em bocas-de-lobo em grande maioria tem como 

consequência  a  formação  de  alagamentos  e  enchentes  em  áreas  densamente 

ocupadas,  partindo  como  exemplo  os  centros  comerciais  e  os  pontos  de 

concentração de uma quantidade grande de pessoas. A remoção do assoreamento 

nos sistemas de drenagem por  sedimentos,  pelo lixo  urbano,  entulho,  galhos de 

árvores  e  outros  é  também  um  importante  trabalho  dos  serviços  municipais 

(RIGHETTO, 2009).

O Plano Diretor de Drenagem Urbana é um instrumento fundamental para a 

gestão das águas pluviais urbanas, e tem como meta o planejamento da distribuição 

dos deflúvios superficiais no espaço urbano em função da ocupação e da evolução 

da  infraestrutura  de  drenagem,  visando  a  mitigar  ou  eliminar  os  prejuízos 

econômicos e ambientais. Para o correto desenvolvimento do PDDU, é necessário 

seguir  duas  estratégias,  de  acordo  com Tucci  e  Orsini  (2005,  p.  267),  sendo  a 

primeira, “[...] referente a medidas estruturais como a legislação e a regulamentação 
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para o espaço urbano não ocupado [...]”  e a segunda “[...]  se refere ao plano de 

controle de impactos na drenagem das áreas ocupadas [...]”.

Por  fim,  é  acrescentado  ao  Plano  o  manual  de  drenagem  urbana,  cuja 

intenção é a de orientar os urbanistas e projetistas quanto às questões relacionadas 

com o uso e ocupação do espaço urbano e as medidas estruturais e não estruturais 

necessárias para harmonizar tal desenvolvimento com o sistema de drenagem da 

área ou bacia urbana.

3.2  A  Ocupação  do  Espaço  Urbano,  As  Inundações  e  a  Produção  de 
Sedimentos

O desmatamento e impermeabilização são os fatores principais que provocam 

enchentes e inundações com origem no processo de urbanização. Outra questão é a 

ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico. A ocupação irregular de 

áreas  de  preservação,  muitas  vezes  causada  pela  ausência  de  planejamento 

urbano, aumenta consideravelmente o risco de inundações (TUCCI, 2006).

As inundações em áreas urbanas resultam de dois processos, que podem 

ocorrer isoladamente ou de forma integrada. O primeiro ocorre quando a população 

ocupa o leito maior do rio, ficando sujeita às enchentes, pois os mesmos geralmente 

possuem dois leitos: o menor, onde a água escoa na maior parte do tempo; e o leito 

maior, que é inundado em média a cada 2 anos.  O segundo processo é motivado 

pela  urbanização,  com  a  ocupação  e  impermeabilização  do  solo,  com  a 

implementação de rede de drenagem, aumentando a magnitude das inundações, 

bem como a sua frequência. O desenvolvimento urbano inadequado pode também 

produzir obstruções ao escoamento como aterros, pontes, drenagens inadequadas, 

entupimentos em condutos e assoreamento dos cursos d'água (COSTA, 2007).  
A falta de controle da ocupação das áreas próximas aos cursos d'água pode 

produzir  impactos  significativos  como o  aumento  das vazões máximas,  devido  à 

ampliação da capacidade de escoamento de condutos e canais, para comportar os 

acréscimos de vazão gerados pela impermeabilização das superfícies; aumento da 

produção de sedimentos devido à falta de proteção das superfícies e a produção de 

resíduos sólidos (lixo); deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea 

devido a lavagem das ruas, transporte de material sólido, contaminação de aquíferos 

e as ligações clandestinas de esgoto cloacal e pluvial; danos materiais e humanos 
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para a população que ocupa as áreas ribeirinhas sujeitas às inundações; impactos 

que  ocorrem  devido  à  forma  desorganizada  como  a  infraestrutura  urbana  é 

implantada,  podendo  ser  citadas:  pontes  e  taludes  de  estradas  que  obstruem o 

escoamento; redução de seção do escoamento por aterros; deposição e obstrução 

de rios, canais e condutos por lixo e sedimentos;  projetos e obras de drenagem 

inadequadas.

Os  efeitos  do  desenvolvimento  urbano  no  ciclo  hidrológico  são  muitos, 

podendo ser citado como o principal a modificação da cobertura vegetal, provocando 

vários  efeitos  que  alteram  os  componentes  do  ciclo  hidrológico  natural.  Com  a 

urbanização, a cobertura da bacia sofre alterações para pavimentos impermeáveis e 

são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando redução da infiltração 

no solo, aumento do escoamento superficial, com acúmulo de volume na superfície, 

por  conta  da  deficiência  da  infiltração  do  mesmo  no  solo.  Com  a  redução  da 

infiltração, o nível do lençol freático também se reduz, por conta da deficiência de 

sua  alimentação.  Em  contrapartida,  as  redes  de  abastecimento  de  água  e 

esgotamento sanitário podem fazer o processo de alimentação desses aquíferos, 

com efeito inverso, porém com a posterior contaminação do lençol freático (TUCCI, 

2006).

O  aumento  dos  sedimentos  produzidos  na  bacia  hidrográfica  é  de  suma 

importância,  motivado  pelas  construções,  limpeza  de  terrenos  para  novos 

loteamentos,  construção  de  ruas,  avenidas  e  rodovias  entre  outras  causas.  Nas 

figuras 3 e 4 é possível observar a tendência de produção de sedimentos de uma 

bacia nos seus diferentes estágios de desenvolvimento.



33

Figura 3 - Efeitos da ocupação desordenada.
Fonte: Righetto, 2009, adaptado de TUCCI, 2008.

Figura 4 - Características de alterações de uma área rural para urbana.
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Figura 4 - Características de alterações de uma área rural para urbana (continuação).

Fonte: Manual de Drenagem Urbana, IPH - UFRGS, 2005, adaptado de Schueler, 1987.

As principais consequências ambientais da produção de sedimentos são  o 

assoreamento  das  seções  da  drenagem,  com  redução  da  capacidade  de 

escoamento  de  condutos,  rios  e  lagos  urbanos  e  o  transporte  de  poluentes 

agregados ao sedimento, que contaminam as águas pluviais (TUCCI, 2005).

3.3. Aspectos Hidráulicos e de Inundações 

É  necessário  considerar  no  planejamento  e  gerenciamento  da  expansão 

urbana uma análise mais profunda da aptidão à urbanização dessas áreas, por uma 

questão de se evitar ocorrências de inundações no cenário futuro. A urbanização das 

bacias hidrográficas, geralmente associada à retificação e canalização dos cursos 

d’água e à ocupação dos fundos de vale, tem consequências significativas no ciclo 

hidrológico local e na formação de cheias. É importante entender que não apenas a 

ocupação dos leitos e várzeas dos rios é fator preponderante para que haja uma 

maior  exposição humana às  enchentes,  como também o processo de ocupação 

antrópica nas bacias hidrográficas é uma das causas para alteração dos regimes de 

frequência  hidrológica  e  severidade  das  cheias.  Em  especial,  esse  cenário  é 

bastante comum nas regiões de alta densidade de cursos d'água perenes situados 

na Região Metropolitana de São Paulo.
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O risco  de  inundações  deverá  ser  considerado  nas  áreas  ainda  livres  de 

ocupação urbana, mas passíveis de uma ocupação urbana futura. Da mesma forma 

é necessário o controle do incremento das cheias em decorrência da supressão das 

parcelas de infiltração e retenção do ciclo hidrológico, devido à impermeabilização 

das áreas. O planejamento de políticas de compensação adequadas pode ser feito 

quando se tem o devido conhecimento dos processos, tais como as medidas de 

impacto  hidrológico  zero,  onde  a  regulamentação  dos  loteamentos  preveja  a 

compensação do incremento  de vazão por  meio  de medidas compensatórias  de 

infiltração e retenção. Um estudo prévio se faz necessário relacionando o risco de 

transbordamento dos canais com o tempo de recorrência da cheia correspondente,  

considerando o cenário futuro da bacia analisada (TUCCI, 2003).

Uma das abordagens utilizadas na descrição dos processos hidrodinâmicos é 

a  de  caráter  descritivo-qualitativo  e  baseia-se  na  interação  de  múltiplas 

características  de  um  determinado  ambiente,  como  a  conformação  do  relevo 

(altimetria e declividade), a proximidade horizontal e vertical ao curso d’água, e a 

influência da vegetação para, assim, determinar sua interação com os processos 

hidrodinâmicos. 

Nas áreas de urbanização consolidada, é necessário realizar estudos de retro 

análise  que  possibilitem identificar  as  áreas  de  risco  de  inundações  e  avaliar  o 

impacto da urbanização na ocorrência das cheias, de modo a proporcionar dados 

concretos aos tomadores de decisão que possibilitem a adoção de políticas públicas 

de proteção ou remanejamento das áreas (IPT, 2014).

3.4. As Medidas de Controle dos Sistemas de Drenagem

As  medidas  de  controle  podem  ser  estruturais,  como  as  medidas  de 

escoamento, que são classificadas como distribuída ou na fonte, que é a medida que 

atua diretamente no lote, praças e passeios, micro drenagem que é o controle que 

age sobre o hidrograma resultante de um ou mais loteamentos e macrodrenagem, 

que é o controle sobre os principais rios urbanos.

Por  micro drenagem pode-se entender  o sistema de condutos construídos 

destinados a receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes,  

ruas, praças, etc. Em uma área urbana, a micro drenagem é essencialmente definida 

pelo traçado das ruas (GARCEZ, 1967). 
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Os principais elementos que compõem um sistema de micro drenagem são: 

Sarjetas e valas: sarjeta ou valeta refere-se ao escoadouro das águas pluviais 

em  estradas,  ruas  e  avenidas  que  beira  o  meio-fio  (ou  guia)  das  calçadas. 

Idealmente, a sarjeta deve estar num nível mais baixo que o leito carroçável para 

conduzir a água até os bueiros ou bocas-de-lobo. 

Bocas coletoras: É uma estrutura hidráulica destinada a interceptar as águas 

pluviais  que  escoam  pelas  sarjetas  para,  em  seguida,  encaminhá-las  às 

canalizações subterrâneas. São também frequentemente denominadas de bocas-de-

lobo. 

Caixas de passagens: é uma caixa de alvenaria ou pré-moldado de concreto, 

que recebe os condutos de conexão das bocas de lobo e se liga, por conduto, à 

galeria. Não é visitável.

Poços de visitas: Tratam-se de dispositivos auxiliares implantados nas redes 

de águas pluviais com o objetivo de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede 

coletora e permitir as mudanças de direção, de declividade e de diâmetros dos tubos 

da  rede  coletora,  além  de  propiciar  acesso  para  efeito  de  limpeza  e  inspeção, 

necessitando, para isso, sua instalação em pontos convenientes. 

Tubulação coletora: Tubulação que recebe as águas pluviais coletadas pelas 

bocas coletoras.

Rede de coletora de águas pluviais: Conjunto que coleta a água nas galerias 

de águas pluviais,  destinando-a aos córregos da cidade.  Por  isso,  a interligação 

entre  as  redes  de  águas  pluviais  e  esgotos  não  é  permitida,  para  não  haver 

contaminação dos cursos d'água.

As etapas do estudo de planejamento do controle da drenagem urbana de 

uma bacia são as seguintes:

a) O Plano Diretor de Drenagem Urbana deverá estar atrelado ao Plano de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (ou Plano Diretor) do município. A drenagem 

urbana deverá ser planejada juntamente com outros sistemas, tais como manejo de 

resíduos sólidos, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

b) Adotar o princípio de que cada usuário urbano não deve ampliar a cheia 

natural,  ou seja,  o escoamento durante as chuvas não poderá ser ampliado pela 

ocupação da bacia, seja por loteamento, seja por obras de macrodrenagem.
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c) Não transferir os impactos de qualquer medida para outra área onde não 

haja impactos. Onde houver impacto excessivo, deverá ser adotada uma medida 

mitigadora.

d)  Deverá  ser  prevista  a  minimização  do  impacto  ambiental  por  conta  do 

escoamento pluvial e a redução da carga poluente nas águas pluviais.

e)  Nas bacias,  deverá ser  feito  o  gerenciamento das ocupações de forma 

sustentável, com um controle das áreas a serem desenvolvidas e a densificação das 

áreas já loteadas.

f)  Nas áreas ribeirinhas,  deverão ser  adotadas medidas estruturais  e  não-

estruturais,  as  quais  se  associam entre  si.  A medida de controle  de  inundações 

poderá ser alternativa de solução estrutural para alguns locais, porém deverão estar 

compatibilizadas com o desenvolvimento urbano previsto.

g) A bacia deverá ser considerada em toda a sua extensão.

h) A fiscalização nas áreas de enchentes deverá ser efetiva, e é recomendável 

que  nenhuma  área  de  risco  seja  desapropriada  se  não  houver  uma  imediata 

ocupação pública que evite a sua reocupação. A comunidade precisa ser inserida no 

processo das medidas de controle de enchentes, desde a manifestação de seus 

anseios  até a execução das medidas de controle  das enchentes.  E a educação 

ambiental deve ser estendida a toda a população, desde os técnicos (engenheiros, 

arquitetos, etc.) até a população geral.

i)  O custo da implantação das medidas de estruturação e manutenção da 

drenagem urbana deverá ser transferida aos proprietários dos lotes, e uma medida 

efetiva é o pagamento pelos serviços ambientais.

Na região de estudo, que é o município de Ribeirão Pires - SP, a medida de 

controle  empregada  é  a  medida  de  controle  na  fonte,  a  qual  o  Plano  Diretor 

municipal prevê, para todo o território municipal, um percentual mínimo para área 

permeável e, dentro dessa área permeável, uma parcela de área vegetada. Essa 

medida  tem  como  função  minimizar  os  impactos  à  jusante,  permitindo  maior 

infiltração  da  precipitação,  criando  condições  próximas  às  condições  naturais 

existentes antes da impermeabilização provocada pela ocupação urbana.

3.5 As Modelagens Hidrológica e Hidráulica
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A  definição  da  modelagem  hidrológica  pode  ser  resumida  como  uma 

representação matemática do fluxo de água e seus constituintes sobre alguma parte 

da  superfície  e/ou  subsuperfície  terrestre.  A modelagem hidrológica  se  relaciona 

diretamente com as relações biológica e ecológica, pois o transporte de materiais 

pela água é influenciado por atividades biológicas que podem aumentar ou diminuir a 

quantidade desses materiais  na  água,  e  o regime do fluxo  de água pode afetar 

diversos habitats. De acordo com Rennó e Soares (2000),

[…] a hidrologia está estreitamente relacionada às condições climáticas e, 
portanto, modelos hidrológicos e atmosféricos deveriam ser analisados em 
conjunto,  sendo  que,  na  prática,  essa  análise  um  estreito  acoplamento 
torna-se bastante difícil, uma vez que modelos atmosféricos trabalham com 
resoluções  espaciais  muito  maiores  que  as  utilizadas  na  modelagem 
hidrológica [...] (p.8). 

A simulação  de  sistemas  de  distribuição  de  água  é  uma  realidade  nos 

desenvolvimentos  de  projetos  por  parte  das  companhias  e  em  pesquisas  de 

otimização, operação e calibração de redes hidráulicas. Os softwares que realizam 

este procedimento de simulação, através de rotinas computacionais, possibilitam a 

solução hidráulica, através da modelagem de redes de distribuição. 

Os modelos hidrológicos atuam no sentido de oferecer previsões de vazão em 

trechos de rios com ocupação antrópica vulnerável à inundação a partir da chuva 

prevista  por  modelos  meteorológicos.  Essas  previsões  são  utilizadas  para  gerar 

previsões  do  momento  de  extravasamento  do  rio,  evolução  espaço-temporal  da 

extensão da inundação e velocidade do escoamento superficial,  gerando, a partir 

disso,  os  modelos  hidráulicos.  Os  resultados  obtidos poderão  ser  combinados à 

análise  de  impacto  socioeconômico,  oferecendo  informação  para  melhorias  na 

eficiência dos alertas de risco de inundação. 

Ambas as modelagens têm importantes papéis na identificação de problemas 

relacionados a processos hidrodinâmicos, podendo trazer contribuições importantes 

para  regulamentações  e  projetos  futuros,  tais  como  identificar  uma  taxa  de 

permeabilidade mínima para novas urbanizações e seções mínimas para o caso de 

canalização de córregos.

A  modelagem  hidrológica  tem  como  foco  principal  calcular  as  vazões 

produzidas por chuvas observadas ou chuvas de projeto. Já a hidráulica tem como 

finalidade representar as alturas de água no caso de transbordamento de córregos, 

possibilitando  ilustrar,  num  posterior  mapeamento,  as  possíveis  manchas  de 
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inundações.  Na figura 5,  ilustrada a seguir,  observa-se a modelagem hidrológica 

usada para a Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings, no município de Ribeirão 

Pires.

Figura 5 - Modelagem hidrológica da Bacia Billings.

Fonte: Canil e Nogueira, 2016
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES

4.1 Aspectos Históricos, Socioeconômicos e Climáticos

O município de Ribeirão Pires possui  aproximadamente 107 km2 de área, 

localiza-se a sudeste da Grande São Paulo, fazendo limite com os municípios de 

Mauá,  Suzano,  Rio  Grande  da  Serra  e  Santo  André.  A sede  do  município  está 

distante 33 km da capital  paulista,  sendo o acesso principal  através da Rodovia 

Anchieta (SP-150), tomando-se a seguir a Rodovia Índio Tibiriçá (SP- 31). Ribeirão 

Pires  está  integrada  à  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  que  congrega  39 

municípios. A área do município está associada à antiga rota de acesso ao planalto a 

partir  da  zona  portuária  de  Santos,  tendo  sido  incorporada  a  São  Paulo  de 

Piratininga a partir de 1558. Foi elevado à categoria de distrito em 1896, e tornou-se 

município em 1954 após a emancipação de Santo André. A figura 6 ilustra a posição 

do  município  em  relação  ao  Estado  de  São  Paulo  e  em  relação  à  Região 

Metropolitana de São Paulo.

Figura 6 - Situação do Município de Ribeirão Pires no Estado de São Paulo.

Fonte: IPT, 2000.
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A  partir  de  1976,  com  a  aprovação  da  Lei  Estadual  de  Proteção  aos 

Mananciais,  a  área total  do município  foi  considerada como de interesse para a 

manutenção  dos  recursos  hídricos,  visando  o  abastecimento  da  Região 

Metropolitana de São Paulo. Em 09/12/1998, Ribeirão Pires eleva-se à categoria de 

Estância Turística, como resultado de ação proposta no Fórum de Desenvolvimento 

Sustentado, realizado em dezembro de 2001. 

De acordo com o CENSO 2010 do IBGE, a população do município era de 

113.068 habitantes, com estimativa para 121.130 habitantes em 2016. De acordo 

com a Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), a taxa 

média de crescimento do município nos últimos quarenta e cinco anos foi de cerca 

de 2,8% como se observa na figura 7 ilustrada abaixo:

Figura 7- População do município de Ribeirão Pires - Progressão em 45 anos.

Fonte: IPT, 2000

O clima é  tropical  de  altitude,  sendo  que  a  temperatura  média  anual  dos 

últimos 20 anos variou entre 20,0°C e 21,8°C com a temperatura mínima de 2,8°C, 

ocorrendo em 30/07/90 e a máxima de 34,8°C em 20/09/88. As precipitações mais 

intensas ocorrem nos meses de dezembro a março. A altitude média do município 

situa-se  em  torno  de  800  metros,  sendo  sua  cota  mais  alta  de  1.043  metros, 

localizada a sudeste do município, na divisa com Suzano. 

A cobertura vegetal natural de Ribeirão Pires tem predominância de caráter 

secundário, com porções arbóreas mais conservadas e domínio de formações de 

porte arbustivo/herbáceo.

O principal coletor de águas do município é o córrego denominado Ribeirão 

Grande,  conhecido  popularmente  como Ribeirão  Pires,  o  qual  será  objeto  deste 
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estudo. O Ribeirão Grande corta o município na sua porção centro-sul desaguando 

na Represa Billings e tendo como afluentes os córregos Ripoli e Roncon. 

A bacia hidrográfica do reservatório Billings compõe assim, 68% do território 

do  município,  complementada  pelas  bacias  hidrográficas  dos  reservatórios 

Taiaçupeba e Guaió, conforme figura 8 a seguir:

Figura 8 - Bacias Hidrográficas do município de Ribeirão Pires.

Fonte: IPT, 2000.
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Geologicamente o município de Ribeirão Pires situa-se principalmente sobre 

as rochas mais antigas do Estado de São Paulo denominadas genericamente como 

embasamento  cristalino.  O  conjunto  de  rochas  que  constitui  esse  embasamento 

situa-se no arqueano e proterozóico, apresentando idades que superam 570 milhões 

de anos, que representa a idade mínima do pré-cambriano. Nesse tempo, ocorreram 

vários  processos  geológicos,  resultando  em  rochas  magmáticas  como  granitos, 

pegmatitos, basaltos e outras, além de metamórficas como filitos, xistos, quartzitos, 

gnaisses, etc., que deram a conformação atual das rochas e estruturas geológicas 

que  hoje  se  observa  em  superfície,  modelados  pelos  diversos  agentes  do 

intemperismo, tanto físicos quanto químicos.

No contexto geomorfológico, o município de Ribeirão Pires está contido no 

Planalto Paulistano, que é uma subdivisão do Planalto Atlântico no Estado de São 

Paulo  (Figura  9).  O  Planalto  Paulistano,  corresponde  à  uma  área  de  relevo 

suavizado,  desfeito  em morros  e  espigões  divisores  de  alturas  modestas,  cujas 

altitudes se encontram entre 715 e 900 metros, decrescendo de sudeste a noroeste, 

onde os granitos sustentam algumas elevações menos discretas em seu interior. O 

Planalto Paulistano faz limite com as cumeadas das escarpas das serras do Mar e 

Paranapiacaba,  ao  sul;  com  o  Planalto  de  Ibiúna  à  oeste;  com  o  Planalto  de 

Paraitinga e Médio Vale do Paraíba à leste; e com a Serra da Cantareira, serras 

terminais da Mantiqueira e Serrania de São Roque ao norte.

Figura 9 - Mapa de Unidades Geológicas e Geomorfológicas do município de Ribeirão Pires.

Fonte: Canil e Nogueira, 2016
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No  Planalto  Paulistano,  duas  subzonas  ficam  bem  definidas  através  dos 

sistemas de relevo  nele existentes, que refletem a natureza do substrato litológico 

estrutural:  a  primeira  é  constituída  por  morrotes  e  morros,  sustentados 

principalmente  por  intercalações  de  rochas  metamórficas  denominadas  quartzo 

micaxistos  e  metarenitos  e  por  rochas  graníticas,  recebendo  a  denominação  de 

Morraria  do  Embu;  e  a  segunda,  é  caracterizada  por  sistema  de  colinas  com 

espigões, que se desenvolvem indistintamente sobre os sedimentos que compõem a 

Bacia  Sedimentar  de  São  Paulo  e  áreas  pré-cambrianas  próximas,  que  é 

denominada de Colinas de São Paulo. 

O município  de Ribeirão Pires situa-se próximo ao limite entre estas duas 

subzonas  do  Planalto  Paulistano,  sendo  que  o  relevo  predominante  por  colinas 

ocorre principalmente no município de Mauá, à oeste. Há ocorrências também de 

pequenas  “manchas”  no  mapa  geológico,  de  idade  cenozóica  (ao  redor  de  50 

milhões de anos) ocorridas no município.

No contexto geomorfológico, o município de Ribeirão Pires está contido na 

borda  do  Planalto  Paulistano,  instalado  na  quase  totalidade  sobre  rochas  do 

embasamento cristalino, representadas por granitos intercalados com outros tipos de 

rochas metamórficas denominadas quartzo micaxistos e metarenitos. Também são 

encontradas  pelo  município,  de  maneira  mais  restrita,  intrusões  de  rochas 

pegmatíticas nos micaxistos e metarenitos.

Os quartzos micaxistos ocorrem na maior parte do município, condicionando 

relevos de morrotes (amplitude menores que 80 m) e de morros (amplitudes em 

torno de 100 m), com encostas apresentando declividades médias a altas (maiores 

que 15%). Essas áreas de morros constituem os divisores d’água entre as bacias 

hidrográficas dos rios Taiaçupeba e Guaió, que drenam diretamente para o rio Tietê, 

a  norte,  com  a  bacia  do  Ribeirão  Pires,  que  deságua  na  represa  Billings,  que 

pertence à bacia do rio Pinheiros, afluente do próprio rio Tietê. 
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A figura 10 ilustra os tipos de solo predominantes no município, nos quais são:

(a) Pva17 - com solo Podzólico Vermelho-Amarelo com textura argilosa a muito 

argilosa, correspondendo a relevos fortes, ondulados e montanhosos. 

(b)  Ca1  -  Cambissolo,  correspondendo  a  relevos  fortes  e  ondulados, 

apresentando horizonte Amoderado, com textura argilosa. 

(c)  Lva4  -  Latossolo  Vermelho-Amarelo  +  Latossolo  Vermelho-Escuro, 

apresentam  textura  argilosa  e  ocorrem  em  relevo  suave  e  ondulado.   Solos 

hidromórficos com textura argilosa ocorrem ainda em áreas de relevo plano; e

(d)  HP  -  Podzol  Hidromórfico  com  textura  arenosa,  incluindo  ainda  Areias 

Quartzosas, ambos ocorrendo em relevos planos.

Figura 10 - Distribuição geográfica através de mapa pedológico do município de Ribeirão 
Pires.

Fonte: IPT, 2000.

4.2 O Regime De Chuvas

Analisando o padrão de chuvas anual da região do Grande ABC, segundo 

Valverde (2017, p.44), o município de Ribeirão Pires é o que apresenta a mais alta 

intensidade de chuvas anuais, com 1.562 mm.
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Os  índices  climáticos  são  indicadores  de  ocorrência  de  extremos  para  o 

excesso de chuva. A Tabela 1 mostra o parâmetro Z de Mann-Kendall e o percentual 

de 95% para cada índice climático. O valor de Z positivo (negativo) é um indicativo 

de tendência de aumento (diminuição). O percentil representa o limiar acima do qual 

esses índices alcançam os máximos valores. Os índices R50mm e R80mm, que 

indicam o número de dias por ano em que a precipitação é maior ou igual a 50 mm e 

80 mm, respectivamente,  são indicadores de frequência de dias  com chuvas de 

moderada  a  forte  intensidade.  Conforme  Valverde  (2017,  p.48-49),  chuvas  com 

essas intensidades na região de estudo podem se relacionar com a ocorrência de 

alagamentos,  inundações e até com deslizamentos em áreas mais vulneráveis à 

exposição dessas precipitações.

Tabela 1 - Tendências pelo Teste de Mann-Kendall (Z) dos índices climáticos extremos de 
precipitação para a região do ABC paulista.

Fonte: Valverde, 2017.

A vulnerabilidade da população de um município com respeito às ocorrências 

hidrológicas pode ser mensurada de acordo com o cruzamento de dados de fatores 

sociais,  econômicos,  demográficos,  urbanos  e  sanitários  incidentes  sobre  essa 

população. 
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Dessa forma, os parâmetros de IVse, IVdu, e IVs foram calculados utilizando 

os indicadores obtidos da base de dados do IBGE para três censos – 1991, 2000 e 

2010 – com o intuito de observar a evolução das vulnerabilidades (Tabela 2). 

Os  valores  dos  índices  mais  próximos  a  um  (1)  indicam  uma  alta 

vulnerabilidade e os mais próximos a zero (0) uma baixa vulnerabilidade. A tabela 2 

mostra os resultados dos índices para os três censos e para cada município do ABC 

Paulista. 

Tabela 2 - Índices demográfico-urbano (IVdu), socioeconômico (IVse) e sanitários (IVs) para os 
municípios do ABC Paulista. Em vermelho (verde) os índices mais altos (baixos).

Fonte: Valverde, 2017.

Ribeirão Pires mostrou um dos IVs mais altos da região, perdendo apenas 

para Rio Grande da Serra, indicando dessa forma um índice de alta vulnerabilidade. 

Os maiores problemas estão relacionados ao baixo nível de atendimento de sanitário 

e o de destino de lixo. Em um cenário recente, Ribeirão Pires possui 79% de seu 

esgoto coletado sem tratamento, e uma das justificativas atribuídas a essa situação 

é a de que as áreas urbanas possuem características predominantemente rurais, 

cuja legislação de proteção e recuperação dos mananciais, incidente no município 

como vimos anteriormente, é um impeditivo legal de coleta oficial.

A construção do IAV buscou agrupar os índices IVse, IVdu, IVs e IVec num único 

valor  que  retratasse  a  interdependência  das  vulnerabilidades  socioeconômicas, 

demográfico-urbanas e sanitárias com a vulnerabilidade aos extremos climáticos em 

cada  município  do  ABC  Paulista.  Ambos  índices  indicaram  que  o  município  de 

Ribeirão Pires é o mais vulnerável. Ribeirão Pires obteve o maior valor do IAV como 

consequência direta do mais alto valor de IVs (associado com a mais baixa taxa de 
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atendimento  dos  serviços  sanitários).  Os  índices  de  vulnerabilidade  podem  ser 

observados na figura 11, a seguir:

Figura 11 - Mapa da região do ABC Paulista com o Índice de Vulnerabilidade de Extremos 
Climáticos (IVec) e Índices Agregados de Vulnerabilidade (IAV).

Fonte: Valverde, 2017.

Em  Ribeirão  Pires  pode-se  observar  a  diminuição  da  IVdu,  bem  como  os 

Índices Agregados de Vulnerabilidade (IAV e IAVp) indicaram o município em pior 

situação, seguido por Mauá e Diadema. Para o IAVp, a diferença foi um pouco maior 

entre os municípios de Ribeirão Pires e Diadema em virtude da maior contribuição 

do IVs, que teve um peso mais alto. Porém, dentre os três municípios, Diadema e 

Mauá  podem  ser  considerados  os  mais  vulneráveis  às  chuvas  intensas,  pois 

possuem os IVec mais altos, além de terem a maior contribuição do IVdu e do IVse, 

o que pode potencializar os impactos das chuvas se não houver uma política de 

diminuição  dessas  vulnerabilidades  nesses  municípios.  Ribeirão  Pires  não 

apresentou  um  IVec  alto,  porém  observamos  que  o  município  apresentou  altas 

vulnerabilidades sanitárias e socioeconômicas. Esses fatores podem contribuir para 

o aumento da vulnerabilidade caso os extremos de chuva se tornem mais intensos 
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nesse município. Uma solução para minimizar esse impacto é a de se ampliar a rede 

de  abastecimento  de  água,  de  serviço  sanitário  e  do  destino  do  lixo,  as  quais 

deveriam ser medidas prioritárias adotadas pela gestão pública, uma vez que os 

impactos poderão ultrapassar as barreiras das ocorrências de casos de inundações 

ou  deslizamentos,  com  consequências  diretas  primeiramente  à  população  mais 

desprovida de recursos financeiros. Para efeitos de políticas públicas, a identificação 

dos  municípios  onde  a  alta  vulnerabilidade  aos  excessos  de  chuva  e  as  altas 

vulnerabilidades  socioeconômicas,  demográfico-urbanas  e  sanitárias  coincidem, 

ajuda a decidir para onde devem ser orientados os maiores esforços, no sentido da 

diminuição das vulnerabilidades e da tomada de medidas de adaptação e mitigação 

dos impactos das chuvas extremas.  Ainda,  segundo Alves (2006,  p.  49),  em um 

contexto atual de intensificação dos extremos climáticos e ampliação da trajetória de 

urbanização brasileira, identificar, medir e caracterizar a vulnerabilidade de grupos 

populacionais e de seus territórios é essencial para informar o desenho das políticas 

públicas urbanas dentro dos novos cenários que começam a se estabelecer. 

Observando as cartas geotécnicas produzidas ao município de Ribeirão Pires 

no ano de 2015 pelo IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica), nota-se que boa parte 

do  entorno  do  Ribeirão  Pires  é  considerada  apta  para  urbanização.  Porém,  em 

alguns  trechos  ao  longo  do  curso  do  ribeirão  é  possível  notar  áreas  inaptas  à 

urbanização e à ocupação, por serem áreas “em encostas retilíneas ou convexas 

com  declividade  acima  de  48%  e  suscetibilidade  baixa  a  média  em  processos 

associados  à  erosão  e  deslizamentos;  e  maior  que  30%  em  condições  de  alta 

suscetibilidade a estes processos” (CANIL, NOGUEIRA, 2016).

Portanto,  para  essas  áreas  inaptas,  são  recomendados  cuidados  com  as 

obras de infraestrutura na  superfície do entorno, em especial de manejo de águas 

pluviais  e  servidas,  para  que  as  mesmas  não  agravem  as  condições  de  risco 

naturalmente existentes nesses setores. É necessário prever medidas que garantam 

a manutenção da vegetação nessas áreas e evitem sua ocupação irregular. Parte 

desses locais poderá ser incorporada a lotes particulares de grandes dimensões, 

desde que fique assegurada a proteção da vegetação e a inexistência de edificações 

de uso permanente no trecho inapto. Considerando a função hidro ecológica dessas 

zonas para a manutenção dos serviços ecossistêmicos (em períodos de estiagem e 

inundações) e a legislação ambiental,  deve-se evitar sua ocupação, mantendo-as 

como zonas protegidas e com usos compatíveis com essa função.
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4.3 O Sistema de Drenagem Urbana No Município de Ribeirão Pires

O município de Ribeirão Pires possui  Plano Municipal  de Drenagem Urbana, 

elaborado  no  ano  de  2011,  como  uma  das  exigências  da  Plano  Municipal  de 

Saneamento Básico.  Há também um mapeamento do sistema de drenagem, o qual 

necessita de atualizações.

As  diretrizes  e  a  fiscalização  de  obras  particulares  de  drenagem  são  de 

responsabilidade  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Habitação.  Já,  a 

elaboração de obras e manutenção dos sistemas públicos de drenagem, são de 

responsabilidade  da  Secretaria  de  Obras  Públicas  e  Secretaria  de  Infraestrutura 

Urbana, respectivamente.

Em  relação  ao  Plano  Municipal  de  Drenagem  de  Ribeirão  Pires  (Estudo 

Técnico, 2014), algumas informações importantes são disponibilizadas no mesmo, 

assim como materiais cartográficos que fazem parte da lista de arquivos solicitados, 

como é o caso do mapa de localização dos pontos críticos de inundação. 

O referido mapa em PDF aponta os locais com problemas relacionados às 

enchentes.  Não  indica  a  mancha  de  inundação  nem  o  nível  de  água  máximo 

atingido,  porém possibilita a visualização da distribuição dos pontos permitindo a 

identificação das áreas mais críticas em relação à quantidade de pontos. 

Analisando o mapa e correlacionando os pontos de inundação com o mapa de 

uso e ocupação fornecido pelo município de Ribeirão Pires, nota-se que a grande 

maioria dos pontos está nas áreas denominadas como “Área de Ocupação Dirigida: 

Ocupação Urbana Consolidada”  seguida  de  poucos  pontos  na área  denominada 

“Área de Ocupação Dirigida: Ocupação Urbana Controlada”.

São relatados, desde o dia 31 de janeiro de 1976, a ocorrência de 1199 (mil 

cento e noventa e nove) eventos de precipitações significativas, na qual a primeira 

reportagem relata que após fortes chuvas e vários alagamentos na região do ABCD, 

Ribeirão Pires teve apenas pontos de alagamentos no centro e em alguns bairros. 

Em 21 de fevereiro de 1980, outra matéria relata um desabamento em virtude 

das fortes chuvas, este foi um evento importante, pois atingiu grande parte do ABCD 

com o transbordamento do Tamanduateí, bem como outros córregos e rios citados, 

porém não especificados. 
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No  caso  de  Ribeirão  Pires,  as  notícias  apenas  citam  poucos  casos  de 

enchentes e inundações diferentemente do material cedido pela prefeitura que indica 

pelo menos 43 pontos de inundação/enchentes distribuídos por todo o município, 

porém com maior concentração na região central.

Ribeirão  Pires  apresenta,  segundo  dados  fornecidos  pela  prefeitura,  pelo 

menos  43  pontos  de  inundação  distribuídos  pelo  município  e  com  maior 

concentração nos pontos de média e alta densidade, situado na região central da 

cidade.

O município  forneceu  diversos  pontos  indicando  problemas de  inundação. 

Para a elaboração do Plano Regional de Drenagem Urbana, concluído em 2016 e 

que  contempla  toda  a  região  do  ABC paulista,  buscou-se  priorizar  aqueles  que 

afetam o maior número de pessoas e que possam interferir na qualidade de vida 

local  quanto  na mobilidade.  No centro  constatou-se  que  as  obras  tiveram efeito 

positivo sobre as ocorrências de inundações erradicando o problema segundo os 

moradores. Na Rua José Mortari no bairro Vila Zampol ocorre problemas freqüentes 

de inundação. Foi constatada a presença de dispositivos contra inundações.

De acordo com o Plano Municipal de Drenagem do município de Ribeirão Pires, a 

solução proposta para a melhoria do quadro de inundações e enchentes, quando da 

ocorrência de eventos é a implantação de três reservatórios conforme indicados em 

vermelho na  Figura 12. Porém, a implantação desses reservatórios só deverá ser 

colocada em prática quando esgotadas todas as possibilidades de amortecimento 

das cheias, pois geram alto custo aos cofres municipais, impacto ao meio ambiente e 

sua  eficácia  poderá  não  se  verificar,  caso  seja  dimensionado  aquém  das 

necessidades. 
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Figura 12 - Projetos de drenagem propostos para o município de Ribeirão Pires.

Fonte: Batista e Mishima, 2016.
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5 PROJETO DE INTERVENÇÃO

5.1 Dados Históricos

Ribeirão  Pires  herdou  o  nome de  um córrego  -  Ribeirão  dos  Pires  -  que 

passava pelas propriedades da família Pires, uma das mais antigas e abastadas, em 

cujas  propriedades  de  extensão,  hoje,  se  localizam  os  municípios  de  Mauá  e 

Ribeirão  Pires.  O ribeirão  dos Pires,  que  em alguns  documentos  aparece como 

ribeirão Grande (Figura 13),  é o principal  corpo d'água do município de Ribeirão 

Pires  e  tem  a  jusante  o  Reservatório  Billings.  É  o  principal  curso  d'água  do 

município,  tendo  sua  nascente  situada  na porção  nordeste  do  município,  com a 

maior parte de seu percurso situada na região central do mesmo.

Figura 13 - Trecho do Ribeirão Grande, próximo à linha férrea, em seu percurso original.

Fonte: Freitas, 2008.

A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água 

da Região Metropolitana de São Paulo (Figura 14). A oeste ela faz limite com a Bacia 

Hidrográfica da Guarapiranga e ao sul com a Serra do Mar. Seus principais rios e 

córregos formadores são o Rio Grande ou Jurubatuba, Ribeirão Pires, Rio Pequeno, 

Rio  Pedra  Branca,  Rio  Taquacetuba,  Ribeirão  Bororé,  Ribeirão  Cocaia,  Ribeirão 

Guacuri,  Córrego  Grota  Funda  e  Córrego  Alvarenga.  Por  conta  da  poluição  por 

esgotos domésticos e industriais, o reservatório Billings possui a maioria de seus 

trechos constituídos por água não potável, com exceção dos braços Taquacetuba e 

Rio  Grande,  os  quais  são  utilizados  para  abastecimento  de  água  potável  pela 
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SABESP, o que contabiliza apenas 30% de seu volume total de água próprio para 

consumo.

Figura 14 - Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings e seus pontos de monitoramento.

Fonte: Carlos e Pompeo, 2005, adaptado de Capobianco e Whately, 2002

5.2 Identificação do Problema

O objeto de estudo desta pesquisa é o Ribeirão Grande, situado na região 

central  do município. É o maior e principal curso d’água da cidade, tendo sofrido 

algumas intervenções por conta das obras de urbanização realizadas para viabilizar  

o crescimento e expansão urbana da cidade, sobretudo na porção mais central. Uma 

dessas intervenções foi a retificação de seu canal, a qual veremos ilustrada mais 

adiante, que causou impactos significativos no sistema de drenagem do município.

Para o presente trabalho, o trecho analisado corresponde à porção central do 

Ribeirão Grande, desde a intersecção com a linha férrea até a intersecção com a 

Estrada da Colônia. O trecho será dividido em três partes, sendo as duas primeiras, 

situadas mais próximas à região central do município, com ocorrência de retificação 

de seu curso original devido a obras de urbanização e a terceira parte com o curso 
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d'água original e com trecho sem pavimentação e que demanda obras futuras de 

drenagem, as quais serão objeto do termo de referência proposto ao final  deste 

trabalho. A delimitação total da área de estudo segue ilustrada conforme a figura 15.

Figura 15 - Área objeto de estudo, dividida em três trechos conforme períodos de canalização e 
retificação do curso original.

Fonte: elaboração própria a partir de ortofoto.

O  primeiro  trecho  corresponde  à  primeira  porção  retificada  do  Ribeirão 

Grande, ocorrida na década de 1950, por conta das obras de abertura da avenida 

Brasil,  renomeada  hoje  para  Avenida  Prefeito  Valdírio  Prisco.  Como  pode  ser 

observado  na figura  13,  o  rio  contornava um antigo  morro  na  região  central  da 

cidade, o qual sofreu modificações através de processo de terraplenagem. O morro 

foi o primeiro lote colonial rural e a referida estrada não se direcionava à estação, e 

encontrava  a  linha  a  alguns  metros  abaixo,  num  encontro  possivelmente 

determinado pelo próprio estacionamento de cargas da estação (FREITAS, 2008).
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A segunda retificação ocorreu na década de 1970, e foi motivada pelas obras 

de extensão e prolongamento da Avenida Brasil, conforme ilustrado nas imagens a 

seguir (Figuras 16 a 24).

Figura 16 - Trecho do projeto de retificação do Ribeirão Grande, aqui com o primeiro trecho de 
canalização realizado por conta das obras de terraplenagem do morro existente anteriormente.

Fonte: Foto fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ribeirão Pires. 

Década de 1970.

Figura 17 - Foto aérea do Ribeirão Grande, datada em 1971, com o trecho próximo à linha 
férrea retificado e com as obras de implantação do loteamento Jardim Panorama.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ribeirão Pires.
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O segundo trecho, retificado na década de 1970, corresponde ao trecho que 

tem como localização principal o loteamento Vila Sortino, como ilustrado na figura 18 

através de projeto urbanístico elaborado à época:

Figura 18 - Ortofoto de 2007 ilustrando o trecho do Ribeirão Grande que sofreu a primeira 
canalização, na década de 1950. 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

Figura 19 - Foto do Ribeirão Pires no trecho situado na Zona Comercial Central, retificado na 
década de 1950.

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 20 - Trecho do projeto de retificação do Ribeirão Grande, onde se observa uma 
modificação considerável de seu curso original, elaborado na década de 1970.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

Figura 21 - Trecho do Ribeirão Grande já retificado. Foto aérea, ano de 1997.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.
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Figura 22 - Ortofoto de 2007 ilustrando o trecho do Ribeirão Grande que sofreu a segunda 
canalização, na década de 1970.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

Figura 23 - Foto aérea de trecho com curso original do Ribeirão Grande, entre as Ruas Santo 
Bertoldo (esquerda) e Santinho Gianasi. Data: 1973.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.
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Figura 24 - Trecho do projeto de retificação do Ribeirão Grande, com a proposição de rotatória 
para acesso à Rua Santo Bertoldo.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ribeirão Pires. Década de 1970.

Ambas as canalizações foram alternativas encontradas para o crescimento do 

município. Em especial na década de 1970, com a vinda de muitas indústrias do 

setor  químico  e  automobilístico  à  região  do  ABC  paulista,  o  crescimento  dos 

municípios da região e a explosão demográfica atingiram todas as cidades da região. 

A Lei de Proteção aos Mananciais, promulgada em 1976, foi um instrumento que 

ajudou a conter o crescimento industrial descontrolado, com a demarcação de áreas 

que deveriam ser protegidas e teriam seu uso restrito por conta da legislação. Essa 

legislação abrangia todo o território do município de Ribeirão Pires.

É importante informar que muitas ocorrências de inundações ocorreram em trecho 

situado na região canalizada na década de 1970. Alguns desses eventos ocorreram 

recentemente, como ilustrado nas figuras a seguir (Figura 25 a 28):
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Figura 25 - Ocorrência de alagamento no ano de 2013 na Praça Luis Bertoldo, entre as 
Avenidas Francisco Monteiro e Prefeito Valdírio Prisco após chuva de grande intensidade.

Fonte: Folha de Ribeirão Pires, 2013.

Figura 26 - Localização do ponto de alagamento da Praça Luis Bertoldo.

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 27 - Ocorrência de alagamento no ano de 2013 na Rua Giácomo Sortino, travessa da 
Avenida Prefeito Valdírio Prisco, após chuva de grande intensidade.

Fonte: Folha de Ribeirão Pires, 2013.

Figura 28 - Localização do ponto de alagamento da Rua Giácomo Sortino.

Fonte: Elaboração própria.

.

Em visita a campo, no mês de abril de 2018, foi constatado que ainda ocorrem 

problemas com trechos  na qual  a  deficiência  do  setor  de  drenagem é evidente, 

conforme ilustrado nas figuras a seguir (Figura 29 a 32):
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Figura 29 - Localização do ponto de alagamento ocorrido em abril de 2018.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 30 - Ortofoto de 2007 ilustrando o trecho da ocorrência de alagamento, ilustrada na foto 
anterior.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ribeirão Pires.
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Figura 31 - Ribeirão Grande em trecho próximo ao ponto de alagamento ilustrado 
anteriormente, em dia chuvoso.

 
Fonte: Elaboração da autora

Figura 32 - Ribeirão Grande em trecho próximo ao ponto de alagamento ilustrado 
anteriormente, em dia seco.

Fonte: Elaboração própria.
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O  trecho  entre  as  Ruas  Santo  Bertoldo  e  Santinho  Gianasi  tem  o  viário 

pavimentado em apenas uma das margens do Ribeirão Grande,  como pode ser 

notado nas imagens anteriores. A partir da Rua João de Nadai, no entanto, o viário 

da Avenida Prefeito Valdírio Prisco ainda não foi aberto em um dos seus sentidos, 

conforme as figuras a seguir (Figuras 33 e 34):

Figura 33 - Foto aérea do trecho sem a abertura do viário.

Fonte: Google Maps.

Figura 34 - Foto de trecho do Ribeirão Grande, com o viário aberto.ao lado esquerdo e a 
vegetação nativa existente do lado direito.

Fonte: Elaboração própria.
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A seguir, é apresentado o trecho final desta análise, a partir da Rua Santinho 

Gianasi em direção à Rua Natalino Romaldini, onde há a abertura parcial do viário,  

conforme fotos abaixo (Figuras 35 e 36):

Figura 35 - Foto da Avenida Prefeito Valdírio Prisco na confluência da Rua Santinho 
Gianasi, com trecho do viário interrompido.

Fonte: Google Maps.

Figura 36 - Foto aérea do trecho com abertura parcial do viário.

Fonte: Google Maps.
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5.3 Justificativa

Estudar as condições de drenagem do referido curso d’água justifica-se para 

o melhor entendimento dos fatores que o levaram às suas condições atuais e, a 

partir  de então, buscar soluções que consigam mitigar ou erradicar os problemas 

encontrados. 

As práticas inadequadas de urbanização podem ser prejudiciais aos sistemas 

de drenagem urbana. O processo de urbanização acelerado ocorrido na maioria das 

cidades brasileiras como também em muitas cidades latino americanas foi um fator  

crucial para o agravamento dos problemas relacionados às inundações das cidades. 

Em muitos casos, na ocasião dos projetos de loteamentos, pouco se considerou a 

importância da ocupação adequada das áreas de várzeas próximas aos rios. Em 

muitas cidades,  como no caso do município de Ribeirão Pires/SP, o fato da não 

existência  de  um  Plano  Diretor  de  Drenagem  Urbana  à  época  desses 

acontecimentos, além da  falta de mecanismos legais e administrativos eficientes, 

que  permitissem  uma  correta  gestão  das  consequências  do  processo  de 

urbanização sobre as enchentes urbanas e a concepção inadequada da maioria dos 

projetos de drenagem urbana, contribuíram para o agravamento do problema. 

A canalização de rios e córregos foi uma solução largamente empregada em 

muitas  cidades  para  tornar  viável  a  expansão  da  malha  urbana.  Com  isso,  a 

velocidade do escoamento das águas aumenta consideravelmente, e as estruturas 

criadas passam a não dar conta do volume de águas na época das cheias. O que  

inicialmente é visto como uma solução, passa, ao longo dos anos, a configurar como 

um problema. 

O trecho escolhido para o foco deste termo de referência justifica-se pela sua 

visibilidade e impacto, uma vez que é o que mais sofreu modificações e está em 

área mais adensada do município.

Este estudo poderá também em um momento futuro servir como ferramenta 

para a revisão do Plano Municipal de Drenagem Urbana, indicando os problemas 

encontrados, medidas para a mitigação dos mesmos e proposta de planejamento 

para as condições futuras.
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5.4 Objetivo

- O objetivo geral consiste em analisar as condições do sistema de drenagem 

urbana  das  águas  pluviais  no  município  de  Ribeirão  Pires/SP,  tendo  como foco 

principal  o  trecho  modificado  do  principal  curso  d'água  do  município,  que  é  o 

Ribeirão Grande.

 

-  Os  objetivos  específicos  consistem  em  identificar  quais  os  impactos 

causados pela deficiência no manejo dessas águas, como a urbanização contribuiu 

para  sua  configuração  atual,  realizar  um  levantamento  de  áreas  críticas  onde 

ocorrem a formação de pontos de alagamentos e indicar possíveis soluções para a 

mitigação dos problemas encontrados. 

5.5 Resultados e Impactos Esperados

Os resultados esperados são o de se adotar medidas que causem o menor 

impacto possível no trecho proposto para o projeto de intervenção, com o devido 

dimensionamento dos sistemas de drenagem.

5.6. Ações de Intervenção

O  projeto  de  intervenção  consiste  em  sugerir  um  sistema  adequado  de 

drenagem para o trecho do viário da Avenida Prefeito Valdírio Prisco que ainda não 

se encontra aberto, além de estudar sua viabilidade ou não de abertura do mesmo 

para o tráfego de veículos e pedestres.  O trecho proposto para intervenção é o 

ilustrado nas figuras abaixo (Figuras 37 e 38):
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Figura 37 - Mapa o trecho de intervenção, situado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, trecho 
entre as Ruas Santinho Gianasi e Nazareno Romaldini.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 38 - Foto aérea do trecho proposto para intervenção.

Fonte: Elaboração própria.

Poderão  ser  adotadas  medidas  de  controle  de  escoamento,  atuando 

diretamente no lote, praças e passeios, micro drenagem que é o controle que age 

sobre o hidrograma resultante de um ou mais loteamentos e macrodrenagem, que é 

o controle sobre os principais rios urbanos.
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Deverão ser previstas sarjetas e valas ao longo do viário, beirando o meio-fio 

das calçadas, situadas a um nível mais baixo que o leito carroçável para a correta  

condução  da  água  das  chuvas até  os  bueiros  ou bocas-de-lobo (Figura  39).  As 

bocas-de-lobo serão previstas em número de duas, uma em cada extremidade, para 

o auxílio do envio das águas às canalizações que desembocarão no ribeirão Grande. 

Essas canalizações serão ligadas a uma caixa de passagem que, por sua vez, se 

liga por conduto à galeria, desembocando essas águas no ribeirão Grande. 

Figura 39 - Corte esquemático de drenagem de águas pluviais.

Fonte: http://www.ramblainfra.com.br/projeto-drenagem-pluvial-loteamento.

5.7. Atores Envolvidos

Os  atores  envolvidos  são  a  prefeitura  municipal  de  Ribeirão  Pires  e  sua 

população, todos entendidos como usuários urbanos. Cada usuário urbano não deve 

ampliar a cheia natural, ou seja, o escoamento durante as chuvas não poderá ser  

ampliado  pela  ocupação  da  bacia,  seja  por  loteamento,  seja  por  obras  de 

macrodrenagem.

Na região de estudo, que é o município de Ribeirão Pires - SP, a medida de 

controle adotada é a medida de controle na fonte, a qual o Plano Diretor municipal 

prevê, para todo o território municipal, um percentual mínimo para área permeável e,  

dentro dessa área permeável,  uma parcela de área vegetada.  Essa medida tem 

como  função  minimizar  os  impactos  à  jusante,  permitindo  maior  infiltração  da 

precipitação, criando condições próximas às condições naturais existentes antes da 

impermeabilização provocada pela ocupação urbana.  O custo da implantação das 

medidas de estruturação e manutenção da drenagem urbana deverá ser transferida 

aos proprietários dos lotes, e uma medida efetiva é o pagamento pelos serviços 

ambientais. 

http://www.ramblainfra.com.br/projeto-drenagem-pluvial-loteamento
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5.8 Recursos Necessários

Serão necessários recursos humanos e financeiros da Prefeitura Municipal de 

Ribeirão  Pires  para  a  execução  das  atividades  de  drenagem  e  pavimentação 

previstas.  Quanto  aos  recursos  humanos,  é  importante  a  mobilização  e/ou 

contratação de uma equipe técnica qualificada, com experiência em execução de 

obras  de  pavimentação  e  drenagem urbana.  Por  parte  da  população,  a  mesma 

deverá  manter  em  seus  imóveis  a  área  mínima  necessária  para  drenagem  e 

escoamento das águas pluviais em seus lotes, visando a um melhor desempenho do 

sistema hídrico, alimentando de forma eficaz o lençol freático e causando o menor 

impacto possível aos recursos hídricos.

Quanto aos recursos financeiros, a Prefeitura deverá viabilizar o pagamento 

das  horas  técnicas  dos  profissionais  contratados,  que  auxiliarão  nas  etapas  de 

serviços preliminares, topografia e estudos técnicos, preparo e execução de guias e 

sarjetas,  drenagem  e  pavimentação,  execução  de  prolongamento  de  galeria  de 

concreto regular, passeios, sinalização, execução de muros de contenção (quando 

necessário), desassoreamento do curso d'água, movimentação de terra e transporte.

O apoio técnico dos gestores públicos, de diferentes secretarias de governo, 

também é essencial para dar viabilidade do projeto, devendo ser esta uma atividade 

de  natureza  interdisciplinar,  envolvendo  principalmente  as  Secretarias  de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Obras Públicas, Infraestrutura Urbana e Meio 

Ambiente para o correto desenvolvimento dos trabalhos previstos.

5.9 Orçamento

Para a execução completa das obras, desde os serviços preliminares até a 

execução do muro de contenção, o custo estimado para a prefeitura é de cerca de 

2.129.231,97 reais (dois milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta e um 

reais e noventa e sete centavos), sem considerar os custos de desapropriação dos 

terrenos lindeiros (Tabela 3). A obra será necessária por conta do crescimento da 

região (inclusive com a proposta de implantação de conjunto habitacional no terreno 

lindeiro ao córrego), o que poderia acarretar um ônus com a mobilidade urbana da 

região. Uma alternativa proposta para a redução do custo com a desapropriação da 
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área é a doação de parte do terreno que interessa ao poder público pelo proprietário  

tendo como contrapartida o aumento do potencial construtivo.

Tabela 3 - Cronograma financeiro simplificado.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Obras da prefeitura de 

Ribeirão Pires.

Os custos foram calculados com base nas tabelas SINAPI (obras gerais), SIURB 

(para os serviços e estudos técnicos e movimentação de terra), DNIT (sinalização) e 

CPOS (passeios e rampas).

5.10 Viabilidade

A viabilidade técnica será possível se a abertura do trecho do viário proposto 

for realizada apenas de um dos lados do ribeirão Pires, com a desapropriação de 

parte  dos  terrenos  lindeiros  à  via  (lado  direito  da  foto).  A proposta  é  que  seja 

executado o viário com duas faixas, sendo uma para cada sentido da via, conforme o 

trecho executado até a Rua Santinho Gianasi. O trecho situado ao lado esquerdo da 

foto  permaneceria  como  está,  evitando  impacto  de  assoreamento  do  rio,  o  que 

causaria grande impacto ambiental.

Sobre a viabilidade financeira, o empreendimento, independentemente de seu 

porte,  nasce de uma vontade de se reformar,  modificar,  acrescentar ou construir 

algo. É de extrema importância para qualquer projeto, que se elaborem estudos que 

quantifiquem o montante de gastos a serem despendidos. A viabilidade financeira, 

porém,  não  se  limita  apenas  ao  aspecto  financeiro,  com  cálculos  de  planilhas 

combinados  com  cronogramas  físicos-financeiros,  mas  também  considerando-se 

Valor Peso
Item Discriminação R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.267,88 0,34%
2 SERVIÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS 4.047,12 0,06%
3 PREPARO DE CAIXA 314.255,48 14,78%
4 GUIAS E SARJETAS 50.979,13 2,40%
5 PAVIMENTAÇÃO 142.646,12 6,71%
6 DRENAGEM 25.527,41 1,20%
7 PASSEIOS/RAMPAS 44.062,00 2,07%
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.551,31 0,45%
9 MURO DE CONTENÇÃO 1.530.895,52 71,99%

Total (%):
Total (R$): 2.129.231,97 100,00%
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outros  aspectos  como  o  retorno  financeiro  necessário,  se  o  empreendimento 

proposto se insere no contexto geral da região, se atende às restrições ambientais, 

geotécnicas e se está de acordo com o zoneamento da região. No caso do projeto e 

obra  previstos,  ele  é  viável  financeiramente,  uma  vez  que  a  prefeitura  possui  

recursos  próprios  para  sua  execução  e  seu  retorno  será  breve,  uma  vez  que 

auxiliará  na  melhoria  das  condições  de  drenagem da  região,  evitando  prejuízos 

ambientais  à  comunidade  e  ao  município  como  um  todo,  e  financeiros  aos 

moradores  da  região,  pois  auxiliará  no  sistema  viário  de  vias  próximas  e  no 

escoamento adequado das águas pluviais provenientes das chuvas.

A viabilidade econômica se verifica na valorização imobiliária da região e do 

entorno com a implantação das obras de drenagem e pavimentação, uma vez que, 

mitigados ou sanados os problemas com inundações, os imóveis teriam melhores 

condições de conservação de suas construções e teriam chance menor de serem 

deteriorados.  Além disso,  os  imóveis  que  não  possuem  acesso  para  a  avenida 

Prefeito  Valdírio  Prisco,  no  trecho  objeto  de  intervenção,  passariam  a  ter, 

minimizando  o  impacto  de  tráfego  no  trânsito  na  Avenida  Francisco  Monteiro 

(paralela a essa via).

5.11 Riscos e Dificuldades

Nos casos observados, as canalizações ocorreram em épocas distintas de 

urbanização do território.  Para solução dos problemas com inundações,  algumas 

obras foram elaboradas ao longo dos anos, entre elas o rebaixamento da calha do 

Ribeirão Grande. Essa medida auxiliou na prevenção de ocorrências no primeiro 

trecho canalizado, porém, não surtiu o mesmo efeito no segundo trecho, que ainda 

sofre quando ocorrem precipitações mais intensas.

Existe  a  intenção  por  parte  do  município  de  abertura  do  viário  no  trecho 

indicado, como uma alternativa ao tráfego da Avenida Francisco Monteiro, situada ao 

lado  direito  do  Ribeirão  Grande,  a  duzentos  metros.  A referida  avenida  sofrerá 

impactos em curto e médio prazos devido a obras de implantação de loteamento.  

Também de acordo com o zoneamento proposto pela Lei Específica da Billings, o 

trecho se insere em Subárea de Ocupação Consolidada (em vermelho na figura 41), 

onde há  implantação  de  rede de coleta  e  tratamento  de  esgotos  e  Subárea de 

Ocupação Controlada (onde a implantação de esgoto é prevista ou tem atendimento 
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parcial). Há um trecho situado em Subárea de Conservação Ambiental, o qual incide 

sobre  o  viário  que  ainda  não  foi  aberto.  Considerando  o  ilustrado  nas  cartas 

geotécnicas de aptidão à urbanização, parte do trecho objeto de abertura de viário 

configura como área inapta às condições de urbanização (ilustrado em vermelho 

escuro na figura 40), por conta do risco associado à inundações e associados ao 

nível do lençol freático. 

Figura 40 - Trecho de carta geotécnica de aptidão à urbanização ilustrando o local que 
demanda obra de ampliação do sistema viário.

Fonte: Canil e Nogueira, 2016.

Figura 41 - Trecho de mapeamento com manchas de zoneamento ilustrando o local que 
demanda obra de ampliação do sistema viário. As áreas em verde são restritas à ocupação, 

enquanto que as áreas em lilás e vermelho são as indicadas para adensamento.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ribeirão Pires.
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Além disso, a impermeabilização ou supressão de vegetação pode impactar 

na  dinâmica  hidrológica  da  bacia  hidrográfica,  especialmente  nos  períodos 

chuvosos.  É  um  setor  que  possui  função  para  a  manutenção  da  quantidade  e 

qualidade da água para o reservatório,  especialmente em períodos de estiagem, 

garantindo a qualidade dos serviços ecossistêmicos. Portanto, deve-se evitar sua 

ocupação mantendo-as como zonas protegidas e com usos compatíveis com essa 

função.

Portanto,  a  abertura  de  trecho  do  sistema  viário  no  trecho  indicado,  em 

continuidade  ao  sistema  aberto  na  região  central  poderá  ser  feita  mediante 

realização de obras de drenagem, tomando-se o cuidado de se prever o correto 

escoamento das águas pluviais, para que não se causem outros danos ao sistema, 

gerando prejuízos ao meio ambiente e à população. Além disso, conforme projeto de 

intervenção proposto, a abertura do viário poderá ser feita em apenas um lado do 

curso d’água, com o intuito de se causar o menor impacto no sistema de drenagem 

existente.

A respeito do sistema de implantação de reservatórios proposto com o Plano 

Municipal  de  Drenagem,  acredita-se  que  apenas  com  medidas  de  limpeza  e 

desassoreamento do Ribeirão Grande e seus afluentes realizados periodicamente 

serão suficientes para o controle das cheias durante os eventos de precipitações que 

ocorrerem futuramente no município.

5.12 Cronograma

O cronograma para execução do projeto e execução das obras é de um total 

de 12 (doze) meses, conforme ilustrado abaixo (Tabela 4):
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Tabela 4 - Cronograma físico.

TEMPO (MESES)
Item Discriminação  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELI-
MINARES 50% 50%           

2 SERVIÇOS E ESTU-
DOS TÉCNICOS 100%            

3 PREPARO DE CAI-
XA 10% 20% 20% 20% 20% 10%       

4 GUIAS E SARJE-
TAS 10% 20% 20% 20% 20% 10%       

5 PAVIMENTAÇÃO      10% 10% 30% 40% 10%   
6 DRENAGEM 20% 30% 50%          
7 PASSEIOS/RAMPAS        20% 20% 40% 10% 10%

8 SINALIZAÇÃO VIÁ-
RIA          40% 40% 20%

9 MURO DE CONTEN-
ÇÃO 10% 20% 20% 20% 20% 10%       

 Total (%): 9,39% 18,36% 18,43% 17,83% 17,83% 9,59% 0,67% 2,43% 3,10% 1,68% 0,39% 0,30%

 
Total Acumulado 

(%): 9,39% 27,75% 46,18% 64,01% 81,84% 91,43% 92,10% 94,53% 97,63% 99,31% 99,70% 100,00%
Fonte: Elaboração própria com base em informações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas.
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5.13 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

A gestão do projeto e acompanhamento das obras deverá ser feita por um 

engenheiro agrônomo ou civil, da empresa contratada para execução, acompanhado 

também por um gestor municipal da Secretaria de Obras Públicas responsável pelo 

desenvolvimento da obra conforme projeto proposto. 

Para  identificação de possíveis  erros  e  posterior  correção dos mesmos,  é 

sugerido  que  se  realizem  reuniões  semanais  com  toda  a  equipe  envolvida,  e 

medições mensais para a prestação de contas. Essas medições serão realizadas 

pelas  empresas  contratadas  e  validadas  pelos  técnicos  da  Secretaria  de  Obras 

Públicas da prefeitura.

 A avaliação  dos  resultados  será  realizada  através  de  relatórios  técnicos 

mensais,  elaborados  também  pelos  técnicos  da  prefeitura  (Secretaria  de  Obras 

Públicas) os quais acompanharão as medições. 

A  fiscalização  e  acompanhamento  das  obras  deverá  ser  efetiva,  e  é 

recomendável que nenhuma área de risco seja desapropriada se não houver uma 

imediata ocupação pública que evite a sua reocupação. A comunidade precisa ser 

inserida no processo das medidas de controle de enchentes, desde a manifestação 

de  seus  anseios  até  a  execução  das  medidas  de  controle  das  enchentes.  E  a 

educação ambiental deve ser estendida a  todos, desde os técnicos (engenheiros, 

arquitetos, etc.) até a população geral. Nas bacias, deverá ser feito o gerenciamento 

das  ocupações  de  forma  sustentável,  com  um  controle  dos  locais  a  serem 

desenvolvidas e a densificação das áreas já loteadas.
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6 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
DRENAGEM

6.1 Objeto

Este  Termo  de  Referência  tem  por  finalidade  fornecer  as  informações 

essenciais para orientar as empresas licitantes na elaboração das propostas visando 

à  execução  das  obras  e  dos  serviços,  referentes  à  implantação  de  Sistema  de 

drenagem e pavimentação de viário situado ao longo de trecho do ribeirão Pires, 

principal corpo d'água do município de Ribeirão Pires.

A  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Ribeirão  Pires  será  a 

responsável  pelo  fornecimento  da infraestrutura  do  empreendimento  e  tendo  em 

vista o início das atividades  de execução do projeto de drenagem para a Avenida 

Prefeito Valdírio Prisco, no trecho compreendido entre as Ruas Santinho Gianasi e 

Nazareno Romaldini.

Os  projetos  de  drenagem de  vias  públicas  contratados  deverão  seguir  as 

diretrizes contidas neste TR.

Extensão (m)

Trecho da Avenida Prefeito Valdírio Prisco - 280,00m

Extensão Total: 280,00m

6.2 Justificativa

Um  projeto  de  drenagem  adequado  visa  sanar  um  problema  comum  na 

maioria das cidades: a falta de um sistema de drenagem urbana de águas pluviais  

adequado,  o  que  gera  prejuízos  ao  meio  ambiente  e  à  qualidade  de  vida  da 

comunidade.  Como  já  levantado  pelo  diagnóstico,  há  pontos  significantes  de 

alagamentos em trechos do viário canalizado anteriormente e a intenção é a de que 

esta situação não se repita, propondo soluções que dialoguem com a urbanização 

crescente no município e causem o menor impacto possível  no escoamento das 

águas pluviais.

6.3 Descrição do Objeto

O projeto de Drenagem Viária tem as seguintes características:
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- Avenida Prefeito Valdírio Prisco:

• Trecho: Rua Santinho Gianasi / Rua Nazareno Romaldini

• Extensão:  280,00m;

• Classificação da Via: Arterial;

• Pista: Trecho: 6,00m

6.4 Fundamentação Legal

As  empresas  interessadas  em  participar  do  processo  de  contratação  de 

projeto de drenagem parcial através da modalidade concorrência deverão cadastrar-

se no site da prefeitura. O instrumento convocatório será afixado no paço municipal e 

também no site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, e 

será  estendido  a  todos  os  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas.

O projeto proposto deverá atender ao disposto nas Leis Federais 11.445 de 05 

de janeiro de 2007 e 13.308 de 06 de julho de 2016, além da Lei Estadual 12.526 de  

02 de janeiro de 2007.

O projeto apresentado deverá seguir  os parâmetros da estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 430, e o licenciamento ambiental  deverá ser feito conforme 

estabelecido  pelas  Resoluções  CONAMA 005/1988  e  357/2005.  Deverá  atender 

também aos parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual 8.468/76.

6.5 Estimativa de Custos

O orçamento estimado para a Prefeitura de Ribeirão Pires executar a obra 

proposta é de 2.129.231,97 reais, conforme planilha abaixo:
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6.6 Critérios de Julgamento

O critério de julgamento para a proposta escolhida será o de melhor técnica 

combinada  com  menor  preço,  visando  as  condições  de  qualidade,  rendimento, 

preço,  condições  de  pagamento,  prazos  e  outras  pertinentes,  estabelecidas  no 

edital.

6.7 Prazo, Local e Condições de Entrega

O  prazo  para  execução  e  entrega  final  da  obra  é  de  12  (doze)  meses,  

contados a partir da assinatura do contrato. O local para execução será na Avenida 

Prefeito  Valdírio  Prisco,  trecho  compreendido  entre  as  Ruas  Santinho  Gianasi  e 

Nazareno Ronaldini, em Ribeirão Pires. As condições de entrega são a execução da 

obra  por  completo,  ressaltando  que  antes  do  início  das  atividades  a  licitante 

vencedora  deverá  apresentar  o  cronograma  detalhado  por  atividade  de  obra 

mantendo-se de acordo com o cronograma previsto pela equipe técnica e o mesmo 

deverá ser apresentado e aprovado pela fiscalização da contratante.

O  cronograma  proposto  será  apresentado  neste  Termo  de  Referência  e 

poderá  sofrer  alterações  por  ocasião  da  elaboração  do  mesmo  -  por  parte  da 

contratada – e aceite - por parte da fiscalização. Apenas deverão ser respeitadas e 

seguidas até a conclusão da obra as datas previstas no cronograma detalhado.

6.8 Obrigação das partes

Valor Peso
Item Discriminação R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.267,88 0,34%
2 SERVIÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS 4.047,12 0,06%
3 PREPARO DE CAIXA 314.255,48 14,78%
4 GUIAS E SARJETAS 50.979,13 2,40%
5 PAVIMENTAÇÃO 142.646,12 6,71%
6 DRENAGEM 25.527,41 1,20%
7 PASSEIOS/RAMPAS 44.062,00 2,07%
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.551,31 0,45%
9 MURO DE CONTENÇÃO 1.530.895,52 71,99%

Total (%):
Total (R$): 2.129.231,97 100,00%
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A CONTRATADA deverá:

Executar o objeto de acordo com as condições, especificações e quantitativos 

estipulados neste Termo de Referência;

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente,  cumprir  rigorosamente  os  prazos estipulados nesse Termo de 

Referência;

Responder por todas as despesas referentes as obrigações decorrentes do 

direito de propriedade intelectual, trabalhistas, tributarias, previdenciárias, fiscais e 

de  acidentes  de  trabalho  no  ambiente  da  Unidade  de  Conservação  Fazenda 

Bandeirantes; 

Indicar, no ato da assinatura do contrato, o responsável técnico, engenheiro 

agrônomo, cujo vínculo com a CONTRATADA, deverá ser comprovado por meio da 

apresentação do contrato de prestação de serviços, contrato social, em se tratando 

de sócio, ou pela apresentação de Carteira Profissional por Tempo de Serviço; 

Indicar  preposto  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato  junto  ao 

fiscal designado pelo CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis da data de 

assinatura do contrato; 

Responder, objetivamente, por todos e quaisquer danos pessoais e materiais 

causados  por  seus  empregados  ou  prepostos  às  dependências,  instalações  e 

equipamentos deste Tribunal e/ou de terceiros, decorrentes de ações ou omissão 

culposa  ou  dolosa,  devidamente  comprovadas,  procedendo,  imediatamente,  os 

reparos ou indenização cabíveis, assumindo seus ônus, e, se assim não proceder, o 

CONTRATANTE lançará mão dos créditos a que fizer jus para ressarcir os prejuízos 

a que tem direito;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de Gestor indicado 

para acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos 

que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

Atender prontamente as solicitações técnicas e eventuais reclamações; 

Fornecer  todo  o  material  e  estrutura  necessários  para  a  execução  dos 

serviços,  com  supervisão  de  um  engenheiro  agrônomo,  civil,  ambiental  ou 

agrimensor;

Manter seu profissional  uniformizado,  quando em visita  à  CONTRATANTE, 

identificando-o  através  de  crachá,  com  fotografia  recente,  e  provendo-o  dos 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s – básicos a execução dos serviços; 
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O empregado  da  CONTRATADA,  estando  em serviço,  deverá  ter  conduta 

adequada  na  utilização  dos  materiais,  ferramentas  e  equipamentos,  conforme 

indicações do fabricante, objetivando a correta execução dos serviços; 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

Manter  todos  os  equipamentos  e  utensílios  necessários  à  execução  dos 

serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 

em até 24 (vinte e quatro) horas; 

Manter  placas  de  sinalização  e  isolamento  durante  os  procedimentos  de 

limpeza, visando evitar acidentes com as pessoas e veículos que passarem pelo 

local; 

Implantar,  de  forma  adequada,  execução  e  supervisão  permanente  dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de 

forma  meticulosa  e  constante,  mantendo  sempre  em  perfeita  ordem,  todas  as 

dependências objeto dos serviços; 

Nomear Responsável Técnico pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos comparecendo ao local do trabalho, sempre que se fizer 

necessário, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao executante;

O Responsável Técnico da CONTRATADA terá a obrigação de reportar-se, 

quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do 

CONTRATANTE  e  tomar  as  providências  pertinentes  para  que  sejam  corrigidas 

todas as falhas detectadas; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu(s) empregado(s) em 

serviço, das normas disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE; 

Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao 

atendimento  do(s)  empregado(s),  acidentado  ou  com  mal  súbito,  por  meio  do 

preposto indicado; 

Fazer seguro de seu(s) empregado(s) contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

O CONTRATANTE obrigar-se-á: 

Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

Proporcionar  à  CONTRATADA  todas  as  facilidades  para  o  perfeito 

fornecimento do objeto licitado; 

Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas; 
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Prestar os esclarecimentos e dar informações que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços ora licitados, por meio de 

servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

Disponibilizar  local  adequado  para  guardar  os  equipamentos  que  serão 

utilizados e de propriedade da CONTRATADA; 

Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio do 

Gestor do Contrato, nos prazos estabelecidos; 

6.9 Acompanhamento e Fiscalização

O acompanhamento e a fiscalização serão elaborados pela equipe técnica 

das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Urbano 

e Habitação da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires. 

6.10 Pagamento

 A Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Ribeirão  Pires  optou  por 

realizar o pagamento em 12 (doze)  parcelas, sendo assim o primeiro pagamento 

ocorrerá  com  a  conclusão  e  medição  da  etapa  01,  correspondente  a  10%  de 

execução  de  toda  a  obra,  o  segundo,  terceiro,  quarto  e  quinto  pagamentos 

correspondentes a 80% de execução de toda a obra, sendo 20%  atribuído para 

cada  parcela,  e  o  último  pagamento,  ocorrerá  com  a  finalização  e  término  da 

execução dos 10% restantes de execução de toda a obra.

As  porcentagens  relativas  a  cada  um dos  pagamentos  são  referentes  ao 

andamento  dos serviços  com relação ao cumprimento  de cada uma das etapas 

conforme descrito no cronograma apresentado no item anterior.

6.11 Subcontratação

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, 

até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 
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6.12 Sanções

A subcontratação total ou parcial do projeto e/ou obra previstos neste Termo, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital  e no contrato 

serão passíveis de rescisão com a empresa contratada.
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