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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se no projeto do Parque Linear do Córrego Verde 1, situado 
na zona oeste da cidade de São Paulo, no trecho compreendido entre a Av. Heitor 
Penteado e a Rua Belmiro Braga. Tem por objetivo avaliar as condicionantes 
hidrológico-hidráulicas referentes ao sistema de drenagem da região, que há décadas 
apresenta histórico de mau desempenho, registrando incidentes anuais de grave 
monta, inclusive com perda de vidas. 
A bacia em questão apresenta-se altamente urbanizada, objeto de diversos projetos e 
estudos anteriores, inclusive prevendo a construção de um reservatório de detenção 
localizado no cruzamento da Rua João Moura com a Rua Abegoária, projetado para 
atenuação de cheias com período de retorno de 25 anos. 
Através desta análise pretende-se avaliar o desempenho das estruturas existentes, 
notadamente as galerias cujo cadastro se conhece, bem como os efeitos da introdução 
do reservatório de detenção, de forma a permitir a proposição de soluções integradas 
urbanísticas através do parque linear (Figura 1). 

Figura 1- Parque Linear do Córrego Verde – São Paulo SP 
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2 PREMISSAS DO ESTUDO 

2.1 Considerações Gerais 
A maioria dos problemas de drenagem enfrentados em uma região urbana nasce de 
duas práticas não sustentáveis: a impermeabilização do solo, causada pelas 
construções e pavimentações sem a correspondente medida de atenuação, e a 
ocupação de áreas lindeiras aos macro-drenos, originalmente previstas para o 
escoamento de cheias. Desse modo, observa-se que o bom desempenho de um 
sistema de drenagem urbana tem relação direta com a boa gestão da urbanização, ou 
seja, aquela que é feita com a devida gestão do uso e da ocupação do solo. 
A estes fatores, acrescentam-se ainda dois aspectos importantes ligados ao 
desenvolvimento urbano. O primeiro diz respeito ao alto custo das áreas para a 
execução de obras de drenagem, seja de ampliação das canalizações ou recuperação 
das várzeas, e o segundo se refere à vulnerabilidade que soluções de engenharia 
estão sujeitas, quando no meio urbano.  
Quanto ao primeiro, a região do Córrego Verde exemplifica exatamente o conceito: 
situada em região de grande valorização imobiliária, as construções são praticamente 
justapostas às canalizações existentes, não havendo possibilidade de expansão 
horizontal das mesmas sem grandes custos de desapropriação. 
Os projetos de drenagem são usualmente feitos considerando um determinado risco de 
falha, através da adoção, como critério de projeto, de um evento de chuva crítico, por 
exemplo, com probabilidade de ocorrência da ordem de 1:15, 1:50 ou 1:100. No jargão 
hidrológico, significa que são adotados períodos de retorno (Tr) de 25 a 100 anos, o 
que implica no dimensionamento para eventos que, na série histórica de observações 
pluviométricas para o local, ocorreram em média uma vez a cada 25, 50 ou 100 anos. 
Este risco, entretanto, não representa a proteção real da área em função de diversos 
fatores. A presença de canalizações executadas em diversas etapas e diferentes 
épocas, cheias de singularidades que retardam o escoamento e permitem a retenção 
de detritos provenientes do aporte de lixo; a falta de previsão de acessos para 
manutenção e limpeza, e ainda a interferência dos munícipes, através das alterações 
nos projetos de micro-drenagem como a modificação das bocas de lobo e substituição 
das mesmas por grelhas, são alguns dos fatores que tornam o projeto e a obra 
resultante mais vulnerável, reduzindo seu grau de proteção. 
Considerando estes aspectos, a prática da engenharia de drenagem recomenda que 
sejam considerados, para áreas urbanas densamente povoadas, períodos de retorno 
elevados, da ordem de 50 e freqüentemente 100 anos (Tabela 1). Esta prática foi 
referendada pela adoção, através do DAEE – Departamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo, da vazão de 100 anos de recorrência como critério de 
outorga para intervenções em cursos d’água naturais. 
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Tabela 1: Períodos de Retorno Recomendados  (Fonte: Drenagem Urbana ABRH – 1995) 

 
 

É importante, entretanto enfatizar a diferença entre os conceitos de período de retorno 
e risco. Entende-se por risco como a probabilidade de uma determinada obra vir a 
falhar pelo menos uma vez durante um determinado período de tempo. Esse conceito 
leva em conta que uma obra projetada para um período de retorno Tr expõe-se, todo o 
ano, a uma probabilidade 1/Tr de vir a falhar. É intuitivo que, ao longo de sua vida útil, 
essa obra terá um risco de falha maior do que 1/Tr, por ficar exposta, repetidamente, a 
essa probabilidade de insucesso. Através da Tabela 2 pode-se verificar que uma obra 
projetada com período de retorno de 25 anos terá 18% de risco de falha nos primeiros 
5 anos, apenas devido ao evento hidrológico, e de 5% se projetada para Tr 100 anos.  
Esses riscos não incorporam as vulnerabilidades comuns, como entupimento do 
sistema de drenagem por lixo e assoreamento, ocupações irregulares, defeitos de 
execução, etc. O risco de falha é, portanto, também função dessas vulnerabilidades. 
Considerando a gestão do risco, dois aspectos devem ser ressaltados, primeiro, a 
probabilidade da precipitação (1/Tr) é feita a partir da observação de um evento 
aleatório, não é possível de ser controlada, segundo, a vulnerabilidade pode ser 
controlada de modo a reduzir o risco de falha, por exemplo, manutenção constante, 
controle da ocupação irregular, etc. são medidas que reduzem a vulnerabilidade do 
sistema e, portanto, aumentam a segurança da obra. 
 
 

Tabela 2- Risco em função da vida útil e do período de retorno. 
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Por essas razões, a prática internacional recomenda adotar para projetos de sistemas 
de drenagem períodos de retorno da ordem de 100 anos, associados a medidas de 
sustentação. Essas medidas procuram compensar ou mitigar os impactos da 
impermeabilização. Também é fundamental considerar as medidas não estruturais.  
As medidas compensatórias ou mitigadoras têm a finalidade de reduzir ou atrasar o 
escoamento superficial, assim como reter a poluição difusa, e podem ser 
exemplificadas pelos reservatórios de detenção, detenção de lote, pavimentos 
permeáveis e armazenadores, valetas e trincheiras de infiltração, telhados verdes e 
parques lineares armazenadores. Estas medidas em si, não vão acabar com os 
problemas de inundações numa determinada bacia, porém vão diminuir as 
vulnerabilidades do sistema, conforme mencionado acima. 
Este também é o objetivo das chamadas medidas não estruturais, representadas 
basicamente, por medidas destinadas ao controle do uso e ocupação do solo (nas 
várzeas e nas bacias) ou à diminuição da vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de 
risco de inundações, através da busca de soluções que permitam a essas populações 
conviver de forma harmoniosa com as cheias. As medidas não estruturais envolvem, 
muitas vezes mudanças de aspectos de natureza cultural, que impõem, para o sucesso 
da implantação das medidas, a implementação de programas de educação ambiental. 
A inexistência do suporte de medidas não estruturais é apontada, atualmente, como 
uma das maiores causas de problemas de drenagem nos centros mais desenvolvidos. 
A utilização balanceada de investimentos, tanto em medidas estruturais quanto não 
estruturais, pode minimizar significativamente os prejuízos causados pelas inundações. 
Assim, as premissas básicas para as intervenções no Córrego Verde devem 
contemplar estes princípios: combinação de medidas estruturais como ampliação da 
canalização e retenção para períodos de retorno de 100 anos (mínimo), medidas de 
compensação e mitigação como pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração e 
biovaletas e ainda a adoção de políticas de sustentação como o incentivo ao uso de 
reservatórios domiciliares (de lote), telhados verdes e retenção de lixo e sedimentos 
nas captações. Em paralelo, medidas não estruturais especificas para a área devem 
ser estudadas e planejadas pelo poder público. 
 

2.2 Situação Atual e Estudos Existentes 
 
2.2.1 Traçado Existente 
 
O trecho em estudo, que se superpõe ao parque linear previsto, estende-se deste a Av. 
Heitor Penteado até a Rua Cardeal Arco-Verde, e representa apenas 50% em área da 
bacia de Drenagem do chamado Braço 1 do Córrego Verde.  
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Um projeto desenvolvido pela empresa PROSED, datado de 1981, previa uma galeria 
inicia-se em tubos de concreto de 700 mm de diâmetro na Av. Heitor Penteado, 
seguindo pela Rua Abegoária em galeria moldada de seção 1.500 x 1.500mm, que 
passa para 2.200 x 1.500m a partir da rua Prof. Nicolau de Moraes Barros. (Figura 2), 
ampliando-se para 2.800 x 1.500 mm a jusante da praça e seguindo pela Rua Medeiros 
de Albuquerque, onde se bifurca entre uma galeria existente de 1.500 x 1.550mm e 
outra projetada de 2.200 x1.500 mm. O trecho existente segue assim passando pela 
viela de ligação entre a Rua Harmonia e Girassol, reunindo-se novamente ao projetado 
no cruzamento com a Rua Luiz Murat (Figura 3). 
O Cadastro da PMSP (1994) desenvolvido pela empresa ETAGRI indica a existência 
de uma galeria de que a galeria tem de 1.200 a 1500 mm de diâmetro desde a Rua 
Abegoária até o cruzamento da Medeiros de Albuquerque com a Aspicuelta, sendo 
ampliado para 1.500x1550 mm daí até o cruzamento com a Belmiro Braga, de onde 
segue pela Rua Matheus Grou com duas células de 1.500x1550 mm até a Rua 
Pinheiros, onde se amplia para uma célula de 2.800x2.800mm e segue até o 
desemboque no Rio Pinheiros (Figura 4 a Figura 7). Dimensões semelhantes 
aparecem no Cadastro de 2007 bem como no cadastro apresentado no projeto 
HIDROSTUDIO (Jan2007). 
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Figura 2 – Projeto de Canalização PROSED/1981 
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Figura 3: Projeto de Canalização PROSED/1981 
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Figura 4: Cadastro do Existente (PMSP/2007) 
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Figura 5: Cadastro do Existente (PMSP/2007) 
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Figura 6: Cadastro do Existente (PMSP/2007) 
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Figura 7: Cadastro do Existente (PMSP/2007) 
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2.2.2 Reservatório de Detenção 
 
De acordo com o Projeto GEOMETRICA/2002, que previa ampliação das canalizações 
existente no trecho, foi introduzido também um reservatório de detenção com área de 
aproximadamente 5.600 m², com fundo na cota 757,70 m e nível d´água máximo na 
cota 762,26 m, perfazendo um volume total de aproximadamente 30.000 m³ (Figura 8 e 
Figura 9) 
O Projeto HIDROSTUDIO-2007 apresenta os hidrogramas de cheia da bacia (Figura 9), 
considerando aparentemente o reservatório mencionado, indicando um projeto com 
amortecimento de cheias de TR 25 anos, das quais resultam as vazões máximas 
indicadas na Tabela 3. Verifica-se que a capacidade de amortecimento é importante 
para o trecho até a Inácio Belmiro, chegando a 43%, aproximadamente, para a cheia 
de Tr 25 anos. 
 

Tabela 3: Vazões (m³/s)  x Tr (anos) Projeto HIDROSTUDIO/2007 

Ponto Sem Amortecimento Com Amortecimento 
10 25 50 100 10 25 

Praça x 
Abegoaria 12,5 16,3 19,7 23 5 6 

Inácio x 
Belmiro 19 25,2 30 35 11 14,2 

       
 
 
 
 



 
Figura 8: Reservatório de Detenção – Planta (Geométrica 2002) 
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Figura 9: Reservatório de Detenção – Corte (Geométrica 2002) 

 



 

 

 
Figura 10: Hidrogramas do Projeto Hidrostudio-2007 
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3 INSPEÇÃO DE CAMPO 

A inspeção de campo efetuada em 28/10/2010 permitiu identificar algumas das 
vulnerabilidades do sistema, conforme as ilustrações a seguir, de onde se 
destacam: 
 

• Altas declividades, que resultam em velocidades altas da água sobre as vias 
e também no interior da galeria. Este fator é importante no projeto geométrico 
das novas canalizações. 

• Curvas acentuadas: as diversas curvas acentuadas são locais propícios para 
retenção de material flutuante e assoreamento. 

• Ausência de aberturas para limpeza das galerias: não permite a manutenção 
rápida de pontos de estrangulamento. 

• Vias estreitas: dificultam obras de ampliação necessárias 
• Existência de lançamento de esgotos: diversos pontos de lançamento de 

águas servidas foram observados no trajeto. 
• Bocas de Lobo e captações modificadas: diversos pontos de captação por 

bocas de lobo foram substituídos por grelhas, com capacidade de coleta 
inferior, embora tenham sido feitas obras de melhoria de captações. 

• Falta de cadastro preciso: as dimensões corretas das tubulações não estão 
claramente indicadas nos cadastros. 

 

Nascentes vista do cruzamento da Av. 
Heitor Penteado com Rua Abegoária e 

Beatriz Barros. Galeria enterrada. 

R. João Moura com Abegoária. Local do 
reservatório proposto. 
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Rua Medeiros de Albuquerque e deflexão 
a direita da galeria, em local de alta 

declividade. 

 

Trecho estreito da Rua Medeiros de 
Albuquerque por onde corre a galeria 

existente, confinada entre as edificações. 

 

Rua Medeiros de Albuquerque com rua 
Aspicuelta, em trecho mais largo. 

 

Deflexão forçada a direita, no chamado 
Beco do Batman.. 
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Trecho de galeria em viela pavimentada 
com paralelepipedos, confinada entre os 

muros das edificações. 

 

Saída da viela com forte deflexão a 
esquerda na rua Harmonia. 

Trecho da rua Harmonia e entrada na 
viela que liga com a Rua Girassol. 

  

 

Entrada da Viela na Rua Harmonia 
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Saída da Viela na Rua Harmonia 

 

Trecho provável pela Rua Inácio Pereira 
da Rocha e Belmiro Braga 

 

Trecho onde há a divisão da galeria, 
sendo parte do fluxo seguindo pela 

Belmiro Braga e parte pelo Beco existente.

Final do trecho da Belmiro Braga. 
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Rua Cardeal Arcoverde, no ponto provável 
de cruzamento da galeria que cruza o 

beco.  

Treco da galeria que segue pela Belmiro Braga e pelo beco existente entre as 
edificações 
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4 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Para diagnóstico do sistema de drenagem envolvendo o Córrego Verde 1 torna-se 
necessária a modelação hidrológica da bacia, para definição das vazões afluentes 
em condições extremas. Esta modelagem foi feita com o emprego do modelo CAbc 
(FCTH, 2002), que é um simulador chuva-vazão que emprega o método do Soil 
Conservation Service (SCS) para separação do escoamento superficial direto e 
geração dos hidrogramas de cheia. 
O modelo representa a bacia em estudo a partir de uma rede de fluxo na qual as 
contribuições das sub-bacias são determinadas a partir das características físicas 
como área (A), fator de infiltração considerado no modelo do SCS (CN) e tempo de 
concentração (Tc). 
Para geração das diferentes cheias, consideram-se precipitações a partir das 
relações de intensidade – duração – freqüência obtidas para o posto de observação 
de referencia da cidade de São Paulo, denominado Posto IAG-USP, que tem séries 
históricas co aproximadamente 70 anos de dados. 
 

4.1 Dados Utilizados 
 
4.1.1 Bacia Hidrográfica 
 
A bacia considerada tem suas cabeceiras nos contrafortes do espigão da Av. 
Paulista, com cotas em torno de 800 m e desemboca no Rio Pinheiros, em torno da 
Cota 720 m, descendo cerca de 80 m no percurso de 4.100m, o que resulta numa 
declividade mediana de 0,019 m/m, ou seja 1,9 %, valores este que pode ser 
considerado alto. Entretanto a parte superior apresenta declividades muito maiores 
do que na porção inferior, notadamente a partir da Av. Faria Lima. A área é 100% 
urbanizada, com previsão de alta densidade de domicílios. A Figura 11 ilustra 
através da superposição dos limites da bacia sobre a fotografia aérea o tipo de 
cobertura vegetal existente atualmente. Na Figura 12 observa-se o modelo montado 
no software CAbc. 
A bacia foi subdividida em 10 sub-bacias para permitir uma melhor representação 
da formação das cheias nos diferentes pontos de controle. Cada sub-bacia é 
delimitada por dois nós, a montante (m) e jusante (J). As principais características 
físicas das sub-bacias estão indicadas na Tabela 4. A área total da bacia simulada é 
de 3,30 km². 
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Tabela 4: Características  das Sub bacias 

Nome  No M  No J 
Area 
(km²) 

Comprimento 
do Talvegue 
Principal (m) 

Cota 
Montante 

(m) 

Cota 
Jusante 
(m) 

R1  Nasc  Heitor  0.444 0.095 779.81  768.00 
R9  Heitor  Moura  0.425 0.255 768.00  767.00 
R8  Moura  Reserv  0.101 0.167 767.00  765.00 
R2  Reserv  Posto  0.05 0.156 765.00  760.00 
R10  Posto  Medeir  0.15 0.228 760.00  756.00 
R3  Medeir  Batman  0.05 0.111 756.00  753.00 
R4  Batman  Belmiro  0.3 0.348 753.00  749.34 
R5  Belmiro  Matheus  0.51 0.675 749.34  740.00 
R6  Matheus  Faria  0.65 0.790 740.00  735.00 
R7  Faria  Pinheiros  0.62 1.185 735.00  721.00 

 

 
Figura 11: Desenho esquemático da bacia do Córrego Verde 1 (GoogleEarth) 

 
 



 
4.1.2 Parâmetros de Simulação 
 

a) Chuva de Projeto 
Para estimativa das precipitações de projeto foi considerada a relação intensidade – 
duração e freqüência estabelecida por Mero & Magni para o Posto IAG, 
representativo da cidade de São Paulo, conforme ilustra a Tabela 5 e a Figura 9, 
para diferentes durações entre 10 e 120 minutos e períodos de retorno variando 
entre 2 e 500 anos. A duração crítica da chuva normalmente é associada ao tempo 
de concentração para cada ponto em análise, por exemplo, para duração de 2 horas 
obtém-se uma precipitação de 120 mm para Tr de 500 anos. Deve-se, entretanto, 
pesquisar a duração crítica para cada ponto estudado, trabalhando-se com a 
envoltória dos valores máximos. 
 

Tabela 5:Totais Precipitados (mm) a partir da relação Intensidade- Duração Freqüência de São Paulo  
(Mero & Magni) 

Duração 
(min) 

TR (anos) 
2 5 10 25 50 100 500 

10 15.7 21.2 24.8 29.4 32.8 36.2 44.1 
20 24.1 32.6 38.2 45.2 50.5 55.7 67.8 
30 29.5 39.8 46.7 55.3 61.8 68.1 82.9 
60 38.3 51.8 60.8 72 80.4 88.7 107.9 

120 42.9 58 68 80.6 90 99.3 120.7 
 

 
Figura 12: Totais Precipitados segundo a relação IDF para São Paulo (Mero & Magni) 

 
b) Distribuição Temporal da Chuvas 

A desagregação temporal da precipitação é feita, em geral, a partir da adoção de 
uma forma de distribuição típica, como as recomendadas nos manuais técnicos, em 
geral, adota-se a distribuição acumulada de Huf 2º. Quartil (Figura 14) e a 
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distribuição do SCS. As precipitações de projeto utilizadas nesta análise são 
indicadas na Figura 15. 

 
Figura 13: Distribuição temporal acumulada Huf 2º. Quartil 

 
Figura 14:Desagregação temporal das tormentas de projeto segundo a distribuição Huf e período de retorno 

 
Figura 15: Distribuição temporal acumulada Huf 2º. Quartil 

 
Figura 16:Desagregação temporal das tormentas de projeto segundo a distribuição Huf e período de retorno 

 
c) Parâmetro de Infiltração e Impermeabilização 

A infiltração no solo é considerada a partir das características do solo natural antes 
da impermeabilização, seguindo a classificação proposta pelo SCS, conforme 
indicado na Tabela 6 e na Tabela 7. Para a região da cidade de São Paulo, pode-se 
adotar o valor de CN igual a 67 para solos naturais. Quando se considera parcela de 
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solo impermeável este valor deve ser corrigido. Nas sub-bacias do Verde 1 adotou-
se CN igual a 85,3. 
A impermeabilização é estimada a partir dos estudos de Campana & Tucci (1995) 
atualizados por Pinto & Martins (2008), em função da densidade de domicílios na 
área das bacias. Observa-se pela Figura 16, que existe uma tendência de 
estabilização na taxa de impermeabilização em torno de 60%. 
 
 

Tabela 6: Classificação dos Solos 

 
 

 
Tabela 7: Valor para CN (SCS) em função do tipo de superfície 
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Figura 17: Relação Impermeabilização x Densidade de domicílios para cidades Brasileiras (Pinto & Martins, 2008) 

 
d) Velocidade de Translação das Cheias 

Para o escoamento sobre as superfícies do terreno admitiu-se a velocidade de 0,75 
m/s, considerando o alto grau de impermeabilização e de implantação de redes de 
drenagem. Para a translação das cheias através dos trechos canalizados, admitiu-
se a velocidade do escoamento de 2,5 m/s. 
 

e) Tempo de Concentração 
O tempo de concentração (Tc) é uma variável importante, no modelo do SCS, o pico 
do hidrograma efluente é função do Tc. Ele é definido como sendo o tempo 
necessário para que toda a bacia venha e contribuir com a vazão na seção de 
controle em questão. O DAEE(2005) recomenda a fórmula do California Culverts 
Practice, que, como o próprio nome diz, é apropriada para o cálculo de bueiros e 
também a fórmula do Método Cinemático. O Cinemático permite uma estimativa 
mais segura do tempo para formação do escoamento superficial direto a partir da 
adoção de velocidades de escoamento sobre as superfícies do terreno. A Tabela 9 
apresenta os valores calculados pelas diferentes fórmulas e o valor adotado pelo 
método cinemático, determinando-se os tempos a partir das velocidades admitidas 
no item anterior e das distâncias obtidas a partir do desenho da bacia. Admitiu-se 
ainda o tempo de concentração mínimo de 10 min. (0,167h). 
 
 

Tabela 8: Fórmulas Práticas para o tempo de Concentração das sub bacias 
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Tabela 9: Tempos de Concentração Calculados para as sub bacias  

Nome  Nó M  Nó J 
TC  
(h) 

Tc (Area)
(h) 

Tc Kirpich 
(h) 

Tc Calif
(h) 

TC Doodge (h) 
 

R1  Nasc  Heitor  0.407 0.333  0.024  0.024  0.373 
R9  Heitor  Moura  0.356 0.326  0.196  0.196  0.659 
R8  Moura  Reserv  0.167 0.159  0.092  0.092  0.302 
R2  Reserv  Posto  0.167 0.112  0.06  0.06  0.192 
R10  Posto  Medeir  0.167 0.194  0.101  0.101  0.333 
R3  Medeir  Batman  0.167 0.112  0.049  0.049  0.197 
R4  Batman  Belmiro  0.167 0.274  0.17  0.17  0.483 
R5  Belmiro  Matheus  0.167 0.357  0.255  0.255  0.573 
R6  Matheus  Faria  0.167 0.403  0.389  0.389  0.723 
R7  Faria  Pinheiros  0.167 0.394  0.418  0.418  0.637 

 
 
 

4.2 Simulações 
Apresentam-se, a seguir, os resultados das simulações realizadas considerando-se 
precipitações com diferentes períodos de retorno e com duração crítica de 2 horas, 
tanto na situação atual, como na situação de implantação do reservatório de 
detenção com volume de 30.000 m³ na praça da Rua Abegoária .  
Para a simulação do reservatório foram consideradas as seguintes curvas: Curva 
cota volume com variação linear, correspondendo a enchimento de reservatório com 
paredes verticais, e curva cota descarga típica de uma estrutura mista com 
descarga por orifício de fundo e por soleira superior, conforme mostra a Figura 17. 
 
 

 
Figura 18: (a) Curva cota volume e (b) curva cota-descarga do reservatório de detenção 

 
As tabelas apresentam os valores máximos de vazão efluente do nó de jusante da 
sub-bacia em questão 
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Figura 19: Posição dos Nós do Estudo 
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a) Situação Atual (sem reservatório) 
Tabela 10: Resultado das Simulações na situação Original (Vazões Efluentes dos Nós) 

Bac  Nó M  Nó J 
Area Ac 
Km² 

Tr 10 anos  Tr 25 anos  Tr 50 anos  Tr 100 anos 

CN 
Médio 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax 
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

R1  Nasc  Heitor  0.444  85.3  6.5  14.6  8.3  18.6  9.6  21.7  11.0  24.8 

R9  Heitor  Moura  0.869  85.3  12.9  14.9  16.4  18.9  19.2  22.0  21.9  25.2 

R8  Moura  Reserv  0.970  85.3  14.3  14.8  18.2  18.8  21.2  21.9  24.2  25.0 

R2  Reserv  Posto  1.020  85.3  15.0  14.7  19.1  18.7  22.2  21.8  25.4  24.9 

R10  Posto  Medeir  1.170  85.3  17.1  14.6  21.7  18.6  25.3  21.6  28.8  24.7 

R3  Medeir  Batman  1.220  85.3  17.8  14.6  22.6  18.5  26.3  21.6  30.0  24.6 

R4  Batman  Belmiro  1.520  85.3  22.6  14.9  29.0  19.1  34.0  22.4  39.1  25.7 

R5  Belmiro  Matheus  2.030  85.3  32.7  16.1  41.9  20.7  49.0  24.2  56.2  27.7 

R6  Matheus  Faria  2.680  85.3  45.6  17.0  58.4  21.8  68.2  25.4  78.2  29.2 

R7  Faria  Pinheiros  3.300  85.3  57.9  17.5  74.1  22.4  86.5  26.2  99.0  30.0 

 

 
(a) Reservatório 

 
(b) Medeiros 

 
(c)Belmiro 

 
(c) Pinheiros 
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b) Situação Atual (com reservatório) 
Tabela 11: Resultado das Simulações com Reservatório de 30.000 m³ (Vazões Efluentes dos Nós) 

Bac  Nó M  Nó J 
Area Ac 
Km² 

CN 
Médio 

Tr 10 anos  Tr 25 anos  Tr 50 anos  Tr 100 anos 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

Qmax 
m³/s 

Qesp 
m³/s/m 

R1  Nasc  Heitor  0.444  85.3  6.5  14.6  8.3  18.6  9.6  21.7  11.0  24.8 

R9  Heitor  Moura  0.869  85.3  12.9  14.9  16.4  18.9  19.2  22.0  21.9  25.2 

R8  Moura  Reserv  0.970  85.3  14.3  14.8  18.2  18.8  21.2  21.9  24.2  25.0 

R2  Reserv  Posto  1.020  85.3  9.0  8.8  10.2  10.0  11.2  11.0  12.3  12.0 

R10  Posto  Medeir  1.170  85.3  10.5  9.0  12.2  10.4  13.3  11.4  14.5  12.4 

R3  Medeir  Batman  1.220  85.3  11.2  9.2  13.1  10.7  14.3  11.8  15.9  13.0 

R4  Batman  Belmiro  1.520  85.3  15.4  10.2  19.4  12.7  22.6  14.9  26.0  17.1 

R5  Belmiro  Matheus  2.030  85.3  25.2  12.4  32.3  15.9  37.7  18.6  43.2  21.3 

R6  Matheus  Faria  2.680  85.3  38.1  14.2  48.7  18.2  56.8  21.2  65.1  24.3 

R7  Faria  Pinheiros  3.300  85.3  50.4  15.3  64.4  19.5  75.1  22.8  86.0  26.1 

 
 

(d) Reservatório 
 

(e) Medeiros 

(c)Belmiro (f) Pinheiros 
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Na tabela, a seguir, pode-se comparar o efeito do reservatório de detenção nas 
vazões estimadas para o Córrego Verde neste estudo, bem como aquelas indicadas 
no projeto Hidrostudio/2007. Contata-se que o efeito do reservatório é muito 
importante, permitindo a redução de 39 a 51% da vazão de pico (Tabela 13) no 
trecho a jusante e praticamente o mesmo percentual no trecho da Medeiros de 
Albuquerque. O efeito do reservatório vai diminuindo até a foz, em função do 
aumento da área de contribuição. Também pode ser constatado que os valores ora 
obtidos são muito próximos daqueles estimados pelo Projeto Hidrostudio/2007 que, 
entretanto, apresenta maior eficácia para amortecimento das cheias de períodos de 
retorno inferiores, pois esta foi a premissa do projeto. 
 

Tabela 12: Quadro Comparativo dos Resultados deste estudo com o Projeto Hidrostudio/2007 (m3/s) 

Estudo Parque Linear  Hidrostudio 2007 

Sem Reservatório  Com Reservatório  Sem Reservatório Com Reservatório 

Nó  10  25  50  100  10  25  50  100  10  25  50  100  10  25 

Reservatório  14.3  18.2  21.2  24.2  8.7    10.9  11.9  12,5  16,3  19,7  23  5  6 

Medeiros  17.1  21.7  25.3  28.8  10.5  12.2  13.3  14.5             

Belmiro  22.6  29.0  34.0  39.1  15.4  19.4  22.6  26.0  19  25,2  30  35  11  14,2 

Pinheiros  57.9  74.1  86.5  99.0  50.4  64.4  75.1  86.0             

 
Tabela 13: Efeito do amortecimento do reservatório 

Nó  10  25  50  100 
Reservatório  39%  45%  49%  51% 
Medeiros  38%  44%  47%  50% 
Belmiro  32%  33%  33%  33% 
Pinheiros  13%  13%  13%  13% 
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5 DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES 

Para estimativa da capacidade de descarga atual das galerias do Córrego Verde 1, 
foram tomados dados do cadastro disponível, que além de não conter todas 
informações, também apresenta algumas inconsistências em termos de diâmetros e 
declividades, sendo que estes dados não puderam ser confirmados na visita de 
campo. Entretanto, os resultados são coerentes com as informações sobre falta de 
capacidade que levam a transbordamento em alguns pontos. 
Para esta verificação foi considerado com trecho de restrição aquele com a menor 
seção hidráulica e/ou menor declividade. Admitiu-se o coeficiente de rugosidade de 
Manning igual a 0,018. 
Os resultados desta comparação são apresentados na Tabela 14, a seguir, de onde 
se verifica que o trecho a montante do cruzamento com a Rua João Moura, isto é, 
desde a Av. Heitor Penteado até a Rua João Moura, tem condições de escoar 
vazões inferiores às estimadas para a recorrência 10 anos, atingindo este valor no 
limite, e consideradas as imprecisões inerentes ao caso. 
Com a introdução do reservatório, verifica-se que o trecho desde a Rua Abegoária 
até a Rua Aspicuelta passa a ter condições de escoar as vazões com recorrência de 
10 anos, amortecidas pelo reservatório. No trecho da Belmiro Braga até 
praticamente o desemboque, verifica-se que a galeria também tem capacidade 
inferior ao tempo de recorrência de 10 anos. 
Desta forma, pode-se verificar que o reservatório de detenção proposto tem papel 
importante para solução dos problemas de drenagem na região, que muito se 
devem à falta de capacidade de vazão das galerias, principalmente nos trechos 
iniciais e no trecho entre a rua Belmiro Braga e rua Matheus Grou. Todavia, 
considerando as condições hidráulicas existentes neste trecho, a implantação do 
reservatório da Abegoária deverá proteger esta região para riscos hidrológicos 
inferiores a 10 anos, valores extremamente baixos para este tipo de intervenção. 
As seguintes proposições devem ser analisadas em conjunto com a implantação do 
parque linear do Córrego Verde 1: 
 

• Implantação do reservatório de detenção na Praça General Oliveira Alvares, 
com capacidade mínima de 30.000 m³, de forma a garantir condições de 
segurança no trecho desde o cruzamento da Rua Abegoária com a Rua João 
Moura, até o início da Rua Belmiro Braga. O reservatório deverá ser 
projetado de forma a permitir o bom aproveitamento do volume para as 
cheias excepcionais, isto é com recorrências elevadas (50 ou 100 anos), 
utilizando-se para tal, estruturas hidráulicas apropriadas que impeçam o 
enchimento para vazões afluentes inferiores a 10 m³/s (valor de referência a 
ser confirmado quando do desenvolvimento do projeto executivo do 
reservatório e confirmadas as informações cadastrais). O reservatório deverá 
ser provido de acessos para manutenção e limpeza que permitam a entrada 
de veículos e máquinas, estruturas para permitir a ventilação e circulação do 
ar pelo interior, fundo inclinado para evitar a retenção de sedimentos finos, 
iluminação, segurança e monitoramento. O reservatório deverá ser provido 
de tubulação para interceptação de vazão de base de forma a evitar o 
acumulo de águas parasitas durante o período de estiagem. 
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• As galerias devem ter capacidade para atender a coluna da Tabela 14 com 
reservatório de 100 anos; 

• Ampliação do trecho da galeria entre a Rua Belmiro Braga e a Rua dos 
Pinheiros, para a capacidade total de 26 m³/s, com ampliação do trecho que 
corre pelo Beco e no trecho da Rua Matheus Grou. Esta ampliação deverá 
adotar risco hidrológico de 100 anos, dada a grande vulnerabilidade do 
sistema. Além disso, é área de grande circulação de pessoas e que, portanto, 
deve ter proteção com critérios mais rigorosos. Em grandes cidades do 
mundo as obras de drenagem urbana adotam risco hidrológico de 100 anos. 
O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, 
responsável pela outorga de uso dos recursos hídricos, também adota risco 
hidrológico de 100 anos para obras de drenagem urbana. 

• Re-estudo das condições do trecho a jusante da Rua dos Pinheiros, a partir 
de novas informações cadastrais mais confiáveis, considerando também risco 
hidrológico de 100 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tabela 14: Comparativo da Capacidade de Descarga das Galerias Existentes x Demanda para diferentes Tr´s 

 



6 COMENTÁRIOS FINAIS 

Tendo em vista o projeto do Parque Linear do Córrego Verde 1, cabem alguns 
comentários técnicos: 
 

•  O projeto do Parque Linear do rio Verde, aqui apresentado, se insere nas 
chamadas medidas adicionais de controle de cheias urbanas e que 
complementam as medida estruturais propostas. É uma intervenção 
urbanística que reduz os impactos negativos da impermeabilização do solo e 
que permite controlar a poluição difusa da água urbana. Além disso, traz 
enormes contribuições nos aspectos de renaturalização das bacias 
hidrográficas degradadas, além de contribuir para uma nova cultura urbana 
de melhoria ambiental. É um projeto que possui forte componente 
paradigmático, tanto pelo seu aspecto inovador, como pelo fato de ser 
implantado numa região de São Paulo de grande importância cultural e 
social, conhecida em todo país; 

•  Os resultados aqui apresentados são fruto de dados básicos, preliminares, 
alguns parâmetros foram estimados em função da experiência dos 
consultores, função principalmente de visita ao campo. Servem como medida 
de referência para o desenvolvimento do projeto do Parque Linear. Quando 
da revisão do projeto executivo das medidas estruturais, os dados básicos e 
as simulações deverão revistos com dados consolidados; 

• O reservatório da Abegoária é importante para o sistema de drenagem da 
bacia, porém para proteção recomendada de 100 anos as galerias a jusante 
deverão ser projetadas e executadas para as vazões da tabela 14 com 
reservatório 100 anos. Se forem mantidas as condições atuais, mesmo com o 
reservatório da Abegoária, o risco hidrológico a jusante será inferior a 10 
anos. 

•  Alguns trechos da galeria do rio Verde 1, na região do Parque, apresentam 
condições hidráulicas críticas, principalmente com velocidades bastante 
elevadas, algumas intervenções locais serão necessárias para garantia de 
segurança e desempenho do sistema de drenagem; 

•  Todas as melhorias esperadas no trecho do Parque não serão sentidas no 
trecho mais a jusante, da Rua Belmiro até o rio Pinheiros, será necessário 
avaliar corretamente as condições hidráulicas das galerias neste trecho para 
melhoria global (até o rio Pinheiros) do desempenho das estruturas de 
controle de cheias; 

•  Os cálculos hidrológicos aqui apresentados empregaram a metodologia 
clássica de dimensionamento. Os recentes eventos chuvosos críticos 
observados na cidade de São Paulo, principalmente os eventos do período 
chuvoso 2009/2010/2011, mostraram que é muito elevada a vulnerabilidade 
do sistema de drenagem de São Paulo, fundamentalmente diante de eventos 
de chuvas ocorrendo em dias consecutivos. O reservatório da Abegoária leva 
aproximadamente 6 horas para esgotar seu volume, qualquer repique de 
chuva neste intervalo poderá comprometer seu desempenho hidráulico. É 
importante avaliar a eficácia do reservatório diante de cenários hidrológicos 
do tipo observados em 2009/2010/2011; 

•  Finalmente, cabe destacar que, para maior segurança para obras do Parque 
Linear do Verde 1, é fundamental implantar o reservatório da Abegoária e 
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medidas de melhoria da galeria do trecho de jusante até a rua Belmiro. 
Conforme foi salientado, todas as galerias devem ser redimensionadas para 
risco hidrológico para 100 anos. O trecho de jusante, da rua Belmiro até o rio 
Pinheiros, exige levantamento confiável da condição atual para se poder 
analisar melhor as suas condições hidráulicas. Com as informações 
disponíveis esse trecho final do canal está hoje com sua segurança 
comprometida. Certamente é preciso avaliar o sistema do Verde 1 por 
completo, incluindo o reservatório e todas as galerias redimensionadas para 
100 anos, isso é fundamental para o boa eficácia do sistema e garantia de 
proteção adequada para a comunidade. 
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