
 

 

DETERMINAÇÃO DE ÁREAS DE INUNDAÇÃO PARA UMA BACIA 

URBANA 
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RESUMO --- Este trabalho apresenta parte dos resultados obtidos no Plano de Bacia Urbana do 
córrego Bananal, localizado na cidade de São Paulo. Esse estudo refere-se aos problemas 
relacionados à água urbana, com destaque para: o excesso de escoamento superficial, a degradação 
do solo em função do seu uso impróprio, a poluição difusa da água e o déficit de obras de 
saneamento básico. Em particular, o artigo mostra a metodologia para a determinação de áreas de 
inundação ao longo do curso d’água com base na aplicação das modelagens hidrológica, 
hidrodinâmica e digital de terreno. As manchas de inundação foram obtidas para diversos períodos 
de retorno e serviram de base para formulação de propostas de melhorias para bacia em questão, nas 
áreas de controle de cheias e ordenamento do uso e ocupação do solo. 

ABSTRACT--- This paper presents part of the Bananal River Basin Urban Plan. The Bananal river 
is located at the City of São Paulo, Brazil. The main objective of that plan was to evaluate the 
relationship between water and urbanization. Four topics were considered: the runoff process, the 
soil degradation, the non point pollution and the lacking of water supply and sewage systems. The 
present paper focuses on the delimitation of potential flooded areas by using hydrological, hydraulic 
and terrain modeling. The flooded areas were obtained for several returns periods and were applied 
in order to base the proposal of alternatives on flood control and land use regulations. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata de uma questão crucial nos dias atuais: a problemática da água nas grandes 

cidades. Sabe-se que os problemas urbanos estão hoje desafiando profissionais de diversas áreas, 

dada a grandeza dos problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam este meio. A água tem 

papel de destaque nessas questões, uma vez que é um elemento vital para todos os seres vivos. As 

“megacidades”, cidades com população superior a 10 milhões de habitantes, são áreas que sofrem 

ainda mais, dada a magnitude dos problemas. As megacidades de países pobres apresentam um 

quadro ainda mais crítico, pois os recursos para qualquer tipo de intervenção urbana que possa 

reverter uma situação crítica, promovendo uma melhoria nos padrões de qualidade de vida, são 

quase inexistentes. Este é o caso das principais cidades brasileiras, a maioria delas enfrenta sérios 

problemas relacionados à habitação, saúde pública, poluição ambiental, etc. Os investimentos em 

programas e obras de infra-estrutura urbana ainda são muito baixos. 

Para sustentar a importância de se enfocar o assunto “água urbana” sob a ótica da gestão por 

bacia hidrográfica e, para alterar paradigmas de projetos nesta área relativos a, por exemplo, 

drenagem urbana, restauração da cobertura vegetal do solo, remoção e relocação de pessoas 

vivendo em áreas de risco, etc., é que se propôs o projeto Plano de Bacia Urbana (Barros, 2005). 

Esse projeto foi desenvolvido para a pequena bacia do córrego Bananal, afluente do rio Cabuçu de 

Baixo, que por sua vez lança suas águas no rio Tietê. A escolha desse rio se deu em função da 

disponibilidade de informações hidrológicas e hidráulicas e de outros dados básicos. A bacia do rio 

Cabuçu de Baixo foi escolhida pela equipe como área de estudo para vários projetos relativos à 

questão urbana, com destaque para o projeto Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas em 

Áreas Urbanas (Barros, 2004) patrocinado pelo CNPq,  

Um dos produtos importantes dessas pesquisas e que subsidiaram a elaboração de diversas 

propostas do plano foi o traçado de áreas de inundação ao longo do córrego Bananal para diversos 

períodos de recorrência. 

A BACIA DO CÓRREGO BANANAL 

A figura 1 apresenta localização da bacia do córrego Bananal, que é afluente do rio Cabuçu 

de Baixo, que por sua vez é afluente do rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo. A bacia do 

córrego Bananal tem 13,6 km2, com declividade média muito elevada, ou seja, é uma bacia sujeita a 

cheias rápidas. 



 

 

 

Figura 1 – Bacia do córrego Bananal. 
 

Na bacia do Bananal, ocorrem processos intensivos de urbanização, onde se encontra um 

grande número de favelas e ocupações irregulares. Além disso, a ocupação do espaço é 

extremamente densa com altos índices de impermeabilização. A bacia tem praticamente a metade 

de sua área urbanizada, a outra metade é coberta pelo Parque Estadual da Cantareira. A sua 

população é de 120.000 habitantes, e enfrenta sérios problemas como as inundações, déficit de 

saneamento básico (água e esgoto), escorregamentos e degradação ambiental (principalmente em 

torno do Parque Estadual). 

A figura 1 indica os principais córregos da bacia, Corumbé, Canivete e Bananal. Observa-se 

na imagem o reservatório de detenção (“piscinão”) do Bananal, construído para proteger o rio 

Cabuçu a jusante. Se por um lado a construção do reservatório trouxe melhorias à jusante, a região 

de montante foi severamente prejudicada, pois o remanso do lago formado alcança diversas ruas 

habitadas. O projeto do reservatório deveria ter previsto a remoção das casas e barracos a montante, 

ou ter construído diques de proteção. Esta região tem sofrido cheias mais severas, com o aumento 

da área inundada. Outro agravante é o acúmulo de lixo no reservatório, o que aumenta ainda mais o 

nível d’água a montante. 

Segundo investigações de campo e após a realização de estudos hidrológicos preliminares, 

verificou-se que as inundações afetam a área da bacia do Bananal no trecho entre a confluência dos 

córregos Corumbé e Canivete e a entrada do Piscinão Bananal, conforme ilustra a figura 2. 



 

 

 

Figura 2 – Área crítica de inundações na bacia do Bananal. 

As fotos da figura 3 mostram detalhes do trecho crítico, sujeito a inundações no córrego 

Bananal, onde prevalece a ocupação com habitações de população de baixa renda. Observa-se 

também nessas fotos, a densa ocupação próxima às margens do córrego. 

 

Figura 3 – Fotos da área crítica de inundações na bacia do Bananal. 

Para se conhecer com maior precisão as áreas de inundação e as vazões que ocorrem nesse 

trecho do córrego, foi desenvolvido um sistema de modelagem hidrológica e hidráulica para essa 

bacia, baseado no Sistema de Suporte à Decisão desenvolvido para a bacia do rio Cabuçu de Baixo 

(Barros, 2004). A seguir, são apresentados os modelos utilizados neste estudo e os resultados 

obtidos. 



 

 

MODELO HIDROLÓGICO 

O modelo hidrológico utilizado neste estudo e incluído no SSD da bacia do rio Cabuçu de 

Baixo foi o Cabc - Simulador Hidrológico de Bacias Complexas desenvolvido pela Fundação 

Centro Tecnológico de Hidráulica - FCTH. 

O Cabc é um modelo matemático de simulação hidrológica e emprega diferentes técnicas para 

determinação de chuvas excedentes e de hidrogramas de escoamento superficial. Dotado de uma 

interface gráfica para entrada de dados e visualização de resultados, seus recursos englobam ainda 

um banco com 117 equações de chuvas intensas de diversas localidades do Brasil, rotinas para o 

cálculo do amortecimento em canais e reservatórios. É um modelo que vem sendo aplicado a 

diversas bacias urbanas brasileiras, com bastante sucesso. Seus principais parâmetros de calibração 

são os índices relacionados com as condições de infiltração, tais como o CN (curve number) do 

SCS (Soil Conservation Service dos EUA) e parâmetros associados às características físicas das 

bacias, para definição de hidrogramas. Com esse modelo foi possível estimar a contribuição do 

escoamento superficial da bacia, para, em seguida, empregar o modelo hidráulico para 

determinação de áreas de inundação. 

As informações sobre o uso e ocupação do solo, geradas pelo Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) da bacia do Cabuçu de Baixo, foram empregadas para avaliar os parâmetros que 

definem o comportamento hidrológico das sub-bacias, entre eles o parâmetro CN. 

O método utilizado neste estudo foi o do SCS, que permite calcular os volumes infiltrados e 

obter, dessa forma, a precipitação efetiva que dá origem ao hidrograma de cheia. Este último pode 

ser obtido a partir da aplicação da técnica do hidrograma unitário sintético triangular. Segundo o 

método do SCS, o parâmetro que regula a forma desse hidrograma unitário é o tempo de 

concentração da bacia. Para cálculo desse parâmetro, foram utilizadas, nos trechos não canalizados, 

fórmulas empíricas consagradas como a de Kirpich, Califórnia Culverts Practice e de Dooge. Para 

os trechos canalizados optou-se pela fórmula de Manning. 

A bacia do Cabuçu de Baixo foi discretizada em sub-bacias, de forma a se ter uma melhor 

representação dos mecanismos de formação de vazão no modelo hidrológico, e também para 

permitir o cálculo de vazões pelo modelo em pontos notáveis, tais como, os postos fluviométricos e 

locais de reservatórios. 

Para esses diversos compartimentos, foram determinadas algumas características físicas tais 

como áreas de drenagem, comprimento dos talvegues, declividades, cotas do leito a montante e a 

jusante dos trechos de rio, características dos trechos canalizados, como seção transversal, 

declividades, coeficientes de rugosidade, etc. 

A figura 4 apresenta de forma esquemática a topologia, em termos de sub-bacias, adotada 

para a modelagem chuva-vazão.  



 

 

 

Figura 4 – Esquema topológico utilizado para modelagem chuva-vazão. 

Os parâmetros CN e o tempo de concentração foram alvo de calibração, por tentativa e erro, 

com o objetivo de se refinar os valores inicialmente calculados. Para tanto, foram selecionados 

alguns eventos significativos ocorridos ao longo do período de monitoramento da bacia. Os dados 

observados utilizados nesse processo foram a precipitação e as vazões registradas nos postos Jardim 

Vista Alegre, Campos Lemos e Imobel.  

A partir dos resultados da modelagem hidrológica foi possível também conhecer alguns 

aspectos do comportamento do sistema de macrodrenagem da bacia, como indicado no gráfico da 

figura 5, através do qual é possível avaliar os pontos críticos de inundação ao longo do córrego 

Bananal. Essa avaliação foi feita com base na comparação da capacidade do sistema de drenagem e 

as vazões associadas aos diversos períodos de retorno considerados. A partir desses resultados, 

nota-se que praticamente toda a extensão do córrego em estudo está sujeita a inundações associadas 

a períodos de retorno de 2 anos ou mais, ou seja, em média, pelo menos a cada 2 anos, o trecho 

sofre inundações. 



 

 

 

 
Figura 5 – Capacidades e vazões de pico de cheia ao longo do córrego Bananal. 

MODELO HIDRÁULICO 

A modelagem hidráulica foi utilizada neste estudo para se definir as superfícies de inundação 

ao longo trecho crítico de inundações do córrego Bananal. 

O modelo hidrodinâmico utilizado foi o Cliv da FCTH (Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica). Nesse modelo, o escoamento em canais é definido como um problema unidimensional, 

no qual todas as características são associadas à dimensão de comprimento do conduto. Os aspectos 

relativos às particularidades das seções transversais são considerados na forma dos parâmetros 

hidráulicos e geométricos das mesmas, como área e forma da seção transversal, rugosidade das 

paredes, declividade do trecho e distância entre as seções representativas. 

Os casos mais comuns considerados nesse tipo de modelagem são os de escoamento não 

permanente, que tem como característica a variação ao longo do tempo das condições de 

extremidade, que usualmente são hidrogramas de enchentes, limnigramas, equipamentos hidráulicos 

associados a esquemas operacionais e estações de bombeamento. 

Os produtos principais da modelagem hidrodinâmica em canais são os níveis de água para 

enchentes em função de diferentes condições operacionais da calha e dos efeitos introduzidos nas 

extremidades, tais como reservatórios, marés e estações elevatórias. 

O software também permite determinar áreas inundáveis e gerar automaticamente seções 

transversais a partir da topografia, que são particularmente úteis nos trabalhos envolvendo canais 

naturais e/ou artificiais. 



 

 

Em termos de técnica de simulação, o modelo conta com os tradicionais métodos do 

Momento (para regime permanente) e o de Preissmann (para transitórios). 

Para representar o sistema de macrodrenagem da bacia no modelo, foram levantadas as seções 

transversais dos cursos d’água no trecho entre o início do córrego Bananal (encontro dos córregos 

Corumbé e Canivete) e a confluência do rio Cabuçu de Baixo com o córrego Guaraú. Nesse trecho, 

que apresenta uma extensão aproximada de 4 km, as seções transversais foram espaçadas a cada 

200 m aproximadamente. 

Para a determinação da manchas de inundação, foi feita a digitalização da planície de 

inundação do sistema de macrodrenagem que foi utilizada para complementação das seções 

transversais e geração das áreas inundáveis. Essa digitalização foi realizada a partir da geração de 

um modelo digital do terreno, baseado em técnicas de interpretação de fotos aéreas. 

A partir da aplicação do modelo Cliv, considerando o regime uniforme, foi definido o 

coeficiente de rugosidade n de Manning para o trecho em canal de concreto, desde a foz do córrego 

Itaguaçu até a confluência com o córrego Guaraú. Essa aferição foi feita com base na curva-chave 

do posto Campos Lemos. Dessa forma, foram levantadas algumas relações cota-vazão a partir do 

modelo, considerando valores alternativos do coeficiente n. A curva que mais se aproximou da 

curva-chave corresponde a n = 0,035. O alto valor do coeficiente de Manning para esse trecho, cuja 

seção é de concreto e que normalmente apresenta valores de n entre 0,013 e 0,020, pode ser 

explicado pelo fato do acabamento da seção ser bastante irregular e com ranhuras laterais, o que 

tende a provocar uma maior turbulência no escoamento 

Para o trecho natural, situado a montante da foz do córrego Itaguaçu, que apresenta uma 

extensão de cerca de 2100 m, optou-se por adotar um coeficiente n = 0,050. 

MODELO DIGITAL DO TERRENO 

Para traçado das áreas de inundação, foi utilizada a técnica da modelagem digital de terreno, 

com o objetivo de gerar uma imagem da área de interesse com curvas de nível espaçadas a cada 

metro. Essa imagem serviu como dado de entrada para o modelo hidráulico que possui a habilidade 

de traçar as superfícies de inundação. 

O trabalho foi feito com o apoio SIG da bacia do Cabuçu de Baixo. A base raster desse SIG é 

constituída por um conjunto de 68 fotografias aéreas digitais de 2003, escala do vôo 1:8.000 

(formato RGB 24 bit com 900 dpi de resolução), adquiridas pelo projeto para construção mais 

acurada de um modelo digital do terreno, possibilitando a obtenção de curvas de nível com intervalo 

de 1 metro. 

A escolha dentre os diferentes métodos para aquisição do MDT levou em consideração fatores 

como, custo, tempo e qualidade. Visando solucionar tal problema, optou-se em utilizar uma solução 



 

 

híbrida baseada no processo de restituição fotogramétrica digital, recorrendo a processos manuais e 

automáticos para a criação e modelagem do relevo, remotamente, em ambiente virtual 

tridimensional. 

No entanto, a escolha do método envolveu também a análise da forma com que as 

informações do terreno seriam representadas. Os modelos clássicos são a malha regular (GRID) e a 

malha de triângulos irregulares (TIN). O modelo GRID, por exemplo, apresenta grande facilidade 

de implementação e execução, todavia, não permite representar detalhes com dimensões inferiores 

ao espaçamento da malha. A adoção de uma malha densa pode comprometer o desempenho do 

sistema e gerar redundância em regiões planas ou de declividade constante. O modelo TIN foi o 

adotado no estudo. Embora necessite de aplicativos mais sofisticados para execução, permite a 

representação do relevo em detalhes, pois permite adaptar a dimensão dos triângulos às 

irregularidades do terreno. O modo interativo com que o MDT foi constituído, bem como a 

facilidade de adaptação do TIN às feições do terreno foram fatores determinantes na escolha do 

modelo adotado.  

Para o desenvolvimento do modelo foram utilizados, além das imagens aéreas, 29 pontos de 

controle em campo, os quais foram definidos previamente em uma etapa de planejamento, 

avaliando estratégias de distribuição e de freqüência em função da precisão requerida para as 

medidas tridimensionais ao longo do conjunto de imagens. Para o levantamento, utilizaram-se 

receptores GPS de padrão geodésico. Foram adotadas feições já existentes no terreno, como 

sinalização de trânsito, calçada e muro, como referência para as medidas. A alta resolução espacial 

das imagens aéreas e a pequena diferença de tempo entre as datas do vôo e do levantamento em 

campo facilitaram o processo de identificação dessas feições em campo sem que houvesse 

comprometimento da qualidade das informações. 

MANCHAS DE INUNDAÇÃO 

A partir das vazões calculadas com o modelo hidrológico e utilizando o modelo 

hidrodinâmico implantado no SSD da bacia do Cabuçu de Baixo, foi possível traçar as manchas de 

inundação para o trecho em estudo do córrego Bananal, associadas aos períodos de retorno de 2, 5, 

10, 25 e 50 anos. Essas manchas são mostradas nas figuras 6 a 10. 

A figura 11 apresenta um gráfico das áreas das superfícies de inundação em função do período de 

retorno. As áreas de inundação variam entre cerca  de 113.000 m2 (Tr = 2 anos) e 216.000 m2 (Tr = 50 anos). 

Nota-se que o crescimento significativo dessas superfícies ocorre até o período de retorno de 25 anos. Nesse 

caso, a área dessa mancha de inundação atinge cerca de 200.000 m2. Essas áreas são atualmente ocupadas na 

sua maior parte por favelas e habitações de baixo padrão sócio-econômico. 



 

 

 

Figura 6 – Mancha de inundação – Córrego Bananal – Tr = 2 anos. 

 

Figura 7 – Mancha de inundação – Córrego Bananal – Tr = 5 anos. 



 

 

  

Figura 8 – Mancha de inundação – Córrego Bananal – Tr = 10 anos. 

 

Figura 9 – Mancha de inundação – Córrego Bananal – Tr = 25 anos. 



 

 

 

Figura 10 – Mancha de inundação – Córrego Bananal – Tr = 50 anos. 

 

Figura 11 – Áreas das manchas de inundação no córrego Bananal em função do período de 
recorrência. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Ao longo deste trabalho apresentou-se uma técnica para elaboração de mapas com áreas de 

inundação para a bacia do córrego Bananal em São Paulo. Esses produtos foram obtidos a partir da 



 

 

utilização de três ferramentas distintas: a) modelo hidrológico; b) modelo hidrodinâmico e c) 

modelagem digital de terreno. 

Os resultados obtidos serviram de base para a proposição de alternativas de melhorias 

formuladas no Plano de Bacia Urbana para o córrego Bananal. Entre as propostas estudadas com 

base nessas informações estão a implementação de um reservatório de detenção (Piscinão Corumbé, 

a montante do Piscinão Bananal), implantação de melhorias na seção de escoamento do córrego e 

proposição de Parque Linear na área correspondente à inundação com período de retorno de 25 

anos, com relocação da população hoje residente nessa área. 

A sistemática de análise apresentada neste trabalho mostrou-se de grande utilidade na fase de 

proposição de medidas, uma vez que foi possível definir, com certa precisão e com base em 

metodologia adequada, as áreas sujeitas a inundações na bacia em questão. Esse tipo de análise, 

embora aplicada no âmbito de um projeto de pesquisa, pode ser utilizado em outros projetos na área 

de controle de enchentes. Mesmo que os custos de aquisição das imagens, dos softwares e com 

equipes técnicas especializadas possam parecer altos num primeiro momento, os benefícios de 

trazer à sociedade propostas tecnicamente adequadas são altamente compensadores. 
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