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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

A empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda. apresenta a seguir, o Relatório de 

Atividades Final, visando o Plano de Macro-drenagem Urbana do município de Tietê, 

conforme Contrato no. 084/2014 nos termos do Convite no 14/2014, Processo nº. 130/2014 e 

Convênio firmado com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – FEHIDRO – 

Contrato nº140/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana - PDMU é o conjunto de diretrizes 

que determinam a gestão do sistema de drenagem cujo objetivo é minimizar o impacto 

ambiental devido ao escoamento das águas pluviais. O PDMU deve priorizar as medidas não-

estruturantes, incluir a participação pública, ser definido por sub-bacias urbanas e ser 

integrado ao plano diretor de desenvolvimento urbano. Objetiva ser o instrumento orientador 

do poder executivo não só nas questões pontuais como inundações, mas também nas medidas 

de macrodrenagem como contenções de encostas e cabeceiras. 

 

 

 

Tietê 

População: ~ 36.835 hab. 

(IBGE 2010) 
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A elaboração de plano diretor de macrodrenagem urbana consiste em: 

• estudar a bacia hidrográfica como um todo, com o cadastro da macrodrenagem e 

inventário das ocorrências de inundações, controle de erosão, controle de vetores causadores 

de doenças; 

• estabelecer normas e critérios de projeto uniformes para toda a bacia hidrográfica; 

• identificar áreas que possam ser preservadas ou adquiridas pelo Poder Público; 

• elaborar o zoneamento dos fundos de vale e das várzeas de inundação; 

• valorizar o curso d’água com sua integração na paisagem urbana e fonte de lazer; 

• estabelecer critérios para implantação de medidas necessárias de acordo com os 

recursos disponíveis; 

• articular o plano diretor com os serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, sistema viário; 

• envolver a comunidade na discussão dos problemas e soluções propostas; 

• adotar medidas preventivas em vez de corretivas. 

 

1.1. Objetivos a serem alcançados 

• reduzir o risco de danos à comunidade quanto aos aspectos de doenças de veiculação 

hídrica e de acidentes devido a inundações e deslizamentos de encostas; 

• reduzir o risco ao patrimônio e aos negócios públicos e privados com a interrupção 

de transportes, fechamento do comércio e suas conseqüências, danos a veículos e bens 

públicos. 

O presente Relatório engloba as atividades de estudos, projetos, serviços de campo, 

diagnósticos e recomendações, programados para serem desenvolvidos no prazo contratual de 

6 (seis) meses.  

Os trabalhos e sua metodologia, a serem desenvolvidos compreendem as atividades 

necessárias para a consecução do projeto deste termo a seguir definidas: 

- Estudo de Delimitação das Bacias e Sub-bacias; 

- Levantamento da base Cadastral e Topográfico; 

- Estudos Hidrológicos; 

- Caracterização do Meio Ambiente e Construção de Cenários; 

- Estudos Hidráulicos de vias, galerias, condutos e canais naturais; 
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- Projetos Básicos de Galerias de Águas Pluviais, Canais naturais, Canais projetados e 

Bacias de Contenção do tipo Micro-bacias; e, 

- Plano Diretor de Macrodrenagem com desenhos, Planilhas de Orçamento e 

Memoriais Descritivos; 

- ~Divulgação do Plano – Audiência Pública. 

 

1.2. Legislação 

 

As legislações que envolvem a drenagem urbana estão relacionadas com recursos 

hídricos, uso do solo e licenciamento ambiental. 

- RECURSOS HÍDRICOS - A Constituição Federal estabelece os princípios básicos 

da gestão por meio de bacias hidrográficas, que podem ter o domínio estadual ou federal. 

- USO DO SOLO - Visa ao disciplinamento do solo para a proteção ambiental, 

controle de poluição, saúde pública e da segurança. O macrozoneamento urbano nos planos 

diretores deverá contemplar os aspectos relativos à drenagem. 

- LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Estabelece critérios e diretrizes para as obras 

hidráulicas de drenagem. 

 

O presente trabalho estará sendo desenvolvida em conformidade com o Plano Diretor 

Municipal aprovado na Lei Complementar 06/2006 do Município de Tietê. 

 

1.3. Glossário 

 

Assoreamento - elevação de uma superfície por deposição de sedimento. 

Bacias de amortecimento de cheias - pequenas barragens que são construídas para 

armazenar temporariamente as águas das chuvas. 

Desenvolvimento sustentável - é aquele que atende às necessidades das presentes 

gerações sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias 

necessidades. 

Ecossistema - conjunto dos relacionamentos entre determinado ambiente e a flora, a 

fauna e os microorganismos. 

Erosão - desgaste do solo por água corrente, ventos. 
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Interceptor de esgotos - tubulação destinada ao recolhimento das contribuições de 

esgotos que chegam a um curso d’água. 

Jusante - sentido em que correm as águas de um rio. 

Lençol freático - superfície da água subterrânea. 

Mata ciliar - mata que cresce nas margens de rios, córregos e lagoas. 

Montante - sentido contrário ao escoamento, rio acima. 

Non aedificandi - áreas com proibição de construção. 

Obras estruturantes - obras que modificam as condições naturais. 

Percolação - o mesmo que infiltração. 

Renaturalização - recuperação da morfologia natural dos rios. 

Retificação de rios - processo pelo qual os rios são conduzidos para canais artificiais, 

podendo ser revestidos ou não, de forma predominantemente retilínea. 

Sistema de drenagem - totalidade das estruturas projetadas para promover o 

esgotamento das águas pluviais. 

Taludes - superfície inclinada do terreno, de uma margem de rio ou do parâmetro de 

uma barragem. 

Talvegue - linha que segue a parte mais baixa do leito de um rio, de um canal ou de 

um vale. 

Várzeas de inundação - regiões de baixio onde ocorrem os fenômenos naturais de 

transbordamento dos cursos d’água. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

 

Foram realizadas visitas técnicas na Cidade de Tietê, com a participação dos 

profissionais a seguir relacionados. 

 

 

PREFEITURA DE TIETÊ – SP 

- Sr. Manoel David korn de Carvalho – Prefeito Municipal 

- Arqª. Camila Shabar – Secretária do Meio Ambiente 

 

 

 

NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP. 

- Eng. Luciano Farias de Novaes 

- Eng. Flávio Roberto Araújo de Franceschi 

- Eng. Thaís Amorim Pereira 

- Eng. Leonardo Gerosa  

- Desenhista Cadista Paula Marcon Fernandes 
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3. MUNICÍPIO DE TIETÊ 
 

 

3.1. Histórico de Tietê 

  

A História de Tietê teve suas origens com os Bandeirantes e Portugueses que 

desbravavam o Sertão Paulista navegando pelo Rio Tietê. 

A fertilidade do solo atraiu grande número de aventureiros e pessoas afeitas à lavoura 

que vieram para cá. Quase na embocadura do Ribeirão do Pito Aceso (Ribeirão da Serra), 

estava localizado no ancoradouro das canoas que, formando as “monções” demandavam de 

Cuiabá carregados de ouro e pedras preciosas. Assim na margem do rio, moradores 

construíram as primeiras habitações formando assim o vilarejo Pirapora do Curuçá que 

recebeu esse nome devido a uma pedra localizada à margem esquerda do rio na qual os índios 

a chamavam Curuçú-Guaçu (que em Tupi Guarani significava Cruz) pois, nela havia uma 

cruz entalhada. 

Em 1570 como relatam as crônicas do Padre José Anchieta ocorreu entre Porto Feliz e 

Tietê um naufrágio. Este relato indica a presença de colonizadores desde o início do 

descobrimento. Durante as monções, no final de século XVIII, Pirapora do Curuçá foi o 

primeiro e mais importante porto de reabastecimento e descanso para os bandeirantes que 

saiam de Araritaguaba (Porto Feliz). 

Em 1747, o Vigário Francisco Campos fazendo um breve levantamento que pode ser 

considerado o primeiro censo de Tietê, constatou que na região que descia o rio numa 

distância de quatro léguas da Matriz existiam cerca de cento e quarenta casas. 

Em 3 de agosto de 1811 Pirapora do Curuçá foi elevada então à condição de Freguesia 

da antíssima Trindade da Pirapora do Curuçá. 

Em 8 de março de 1842, a Freguesia foi elevada a Município e o nome vila perdurou 

até 1867 quando foi elevada à categoria de cidade com o nome de Tietê. 

O Rio Tietê era conhecido como Rio Anhembi, que em tupi guarani significava Rio 

das Anhumas (ave típica da região do Tietê), só mais tarde os bandeirantes o denominaram 

Tietê, assim chamado pelos índios habitantes dessa região. TI – RIO E ETE– GRANDE, 

FUNDO, VERDADEIRO QUE CORRE PRA BAIXO. 
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4. IMPORTÂNCIA DA MACRODRENAGEM 
 

 

4.1. Enchentes, alagamentos e inundações urbanas 

 

As enchentes urbanas constituem-se num dos importantes impactos sobre a sociedade. 

Esses impactos podem ocorrer devido à urbanização ou à inundação natural da várzea 

ribeirinha. 

Na bacia hidrográfica rural, o fluxo é retido pela vegetação, infiltra-se no subsolo e, o 

que resta, escoa sobre a superfície de forma gradual. 

As enchentes em áreas urbanas são conseqüência de dois processos, que podem 

ocorrer isoladamente ou de forma integrada: 

- Enchentes em áreas ribeirinhas – as enchentes naturais que atingem a população que 

ocupa os leitos dos rios por falta de planejamento do uso do solo; 

- Urbanização – são as enchentes provocadas pela urbanização. 

 

4.1.1. Enchentes em Áreas Ribeirinhas 

 

Essas enchentes ocorrem, principalmente, pelo processo natural no qual o rio ocupa o 

seu leito maior, de acordo com eventos chuvosos extremos. Os impactos sobre a população 

são causados, principalmente, pela ocupação inadequada do espaço urbano. Essas condições 

ocorrem, em geral, devido às seguintes ações: 

 Falta de planejamento urbano, isto é, não existe nenhuma restrição quanto ao 

loteamento de áreas de risco de inundação, a seqüência de anos sem enchentes é razão 

suficiente para que empresários loteiem áreas inadequadas; 

 Ocupação de áreas de médio risco, que são atingidas com freqüência menor, mas 

quando o são, sofrem prejuízos significativos. 

 

4.1.2. Enchentes devido à urbanização 

 

O desenvolvimento urbano consolidado da cidade, ocorreu causando a 

impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, entre outros. Dessa 

forma, a parcela da água que infiltrava passa a escoar pela superfície, aumentando o 
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escoamento superficial. O volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava 

retido pelas plantas, com a urbanização, passa a escoar em canais e galerias, exigindo maior 

capacidade de escoamento das seções. 

Hidraulicamente, os efeitos principais da urbanização são: o aumento da vazão máxima, 

a antecipação do pico de cheia e o aumento do volume do escoamento superficial. 

 

4.2 Impactos devido à macrodrenagem 

 

Erros de execução de projeto de drenagem. Normalmente, esses problemas 

disseminam-se nas áreas urbanas à medida que existe pouco controle sobre as diferentes 

entidades que atuam na infra-estrutura urbana, como adutoras, pontes, rodovias, etc, pois, 

freqüentemente, são projetadas sem considerar o impacto sobre a drenagem. 

Normalmente, os alagamentos ocorrem em diferentes pontos da cidade, isoladamente 

ou por combinação de situações. Devido a tais impactos, a população pressiona seus 

dirigentes por soluções estruturais, como canalizações, barragens, diques, etc. Estas obras, em 

geral, têm um custo que o município não tem condições de suportar. 

As enchentes ampliadas pela urbanização, em geral, ocorrem em bacias de pequeno 

porte, de alguns quilômetros quadrados. A tendência da urbanização é de ocorrer no sentido 

de jusante para montante, ou seja, de baixo para cima, na macrodrenagem urbana, devido às 

características de relevo.  

A combinação do impacto dos diferentes loteamentos produz o aumento da ocorrência 

de enchentes / inundações / alagamentos a jusante (parte baixa). Esse processo ocorre através 

da sobrecarga da drenagem secundária (condutos) sobre as áreas mais baixas. Assim, com a 

construção de novas habitações à montante (acima), em caso de enchentes, as áreas mais 

afetadas são as mais antigas, localizadas a jusante (abaixo).  

As conseqüências dessa falta de planejamento e regulamentação, que pode ser 

parcialmente solucionada com a aprovação da legislação urbanística pós Plano Diretor, são 

sentidas em praticamente toda a área urbana de vários municípios, trazendo prejuízos ao 

município e sua população, pois, com o espaço urbano ocupado, as soluções disponíveis são 

extremamente caras, tais como canalizações, diques com bombeamentos, reversões e 

barragens, entre outras. 
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4.2.1. Controle das inundações / enchentes e alagamentos 

 

As medidas de controle de inundações / alagamentos e enchentes podem ser 

classificadas em estruturais, quando o Homem modifica o rio, e em não estruturais, quando o 

Homem convive com o rio. No primeiro caso, estão as medidas de controle através de obras 

hidráulicas, tais como barragens, diques e canalizações, entre outras. No segundo caso, 

encontram-se as medidas preventivas, tais como zoneamento de áreas de inundações. 

Evidentemente que as medidas estruturais envolvem custos maiores que as medidas não 

estruturais, que são de caráter político de conscientização da sociedade em geral. 

As principais medidas de controle de enchentes/ inundações/ alagamentos não 

estruturais são: legislação urbanística, zoneamento de áreas de risco, sistema de alerta ligado à 

defesa civil. O zoneamento é baseado no mapeamento das áreas de inundação dentro da 

delimitação da cheia de 100 anos ou a maior registrada. Dentro dessa faixa, são definidas 

áreas de acordo com o risco e com a capacidade hidráulica de interferir nas cotas de cheia a 

montante e a jusante. A regulamentação depende das características de escoamento, 

topografia e tipo de ocupação dessas faixas. Para as áreas já ocupadas, o zoneamento pode 

estabelecer um programa de transferência da população e/ou convivência com os eventos 

mais freqüentes. O sistema de alerta tem a função de prevenir com antecedência de curto 

prazo, reduzindo os prejuízos, pela remoção, dentro da antecipação permitida.  

Para qualquer município, a solução ideal deve ser definida para cada caso em função 

das características topográficas. Certamente, para cada situação, medidas não estruturais e 

estruturais poderão ser combinadas para uma melhor solução. De qualquer forma, o processo 

de controle inicia pela regulamentação do uso do solo urbano. 

Como se observa, a maioria dos municípios não existe nenhum programa sistemático 

em qualquer nível para controle da ocupação das áreas de risco de enchentes/ alagamentos/ 

inundações. Há, apenas, poucas ações isoladas de alguns profissionais. Em geral, o 

atendimento a essas situações somente é realizado depois de sua ocorrência. A tendência é 

que o problema fique no esquecimento após cada ocorrência, retornando posteriormente. Isso 

se deve a vários fatores, tais como: 

 desorganização sobre o controle de enchentes/ inundações/ alagamentos; 

pouca informação técnica sobre o assunto; 
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 falta de educação da população sobre o controle de enchentes/ alagamentos/ 

inundações. 

 

Na maioria dos municípios, o controle das erosões e alagamentos decorrente da 

urbanização é realizado, na maioria das vezes, através das canalizações dos trechos críticos. 

Esse tipo de solução segue a visão particular de um trecho da bacia, sem que as conseqüências 

sejam previstas para o restante da mesma ou dentro dos diferentes horizontes de ocupação 

urbana. A canalização dos pontos críticos acaba apenas transferindo o problema de um lugar 

para outro na bacia. Esse processo, em geral, ocorre na seguinte seqüência: 

- Estágio 1: a bacia começa a ser urbanizada de forma distribuída, com maior 

densidade a montante (parte alta); 

- Estágio 2: as primeiras canalizações são executadas a montante, com base na 

urbanização atual. Com isso, o aporte de água na parte baixa aumenta, provocando grandes 

danos ao meio ambiente como por exemplo o início de erosões através do desbarrancamento 

das encostas.  

- Estágio 3: com a maior ocupação, a pressão da população faz com que o 

administrador (Prefeito) continue o processo de canalização para jusante. Quando o processo 

se completa, ou mesmo antes, a potencialização dos processos erosivos atingem a parte baixa, 

devido ao aumento da vazão máxima, quando esta não tem mais condições de ser ampliada. 

Nesse estágio, a canalização simplesmente transfere toda a água coletada para a parte baixa.  

A primeira pergunta formulada por leigos e profissionais acostumados ao tipo de 

projeto comumente existente é a seguinte: 

1ª) Quando, por ventura, existe uma regulamentação que impede a ampliação da cheia 

natural, como é possível construir um loteamento residencial, comercial ou industrial sem 

causar prejuízos à drenagem urbana? 

A prática recomendada é a de se utilizarem áreas temporárias de retardo da vazão, 

como os reservatórios de detenção, o que gera uma segunda pergunta: 

2ª) Como construir um reservatório numa área urbana? 

A idéia de reservatório no Brasil é, em geral, a de grandes obras. No entanto, o 

reservatório urbano pode representar uma pequena superfície de pequeno volume, que faça 

parte de uma área pública ou mesmo de um condomínio. A característica da cheia urbana é 

que ela apresenta um pico alto e pequeno volume. Portanto, se houver um reservatório, 
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mesmo de volume pequeno, numa área urbana, ele será suficiente para reduzir a vazão 

máxima significativamente. 

No entanto, existem outros dispositivos para controle de erosões e cheias urbanas, tais 

como uso de pavimento poroso, armazenamento em telhados, pequenos tanques residenciais e 

poços subterrâneos, que produzem a redução distribuída do efeito da urbanização. As 

características residenciais dos municípios, com lotes intensamente urbanizados, tendem a 

ampliar ainda mais esse efeito e a dificultar tais controles. 

Num lote urbano, a parcela do pátio impermeabilizada pode representar um fator 

significativo na quantidade de água do terreno. Na ocupação urbana, normalmente, existem os 

índices de ocupação (parcela, em planta, construída do lote) e de aproveitamento (parcela 

construída com relação à área total do terreno), que são os indicadores para o planejamento da 

densificação urbana.  

 

4.2.2. Impactos Ambientais 

 

O aumento da produção de sedimentos, a degradação da qualidade da água drenada 

pelas galerias pluviais e a contaminação dos aqüíferos constituem os mais relevantes impactos 

ambientais decorrentes do mau funcionamento dos equipamentos de drenagem de um 

município.  

Durante todo o processo de desenvolvimento urbano, há o aumento dos sedimentos 

produzidos pela bacia hidrográfica, que é significativo, devido às construções, limpeza de 

terrenos para novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras causas. 

Essa produção de sedimentos tem conseqüências ambientais importantes para as áreas 

urbanas, como por exemplo: 

- Assoreamento da drenagem, com redução da capacidade de escoamento em 

rios/córregos de pequenas profundidades onde, durante as estiagens, tem ocorrido o aumento 

de depósito e produção de sedimentos. Como conseqüência, tem-se o crescimento de 

vegetação dentro dos leitos, reduzindo sua capacidade para escoamento das águas em 

momentos de picos; 

- Transporte de substancia poluente agregada ao sedimento. Durante as fortes chuvas, 

as substancias existentes na água da lavagem das ruas podem agregar-se aos sedimentos. 
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Vários resultados têm demonstrado que a qualidade da água pluvial não é melhor que 

a do efluente de um tratamento secundário. Em geral, a quantidade de material suspenso na 

drenagem pluvial é muito superior à encontrada no esgoto in natura. Esse volume é mais 

significativo no início das chuvas. 

A qualidade das águas pluviais depende de vários fatores, como:  

 da limpeza urbana e sua freqüência; 

 da intensidade da precipitação e sua distribuição temporal e espacial; 

 da época do ano em que ocorrem as chuvas e; 

 do tipo de uso do solo da área urbana. 

 

Os aqüíferos urbanos são contaminados, principalmente, pelos aterros sanitários e pela 

infiltração indiscriminada das águas pluviais contaminadas pelo transporte de lixo, sedimentos 

e lavagem das ruas. A sugestão é a de que, o aumento de áreas permeáveis diretas, que 

permitem a infiltração de água não contaminada, possibilite reduzir o impacto sobre o 

aqüífero. 

Conhecidos os processos e suas conseqüências, é necessário planejar-se a ocupação do 

espaço urbano com infra-estrutura e as condições que evitem impactos econômicos e sociais 

sobre a sociedade. Daí a importância do Estudo de Macro-drenagem para o Município de 

Tietê. 

 

 

 

  

mailto:comercial@novaes.eng.br


                                                                            
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Novaes Engenharia e Construções Ltda. - EPP 
Rua Bento Carlos, 672 – Centro – São Carlos – 13560-660 – Fone 16- 3412.5060 - E.mail:  comercial@novaes.eng.br 

24 

5. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo a elaboração do Plano Diretor de Macro-

drenagem Urbana do Município de Tietê, compreendendo as seguintes atividades necessárias 

para a consecução do projeto: 

 

5.1 – Estudo e Delimitação das Sub-Bacias; 

 

5.2 – Levantamento Cadastral e Topográfico 

 

5.3 – Estudo Hidrológicos; 

 

5.4 – Caracterização do Meio Ambiente;  

 

5.5 - Estudos Hidráulicos de vias, galerias, condutos e canais; 

 

5.6 – Projetos Básicos de Galerias de Águas Pluviais, Canais Naturais, Canais 

Projetados e Bacias de Contenção tipo Micro Bacias. 
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5.1. ESTUDO DE DELIMITAÇÃO DAS BACIAS E SUB-BACIAS  
 

 

 O perímetro urbano do município de Tietê foi sub-dividido em CENTO E OITO (108) 

sub-bacias. Estas sub-bacias foram obtidas de acordo com o levantamento planialtimétrico 

existente, sendo possível através das curvas de níveis simular o escoamento da água através 

do escoamento superficial.  

Em anexo é apresentada planta com o sentido do escoamento da água e as 

delimitações das sub-bacias onde foram levantadas as áreas de contribuição ao sistema de 

drenagem de águas pluviais. 

Na Tabela 01 são apresentadas às áreas delimitadas para cada sub-bacia de drenagem 

pluvial do município de Tietê. 

Tabela 01. Sub-bacias de drenagem pluvial 

Bacia Área      (m²) Área (ha) Declividade (%) Declividade (m/m) Coeficiente de Deflúvio 

1 74.928,93 7,49 5,09% 0,0509 0,5 

2 129.153,62 12,92 4,57% 0,0457 0,5 

3 36.829,31 3,68 3,58% 0,0358 0,5 

4 126.653,71 12,67 7,36% 0,0736 0,5 

5 117.951,34 11,79 5,52% 0,0552 0,5 

6 130.131,26 13,01 5,77% 0,0577 0,6 

7 225.880,27 22,59 4,72% 0,0472 0,6 

8 52.698,37 5,27 1,83% 0,0183 0,6 

9 21.814,08 2,18 9,13% 0,0913 0,6 

10 25.989,13 2,60 10,38% 0,1038 0,6 

11 148.912,59 14,89 5,40% 0,0540 0,6 

12 232.086,40 23,21 6,20% 0,0620 0,6 

13 153.414,02 15,34 4,15% 0,0415 0,6 

14 139.386,24 13,94 6,36% 0,0636 0,6 

15 114.740,71 11,47 3,38% 0,0338 0,6 

16 48.107,74 4,81 2,70% 0,0270 0,6 

17 41.598,40 4,16 3,51% 0,0351 0,6 

18 185.666,51 18,57 2,10% 0,0210 0,6 

19 60.802,17 6,08 3,80% 0,0380 0,6 

 

 
     

Continua... 
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Tabela 01. Sub-bacias de drenagem pluvial (Continuação) 

Bacia Área      (m²) Área (ha) Declividade (%) Declividade (m/m) Coeficiente de Deflúvio 

20 423.906,20 42,39 6,07% 0,0607 0,6 

21 432.775,42 43,28 4,08% 0,0408 0,6 

22 115.408,74 11,54 4,25% 0,0425 0,6 

23 58.241,41 5,82 4,61% 0,0461 0,6 

24 220.393,32 22,04 5,54% 0,0554 0,7 

25 99.752,64 9,98 5,25% 0,0525 0,7 

26 72.919,68 7,29 6,10% 0,0610 0,7 

27 187.016,78 18,70 5,30% 0,0530 0,7 

28 94.728,79 9,47 5,39% 0,0539 0,7 

29 65.574,29 6,56 3,19% 0,0319 0,7 

30 37.897,36 3,79 0,33% 0,0033 0,7 

31 135.870,02 13,59 4,96% 0,0496 0,7 

32 130.922,41 13,09 5,84% 0,0584 0,7 

33 80.763,93 8,08 6,73% 0,0673 0,7 

34 121.391,84 12,13 4,59% 0,0459 0,7 

35 32.148,10 3,21 7,14% 0,0714 0,7 

36 13.089,85 1,31 1,06% 0,0106 0,6 

37 24.875,92 2,49 1,09% 0,0109 0,5 

38 175.565,72 17,56 5,68% 0,0568 0,5 

39 35.105,97 3,51 7,36% 0,0736 0,5 

40 180.366,80 18,04 4,08% 0,0408 0,5 

41 10.507,60 1,05 5,38% 0,0538 0,5 

42 8.339,84 0,83 3,71% 0,0371 0,5 

43 12.691,68 1,27 3,35% 0,0335 0,5 

44 57.913,24 5,79 0,75% 0,0075 0,5 

45 34.050,96 3,41 4,04% 0,0404 0,5 

46 32.370,38 3,24 8,85% 0,0885 0,5 

47 30.773,38 3,08 6,84% 0,0684 0,5 

48 75.272,73 7,52 3,18% 0,0318 0,5 

49 52.052,14 5,20 4,24% 0,0424 0,5 

50 18.403,68 1,84 0,78% 0,0078 0,5 

51 54.912,22 5,49 2,17% 0,0217 0,6 

52 69.465,04 6,94 4,91% 0,0491 0,6 

53 56.193,64 5,61 5,99% 0,0599 0,6 

54 24.504,34 2,45 3,15% 0,0315 0,6 

55 14.236,80 1,42 4,06% 0,0406 0,6 

56 179.009,12 17,90 3,40% 0,0340 0,5 

Continua... 
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Tabela 01. Sub-bacias de drenagem pluvial (Continuação) 

Bacia Área      (m²) Área (ha) Declividade (%) Declividade (m/m) Coeficiente de Deflúvio 

57 127.777,61 12,77 2,14% 0,0214 0,6 

58 37.453,60 3,75 5,46% 0,0546 0,6 

59 100.283,93 10,03 4,09% 0,0409 0,6 

60 67.122,14 6,71 4,11% 0,0411 0,6 

61 26.394,60 2,64 6,19% 0,0619 0,6 

62 50.866,37 5,08 3,88% 0,0388 0,6 

63 64.567,12 6,46 5,27% 0,0527 0,6 

64 51.927,99 5,19 5,43% 0,0543 0,6 

65 55.367,23 5,54 5,43% 0,0543 0,6 

66 59.195,99 5,92 2,54% 0,0254 0,6 

67 46.420,20 4,64 4,89% 0,0489 0,6 

68 44.864,92 4,49 2,90% 0,0290 0,5 

69 31.639,94 3,16 7,15% 0,0715 0,5 

70 33.468,76 3,35 7,07% 0,0707 0,5 

71 35.532,43 3,55 6,46% 0,0646 0,5 

72 73.152,13 7,32 4,48% 0,0448 0,5 

73 57.270,35 5,73 6,49% 0,0649 0,5 

74 52.560,87 5,26 7,19% 0,0719 0,5 

75 27.543,56 2,75 5,22% 0,0522 0,5 

76 9.176,16 0,92 1,79% 0,0179 0,5 

77 15.537,24 1,55 3,64% 0,0364 0,5 

78 15.645,67 1,56 3,81% 0,0381 0,5 

79 18.380,80 1,84 2,04% 0,0204 0,5 

80 42.699,13 4,27 3,28% 0,0328 0,5 

81 50.998,51 5,10 5,81% 0,0581 0,5 

82 37.972,55 3,80 4,18% 0,0418 0,5 

83 24.451,33 2,45 5,26% 0,0526 0,5 

84 67.592,69 6,76 3,13% 0,0313 0,5 

85 101.361,25 10,14 4,97% 0,0497 0,5 

86 78.253,02 7,82 4,84% 0,0484 0,5 

87 12.808,26 1,28 2,72% 0,0272 0,5 

88 53.243,49 5,32 0,48% 0,0048 0,5 

89 28.804,89 2,88 1,32% 0,0132 0,5 

90 128.386,62 12,84 4,08% 0,0408 0,5 

91 16.042,21 1,60 4,76% 0,0476 0,5 

92 20.663,19 2,07 3,05% 0,0305 0,5 

93 19.001,50 1,90 3,43% 0,0343 0,5 

Continua... 
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Tabela 01. Sub-bacias de drenagem pluvial (Continuação) 

Bacia Área      (m²) Área (ha) Declividade (%) Declividade (m/m) Coeficiente de Deflúvio 

94 22.339,62 2,23 6,61% 0,0661 0,5 

95 2.001,27 0,20 1,39% 0,0139 0,5 

96 40.908,13 4,09 4,28% 0,0428 0,5 

97 10.434,82 1,04 0,22% 0,0022 0,5 

98 180.410,74 18,04 8,46% 0,0846 0,5 

99   58.108,84  5,81 8,12% 0,0812 0,5 

100 99.653,78 9,97 9,23% 0,0923 0,5 

101 151.739,52 15,17 7,24% 0,0724 0,5 

102 145.228,54 14,52 6,44% 0,0644 0,5 

103 174.204,89 17,42 4,82% 0,0482 0,5 

104 80.583,75 8,06 2,78% 0,0278 0,5 

105 47.438,92 4,74 5,55% 0,0555 0,5 

106 15.910,11 1,59 1,75% 0,0175 0,5 

107 43.020,03 4,30 5,27% 0,0527 0,5 

108 47.143,13 4,71 2,82% 0,0282 0,5 

COHAB 526.327,89 52,63 4,45% 0,0445 0,5 

 

A bacia COHAB foi apresentada na Tabela 01 em virtude de possuir problemas 

relacionados ao dimensionamento da tubulação existente e a presença de pontos de erosão no 

exutório da Bacia.  As Bacias que compõem o sistema COHA são as seguintes Bacias: 63, 64, 

65, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. 

 

Conforme referência bibliográfica apresentada no Quadro 01 (Wilken-1978), com os 

Coeficientes de Escoamento Superficial ou Coeficientes de “Runoff”, foram adotados os 

seguintes Coeficientes: 

 

 Coeficiente igual a 0,70 – Sub-Bacias pertencentes a áreas centrais densamente 

construídas com ruas e calçadas pavimentadas; 

 

 Coeficiente igual a 0,60 – Sub-Bacias pertencentes a áreas adjacentes ao centro, de 

menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas; e 

 Coeficiente igual a 0,50 – Sub-Bacias pertencentes a áreas residenciais com pouca 

densidade e ruas pavimentadas. 
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Quadro 01. Coeficientes de Escoamento Superficial ou Coeficientes de “runoff” 

Descrição da Área 
Coeficiente de 

Escoamento(C) 

ÁREAS DE EDIFICAÇÃO MUITO DENSA 

Partes centrais densamente construídas de uma cidade com ruas e calçadas 

pavimentadas 

0.70 a 0.95 

ÁREAS DE EDIFICAÇÃO NÃO MUITO DENSA 

Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas com 

ruas e calçadas pavimentadas 

0.60 a 0.70 

ÁREAS DE EDIFICAÇÃO COM POUCAS SUPERFÍCIES LIVRES 

Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas 
0.50 a 0.60 

ÁREAS DE EDIFICAÇÃO COM MUITAS SUPERFÍCIES LIVRES 

Partes residenciais tipo Cidade-Jardim, com ruas pavimentadas ou 

macadamizadas 

0.25 a 0.50 

ÁREAS DE SUBÚRBIOS COM ALGUMA EDIFICAÇÃO 

Partes de arrebaldes e subúrbios com pequena densidade de construções 
0.10 a 0.25 

ÁREAS DE MATAS, PARQUES E CAMPOS DE ESPORTES 

Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, 

campos de esporte sem pavimentação 

0.05 a 0.20 

Fonte: WILKEN (1978) 

 

5.2. LEVANTAMENTO DA BASE CADASTRAL E TOPOGRÁFICO 
 

 Foram utilizadas bases de dados topográficas impressas e digitais existentes na 

Prefeitura Municipal de Tietê, bem como as cartas topográficas do IGC – IBGE, que estão na 

escala 1:10.000. De posse dessas informações foi realizada a digitalização e vetorização das 

curvas de níveis da área urbana, obtendo a base cadastral topográfica digitalizada e em escala 

apropriada, com as curvas de nível de metro em metro. O referido levantamento topográfico 

foi expandido além da área urbana até o divisor de águas. 

 Em anexo é apresentada planta na escala 1:2.000 com as curvas de níveis do 

levantamento planialtimétrico. 

De posse do levantamento planialtimétrico nesta atividade verificou-se na área urbana 

do município de Tietê que a cota máxima é igual a 565 metros e a cota mínima é igual a 475 

metros, apresentando um desnível máximo igual a 90 metros. 
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 Além do cadastro topográfico nesta atividade também foi realizado o cadastro do 

sistema de microdrenagem existente no município de Tietê. 

 O levantamento das informações da microdrenagem foi realizado junto com os 

profissionais de campo e escritório da Prefeitura Municipal de Tietê. 

 O município posui um arquivo digital com informações contendo arruamento, nomes 

de ruas e bairros, sendo constatato que neste cadastro não existiam informações no que tange 

a microdrenagem. No entanto, existem alguns mapas impressos no setor de engenharia que 

contém informações de microdrenagem (redes pluviais, poços de visita, bocas de lobo e 

dissipadores) de alguns loteamentos do município sendo estes: Vila Ipoméia, São Roque, 

Residencial Bertola, Terras de Santa Maria, Loteamento Jardim São Paulo, Bairro Santa Cruz 

(Mirante de São Guilherme), Moinho Novo, Terra Nova e Loteamento Fait. Assim, estes 

cadastros impressos foram digitalizados no software CAD.  

Quanto ao cadastramento do restante do sistema de microdrenagem, o mesmo foi 

realizado através de visitas in loco pela equipe técnica da Novaes Engenharia e Construções 

Ltda. - EPP, onde foram identificadas e cadastradas as tubulações existentes, com seus 

respectivos diâmetros, bocas de lobo, poços de visita (PVs), profundidade dos PVs, sarjetões 

e dissipadores de energia, enfim todo o sistema de microdrenagem existente no município de 

Tietê. 

Em anexo é apresentada planta na escala 1:2.000 o cadastro do sistema de drenagem 

existente no município de Tietê, e levantandos até a presente data. Nas Figuras 01 a 26 são 

apresentadas fotografias de algumas estruturas existentes no município para o sistema de 

drenagem pluvial. 

 
Figura 01. Vista da Rede de Água Pluvial na 

Avenida Amélio Schincariol – lançamento no 

Ribeirão da Serra 

 
Figura 02. Vista da Rede de Água Pluvial na 

Avenida Amélio Schincariol – lançamento no 

Ribeirão da Serra 
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Figura 03. Vista do Ribeirão da Serra com 

laterais erodidas. 

 

 
Figura 04. Vista do dissipador de energia da 

rede de Água Pluvial na Avenida Amélio 

Schincariol – lançamento no Ribeirão da Serra 

 

 
Figura 05. Vista do lançamento de Água 

Pluvial na Avenida Fernando Costa –Rio Tietê 

 

 
Figura 06. Vista da rede de Água Pluvial na 

Avenida Fernando Costa – lançamento no Rio 

Tietê 

 

 
Figura 07. Vista do lançamento de Água 

Pluvial na Avenida Fernando Costa –  Rio 

Tietê 

 
Figura 08. Vista da Boca de Lobo na Avenida 

Fernando Costa -  próxima ao lançamento no 

Rio Tietê 
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Figura 09. Vista da Boca de Lobo na Avenida 

Fernando Costa, obstruída por galhos, lixo e 

terra - próxima ao lançamento no Rio Tietê 

 
Figura 10. Vista do lançamento de Água 

Pluvial na Rua Santa Cruz – Ribeirão da Serra 

 
Figura 11. Vista do lançamento de Água 

Pluvial na Rua Santa Cruz – Ribeirão da Serra 

 
Figura 12. Vista do lançamento de Água 

Pluvial na Rua Santa Cruz – Ribeirão da Serra 

 

 
Figura 13. Vista da travessia na Rua do 

Comercio próximo ao nº.1131 – lançamento 

em terreno 

 
Figura 14. Vista de bocas de lobo na Rua Elias 

de Campo, próximo ao nº 265 
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Figura 15. Vista de bocas de lobo obstruída 

com lixo, folhas e terra, na Rua Elias de 

Campo, próximo ao nº 265  

 

 
Figura 16. Vista da boca de lobo na Rua 

Francsico de Toledo próximo ao nº230 

 
Figura 17. Vista da boca de lobo na Rua 

Francsico de Toledo próximo ao nº230 

parcialmente obstruída  

 

 
Figura 18. Vista da boca de lodo na Rua do 

Comércio esquina com a Rua Lara Campos 

 
Figura 19. Vista da boca de lobo na Rua Luis 

Fernandes Diogo com a Rua do Comércio 

 
Figura 20. Vista da tubulação dentro da boca 

de lobo na Rua Luis Fernandes Diogo com a 

Rua do Comércio 
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Figura 21. Vista do Sarjetão na Rua Tenente 

Gelás próximo ao nº. 1.227 

 
Figura 22. Vista do Dissipador de energia 

localizado no Final da Avenida Vereador 

Alfredo Melaré com a Rua Cap. João de 

Campos Toledo 

 
Figura 23.Vista da rede de água pluvial no 

final a da Avenida José Vidoto 

 

 
Figura 24.Vista da rede de água pluvial no 

final a da Avenida José Vidoto 

 
Figura 25. Vista de rede de água pluvial na 

Avenida dos Ipês próxima ao nº. 1.116  

 
Figura 26. Vista de boca de lobo com grade na 

Rua dos Caras 
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5.3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 
 

 

5.3.1. Intensidade da Chuva de Projeto 

 

Este estudo foi realizado tendo por objetivo a determinação da vazão de projeto de 

cada trecho do sistema proposto, tendo em vista fornecer subsídios para o dimensionamento 

hidráulico da canalização a ser implantada. 

A determinação da chuva de projeto foi realizada a partir da Equação  de Chuvas 

intensas da Cidade de Piracicaba , publicações de chuvas intensas do Estado de São Paulo 

(Martinez Jr, 1.999) do DAEE, sendo esta definida por: 

 

    





























1
lnln9273,04820,0302043,19308273,47

9256,09110,0

,
T

T
tti Tt

 

em que:  

it,T = Intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retorno T, em 

mm/min; 

t = Duração da chuva em minutos; 

T = Período de retorno em anos. 

 

 No Quadro 02 são apresentadas as características da Estação Pluviométrica utilizada 

no presente estudo para obtenção da Equação de Intensidade-Duração-Freqüência (IDF). 

 

Quadro 02. Características da estação pluviométrica utilizada no presente estudo para 

obtenção da Equação de Intensidade-Duração-Freqüência (IDF) 

Nome da estação pluviométrica Piracicaba – D4-104R 

Coordenadas Geográficas Latitude 22º43’S e Longitude 47º39’W 

Altitude 500 m 
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5.3.2. Período de Retorno 

 

O Tempo de Recorrência ou Período de Retorno corresponde ao intervalo de tempo 

médio, medido em anos, em que um determinado evento deverá ser igualado ou superado pelo 

menos uma vez. 

Portanto, a escolha e justificativa de um determinado Período de Retorno, para 

determinada obra, prende-se a uma análise de economia e da segurança da obra. Assim, 

quanto maior for o Período de Retorno, maior serão os valores das vazões de pico encontrados 

e, consequentemente, mais segura e cara será a obra. Em geral, adota-se para as obras de 

drenagem os valores para Período de Retorno mostrados no Quadro 03. 

 

Quadro 03 - Períodos de Retorno para Obras de Drenagem 

Descrição da Obra 
Período de Retorno (Tr) 

(em anos) 

Sistema de Drenagem Inicial 2 a 10 

Canais em terra 10 a 20 

Canais Urbanos 25 a 50 

Bueiros Rodoviários 10 a 25 

Canais urbanos em áreas centrais 50 a 100 

Adaptada de: CETESB (1.979), SANTOS (1.984) E WILKEN (1.978) 

 

Como a escolha e justificativa de um determinado Período de Retorno, para 

determinada obra, prende-se a uma análise de economia e da segurança dela, buscou-se a 

adoção de um valor extremamente criterioso. 

Adotou-se para Período de Retorno do projeto da galeria valor igual a 10 anos (Tr = 10 

anos), compatível com recomendações e procedimentos para projetos dessa natureza e 

recomendado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão gestor dos 

recursos hídricos no Estado de São Paulo (Quadro 04), para esse tipo de obra. 
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Quadro 04 – Períodos de Retorno para obras de drenagem recomendados pelo D.A.E.E. 

Tipo de Obras Tipo de Ocupação do Solo 

Período de 

Retorno (TR) 

(anos) 

 Residencial 2 

Galerias e Ruas Comercial, Edifícios Públicos 5 

 Comercial, Alta Valorização 5 a 10 

 Terra  

 Gabião  

Canal a Céu Aberto Pedra Argamassada 50 

 Rachão  

 Concreto  

Pontes, Bueiros e Estruturas Afins Concreto 100 

Canal em galeria Concreto 100 

Diques marginais (áreas urbanas) Concreto 100 

Fonte: DAEE (1994)  

 

5.3.3. Duração da Precipitação 

 

O Tempo de Concentração é função de algumas variáveis, tais como: forma da bacia 

drenada, declividade dos canais e revestimento vegetal. 

Conceitua-se tempo de concentração como o espaço de tempo decorrido desde o início 

da precipitação torrencial sobre a bacia até o instante em que toda esta bacia passa a contribuir 

para o escoamento na secção de jusante da mesma. Em um sistema de galerias corresponde a 

duas parcelas distintas, sendo a primeira denominada de "tempo de entrada", ou seja, tempo 

necessário para que as contribuições superficiais atinjam a secção inicial de projeto, enquanto 

que a segunda corresponde ao tempo gasto pelo escoamento através dos condutos, a partir do 

instante em que toda a bacia passa a contribuir para a secção em estudo. 

Esta parcela é denominada de "tempo de percurso". O tempo de percurso, como o 

próprio conceito mostra, tem cálculo puramente hidráulico, visto que o mesmo é função das 

velocidades nos trechos de montante, enquanto que o tempo de entrada depende 

essencialmente da conformação superficial da bacia, variando inversamente com a intensidade 
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de chuva. Deve-se observar também que o escoamento superficial torna-se mais veloz a 

medida que se aproxima dos pontos de coleta ou em superfícies impermeabilizadas. 

Freqüentemente o tempo de entrada, embora de determinação difícil, tem valor entre 

10 e 30 minutos. Na literatura especializada também são encontradas figuras e ábacos para 

determinação desse tempo 

Existem vários ábacos e/ou fórmulas que são empregados para sua determinação, 

sendo que no presente projeto utilizou-se o preconizado pelo “WILKEN (1.978) e FEDERAL 

HIGWAY ADMINISTRATION - FHWA (1.984)” que define como “tempo de concentração” 

de uma bacia, pode ser considerado como sendo o intervalo de tempo gasto por uma partícula 

d’água para ir do ponto mais afastado da bacia até o local de interesse. 

Desta forma o tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para a água 

precipitada no ponto mais distante na bacia, deslocar-se até a seção principal. É um dos 

parâmetros cruciais do Método Racional, e sua determinação está sujeita a incerteza e a 

imprecisões. Diversas fórmulas empíricas têm sido propostas para determinar esse parâmetro 

em função de características físicas da bacia, da sua ocupação e, eventualmente, da 

intensidade da chuva. Essas fórmulas têm origem em estudos experimentais de campo ou de 

laboratório e, portanto, devem ser aplicadas em condições que se aproximem daquelas para as 

quais foram determinadas e do tipo de escoamento que cada fórmula procura representar.  

Nesse aspecto distinguem-se três tipos de escoamento: 

 

 escoamento em superfícies, constituído fundamentalmente por lâminas de água 

escoando sobre planos e prevalece em bacias muito pequenas. As velocidades são 

baixas devido às pequenas espessuras das lâminas e dependem da declividade e 

rugosidade da superfície e também da intensidade de chuva. Como a extensão dos 

escoamentos geralmente não é maior do que 50 a 100 metros as fórmulas que refletem 

este tipo de escoamento são aplicáveis a parques de estacionamento, aeroportos e 

bacias urbanas muito pequenas. Fórmulas desse tipo geralmente apresentam o valor de 

tc em função dos fatores acima relacionados; 

 

 escoamento em canais naturais, que prevalece em bacias de maior porte em que os 

canais são bem definidos. As velocidades são maiores que nos casos acima, pois os 

canais conduzem a água de forma mais eficiente. Nessas bacias o valor de tc depende 
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menos da rugosidade da superfície da intensidade da chuva, pois o tempo em que o 

escoamento ocorre sobre a superfície é menor que no canal. Usualmente as fórmulas 

que representam esse tipo de escoamento apresentam o valor de tc em função do 

comprimento do curso de água e de sua declividade, e 

 

 escoamento em galerias e canais artificiais, que prevalece em bacias cujas condições 

naturais foram significativamente modificadas por obras de drenagem e as velocidades 

são evidentemente mais altos que nos casos anteriores. Além dos já citados, o valor de 

tc é normalmente expresso também em função de parâmetros que refletem as 

alterações introduzidas tais como a parcela da bacia que conta com sistemas de 

drenagem ou a extensão dos cursos d’água canalizados. Em uma bacia urbana 

normalmente estão presentes os três tipos de escoamentos com maior ou menor 

significado dependendo das características da bacia. A seguir são apresentadas 

algumas das fórmulas mais utilizadas para o cálculo do tempo de concentração. 

Para o cálculo do tempo de concentração no projeto foi utilizado a Fórmula de kirpich, a 

qual é descrita na seqüência. 

 

- Equação de Kirpich 

 

 

tc = tempo de concentração (em minutos) 

S = declividade do talvegue (em m / m) 

L = comprimento do talvegue (em km) 

Para tempos de concentração de 10, 15 e 20 minutos (valores compatíveis com projeto 

de microdrenagem) e para C= 65% ( valor sugerido pelo “Soil Consevation Service” para 

áreas  residenciais com lotes médio menor ou igual a 0,05 Ha ), tem-se para o valor de C os 

valores apresentados no Quadro 05. 

 

 

 

 

 

385,077,0989,3  SLtc
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Quadro 05. Valores de  “C” para diferentes tempos de concentração 

Tempo de Concentração – Tc 

( minutos ) 

Coeficiente de Escoamento 

( c ) 

10 0,50 

15 0,56 

20 0,60 

 

Mesmo verificando a existência de lotes residenciais e o apontamento do “Soil 

Consevation Service” para o presente projeto foi adotado valores variando de 0,50 a 0,70 

dependendo da caracterização da área de drenagem em estudo. 

Considerando-se o que foi apresentado sobre o método de cálculo de vazões, optou-se, 

neste trabalho, pela utilização do Método Racional, uma vez que este se adapta bem a bacia 

de dimensões como a em questão.  

Para tanto será utilizado o tempo de retorno TR = 10 anos e o tempo de concentração 

calculado pela equação de Kirpich. Com estes dados a planilha de cálculo foi elaborada tendo 

a vazão de projeto de cada trecho definido. 

Para cada sub-bacia foram calculados os tempos de concentração (tc) e obtidos os 

valores de intensidades (i) correspondentes, os quais estão apresentados na Tabela 02. 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade de 

Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

1 74.928,93 5,09% 0,0509 7,52 2,84 170,4 10 0,5 

2 129.153,62 4,57% 0,0457 12,41 2,54 152,4 10 0,5 

3 36.829,31 3,58% 0,0358 5,66 2,98 178,8 10 0,5 

4 126.653,71 7,36% 0,0736 7,23 2,86 171,6 10 0,5 

5 117.951,34 5,52% 0,0552 6,27 2,93 175,8 10 0,5 

6 130.131,26 5,77% 0,0577 7,57 2,84 170,4 10 0,6 

7 225.880,27 4,72% 0,0472 10,13 2,67 160,2 10 0,6 

8 52.698,37 1,83% 0,0183 10,12 2,67 160,2 10 0,6 

9 21.814,08 9,13% 0,0913 1,75 3,31 198,6 10 0,6 

10 25.989,13 10,38% 0,1038 1,66 3,32 199,2 10 0,6 

11 148.912,59 5,40% 0,0540 7,31 2,86 171,6 10 0,6 

12 232.086,40 6,20% 0,0620 5,45 2,99 179,4 10 0,6 

13 153.414,02 4,15% 0,0415 8,10 2,80 168,0 10 0,6 

14 139.386,24 6,36% 0,0636 6,06 2,95 177,0 10 0,6 

15 114.740,71 3,38% 0,0338 10,47 2,65 159,0 10 0,6 

16 48.107,74 2,70% 0,0270 12,16 2,55 153,0 10 0,6 

17 41.598,40 3,51% 0,0351 7,21 2,86 171,6 10 0,6 

18 185.666,51 2,10% 0,0210 11,70 2,58 154,8 10 0,6 

19 60.802,17 3,80% 0,0380 6,92 2,88 172,8 10 0,6 

20 423.906,20 6,07% 0,0607 7,00 2,88 172,8 10 0,6 

21 432.775,42 4,08% 0,0408 16,92 2,32 139,2 10 0,6 

Continua... 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo (Continuação) 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade  

de Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

22 115.408,74 4,25% 0,0425 11,14 2,61 156,6 10 0,6 

23 58.241,41 4,61% 0,0461 8,90 2,75 165,0 10 0,6 

24 220.393,32 5,54% 0,0554 9,11 2,74 164,4 10 0,7 

25 99.752,64 5,25% 0,0525 11,88 2,57 154,2 10 0,7 

26 72.919,68 6,10% 0,0610 7,69 2,83 169,8 10 0,7 

27 187.016,78 5,30% 0,0530 11,60 2,59 155,4 10 0,7 

28 94.728,79 5,39% 0,0539 9,07 2,74 164,4 10 0,7 

29 65.574,29 3,19% 0,0319 7,87 2,82 169,2 10 0,7 

30 37.897,36 0,33% 0,0033 14,46 2,43 145,8 10 0,7 

31 135.870,02 4,96% 0,0496 11,08 2,62 157,2 10 0,7 

32 130.922,41 5,84% 0,0584 5,41 3,00 180,0 10 0,7 

33 80.763,93 6,73% 0,0673 7,65 2,83 169,8 10 0,7 

34 121.391,84 4,59% 0,0459 11,43 2,60 156,0 10 0,7 

35 32.148,10 7,14% 0,0714 5,91 2,96 177,6 10 0,7 

36 13.089,85 1,06% 0,0106 6,86 2,89 173,4 10 0,6 

37 24.875,92 1,09% 0,0109 7,43 2,85 171,0 10 0,5 

38 175.565,72 5,68% 0,0568 7,24 2,86 171,6 10 0,5 

39 35.105,97 7,36% 0,0736 6,75 2,90 174,0 10 0,5 

40 180.366,80 4,08% 0,0408 13,64 2,47 148,2 10 0,5 

41 10.507,60 5,38% 0,0538 4,51 3,07 184,2 10 0,5 

42 8.339,84 3,71% 0,0371 4,92 3,04 182,4 10 0,5 

Continua... 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo (Continuação) 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade  

de Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

43 12.691,68 3,35% 0,0335 6,16 2,94 176,4 10 0,5 

44 57.913,24 0,75% 0,0075 10,25 2,67 160,2 10 0,5 

45 34.050,96 4,04% 0,0404 12,20 2,55 153,0 10 0,5 

46 32.370,38 8,85% 0,0885 3,50 3,15 189,0 10 0,5 

47 30.773,38 6,84% 0,0684 5,76 2,97 178,2 10 0,5 

48 75.272,73 3,18% 0,0318 8,21 2,80 168,0 10 0,5 

49 52.052,14 4,24% 0,0424 8,39 2,78 166,8 10 0,5 

50 18.403,68 0,78% 0,0078 11,77 2,58 154,8 10 0,5 

51 54.912,22 2,17% 0,0217 9,20 2,73 163,8 10 0,6 

52 69.465,04 4,91% 0,0491 6,42 2,92 175,2 10 0,6 

53 56.193,64 5,99% 0,0599 5,98 2,95 177,0 10 0,6 

54 24.504,34 3,15% 0,0315 5,60 2,98 178,8 10 0,6 

55 14.236,80 4,06% 0,0406 2,54 3,24 194,4 10 0,6 

56 179.009,12 3,40% 0,0340 14,16 2,45 147,0 10 0,5 

57 127.777,61 2,14% 0,0214 10,56 2,65 159,0 10 0,6 

58 37.453,60 5,46% 0,0546 9,26 2,73 163,8 10 0,6 

59 100.283,93 4,09% 0,0409 8,93 2,75 165,0 10 0,6 

60 67.122,14 4,11% 0,0411 7,42 2,85 171,0 10 0,6 

61 26.394,60 6,19% 0,0619 5,76 2,97 178,2 10 0,6 

62 50.866,37 3,88% 0,0388 7,70 2,83 169,8 10 0,6 

63 64.567,12 5,27% 0,0527 5,11 3,02 181,2 10 0,6 

Continua... 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo (Continuação) 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade  

de Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

64 51.927,99 5,43% 0,0543 5,55 2,99 179,4 10 0,6 

65 55.367,23 5,43% 0,0543 5,58 2,98 178,8 10 0,6 

66 59.195,99 2,54% 0,0254 8,04 2,81 168,6 10 0,6 

67 46.420,20 4,89% 0,0489 8,60 2,77 166,2 10 0,6 

68 44.864,92 2,90% 0,0290 7,61 2,84 170,4 10 0,5 

69 31.639,94 7,15% 0,0715 4,20 3,09 185,4 10 0,5 

70 33.468,76 7,07% 0,0707 4,04 3,11 186,6 10 0,5 

71 35.532,43 6,46% 0,0646 3,42 3,16 189,6 10 0,5 

72 73.152,13 4,48% 0,0448 6,90 2,89 173,4 10 0,5 

73 57.270,35 6,49% 0,0649 6,00 2,95 177,0 10 0,5 

74 52.560,87 7,19% 0,0719 6,83 2,89 173,4 10 0,5 

75 27.543,56 5,22% 0,0522 6,07 2,95 177,0 10 0,5 

76 9.176,16 1,79% 0,0179 4,02 3,11 186,6 10 0,5 

77 15.537,24 3,64% 0,0364 4,17 3,10 186,0 10 0,5 

78 15.645,67 3,81% 0,0381 4,92 3,04 182,4 10 0,5 

79 18.380,80 2,04% 0,0204 7,32 2,86 171,6 10 0,5 

80 42.699,13 3,28% 0,0328 6,35 2,93 175,8 10 0,5 

81 50.998,51 5,81% 0,0581 5,26 3,01 180,6 10 0,5 

82 37.972,55 4,18% 0,0418 5,77 2,97 178,2 10 0,5 

83 24.451,33 5,26% 0,0526 4,24 3,09 185,4 10 0,5 

84 67.592,69 3,13% 0,0313 7,23 2,86 171,6 10 0,5 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo (Continuação) 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade  

de Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

85 101.361,25 4,97% 0,0497 11,70 2,58 154,8 10 0,5 

86 78.253,02 4,84% 0,0484 6,68 2,90 174,0 10 0,5 

87 12.808,26 2,72% 0,0272 5,00 3,03 181,8 10 0,5 

88 53.243,49 0,48% 0,0048 10,55 2,65 159,0 10 0,5 

89 28.804,89 1,32% 0,0132 8,46 2,78 166,8 10 0,5 

90 128.386,62 4,08% 0,0408 9,22 2,73 163,8 10 0,5 

91 16.042,21 4,76% 0,0476 4,46 3,07 184,2 10 0,5 

92 20.663,19 3,05% 0,0305 10,86 2,63 157,8 10 0,5 

93 19.001,50 3,43% 0,0343 4,70 3,05 183,0 10 0,5 

94 22.339,62 6,61% 0,0661 3,34 3,17 190,2 10 0,5 

95 2.001,27 1,39% 0,0139 4,73 3,05 183,0 10 0,5 

96 40.908,13 4,28% 0,0428 7,39 2,85 171,0 10 0,5 

97 10.434,82 0,22% 0,0022 14,69 2,42 145,2 10 0,5 

98 180.410,74 8,46% 0,0846 6,50 2,91 174,6 10 0,5 

99 58.108,84 8,12% 0,0812 4,43 3,07 184,2 10 0,5 

100 99.653,78 9,23% 0,0923 5,02 3,03 181,8 10 0,5 

101 151.739,52 7,24% 0,0724 5,32 3,00 180,0 10 0,5 

102 145.228,54 6,44% 0,0644 7,05 2,88 172,8 10 0,5 

103 174.204,89 4,82% 0,0482 8,57 2,77 166,2 10 0,5 

104 80.583,75 2,78% 0,0278 16,14 2,35 141 10 0,5 

105 47.438,92 5,55% 0,0555 7,34 2,85 171 10 0,5 
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Tabela 02. Parâmetros de projeto calculados para cada sub-bacia em estudo (Continuação) 

Bacia Área      (m²) 
Declividade 

(%) 

Declividade  

(m/m) 

Tempo de  

Concentração  

(min) 

Intensidade  

de Chuva  

(mm/min) 

Intensidade de 

Chuva 

(mm/hr) 

Periodo de 

Retorno 

(Anos) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

106 15.910,11 1,75% 0,0175 8,36 2,79 167,4 10 0,5 

107 43.020,03 5,27% 0,0527 6,98 2,88 172,8 10 0,5 

108 47.143,13 2,82% 0,0282 13,73 2,47 148,2 10 0,5 

COHAB 526.327,89 4,45% 0,0445 14,17 2,45 147 10 0,5 
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5.3.4. Cálculos das vazões de contribuição nas bacias 

 

 A Tabela 03 apresenta os valores das vazões para cada bacia, obtido através dos 

resultados de intensidade (mm/h). A seguir são apresentadas as vazões de contribuição de 

cada bacia. 

 

Tabela 03: Vazões para cada sub-bacia 

Bacia 
Área      

(m²) 

Tempo de 

Concentração 

(min) 

Intensidade 

de Chuva 

(mm/hr) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

Vazão 

m³/hr 
Vazão L/s 

1 74.928,93 7,52 170,4 0,5 6.384 1.773 

2 129.153,62 12,41 152,4 0,5 9.842 2.734 

3 36.829,31 5,66 178,8 0,5 3.293 915 

4 126.653,71 7,23 171,6 0,5 10.867 3.019 

5 117.951,34 6,27 175,8 0,5 10.368 2.880 

6 130.131,26 7,57 170,4 0,6 13.305 3.696 

7 225.880,27 10,13 160,2 0,6 21.712 6.031 

8 52.698,37 10,12 160,2 0,6 5.065 1.407 

9 21.814,08 1,75 198,6 0,6 2.599 722 

10 25.989,13 1,66 199,2 0,6 3.106 863 

11 148.912,59 7,31 171,6 0,6 15.332 4.259 

12 232.086,40 5,45 179,4 0,6 24.982 6.939 

13 153.414,02 8,10 168,0 0,6 15.464 4.296 

14 139.386,24 6,06 177,0 0,6 14.803 4.112 

15 114.740,71 10,47 159,0 0,6 10.946 3.041 

16 48.107,74 12,16 153,0 0,6 4.416 1.227 

17 41.598,40 7,21 171,6 0,6 4.283 1.190 

18 185.666,51 11,70 154,8 0,6 17.245 4.790 

19 60.802,17 6,92 172,8 0,6 6.304 1.751 

20 423.906,20 7,00 172,8 0,6 43.951 12.209 

21 432.775,42 16,92 139,2 0,6 36.145 10.040 

22 115.408,74 11,14 156,6 0,6 10.844 3.012 

23 58.241,41 8,90 165,0 0,6 5.766 1.602 

24 220.393,32 9,11 164,4 0,7 25.363 7.045 

25 99.752,64 11,88 154,2 0,7 10.767 2.991 

26 72.919,68 7,69 169,8 0,7 8.667 2.408 

27 187.016,78 11,60 155,4 0,7 20.344 5.651 

28 94.728,79 9,07 164,4 0,7 10.901 3.028 
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Tabela 03: Vazões para cada sub-bacia (Continuação) 

Bacia 
Área      

(m²) 

Tempo de 

Concentração 

(min) 

Intensidade 

de Chuva 

(mm/hr) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

Vazão 

m³/hr 
Vazão L/s 

29 65.574,29 7,87 169,2 0,7 7.767 2.158 

30 37.897,36 14,46 145,8 0,7 3.868 1.074 

31 135.870,02 11,08 157,2 0,7 14.951 4.153 

32 130.922,41 5,41 180,0 0,7 16.496 4.582 

33 80.763,93 7,65 169,8 0,7 9.600 2.667 

34 121.391,84 11,43 156,0 0,7 13.256 3.682 

35 32.148,10 5,91 177,6 0,7 3.997 1.110 

36 13.089,85 6,86 173,4 0,6 1.362 378 

37 24.875,92 7,43 171,0 0,5 2.127 591 

38 175.565,72 7,24 171,6 0,5 15.064 4.184 

39 35.105,97 6,75 174,0 0,5 3.054 848 

40 180.366,80 13,64 148,2 0,5 13.365 3.713 

41 10.507,60 4,51 184,2 0,5 968 269 

42 8.339,84 4,92 182,4 0,5 761 211 

43 12.691,68 6,16 176,4 0,5 1.119 311 

44 57.913,24 10,25 160,2 0,5 4.639 1.289 

45 34.050,96 12,20 153,0 0,5 2.605 724 

46 32.370,38 3,50 189,0 0,5 3.059 850 

47 30.773,38 5,76 178,2 0,5 2.742 762 

48 75.272,73 8,21 168,0 0,5 6.323 1.756 

49 52.052,14 8,39 166,8 0,5 4.341 1.206 

50 18.403,68 11,77 154,8 0,5 1.424 396 

51 54.912,22 9,20 163,8 0,6 5.397 1.499 

52 69.465,04 6,42 175,2 0,6 7.302 2.028 

53 56.193,64 5,98 177,0 0,6 5.968 1.658 

54 24.504,34 5,60 178,8 0,6 2.629 730 

55 14.236,80 2,54 194,4 0,6 1.661 461 

56 179.009,12 14,16 147,0 0,5 13.157 3.655 

57 127.777,61 10,56 159,0 0,6 12.190 3.386 

58 37.453,60 9,26 163,8 0,6 3.681 1.023 

59 100.283,93 8,93 165,0 0,6 9.928 2.758 

60 67.122,14 7,42 171,0 0,6 6.887 1.913 

61 26.394,60 5,76 178,2 0,6 2.822 784 

62 50.866,37 7,70 169,8 0,6 5.182 1.439 

63 64.567,12 5,11 181,2 0,6 7.020 1.950 

64 51.927,99 5,55 179,4 0,6 5.590 1.553 

Continua... 
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Tabela 03: Vazões para cada sub-bacia (Continuação) 

Bacia 
Área      

(m²) 

Tempo de 

Concentração 

(min) 

Intensidade 

de Chuva 

(mm/hr) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

Vazão 

m³/hr 
Vazão L/s 

65 55.367,23 5,58 178,8 0,6 5.940 1.650 

66 59.195,99 8,04 168,6 0,6 5.988 1.663 

67 46.420,20 8,60 166,2 0,6 4.629 1.286 

68 44.864,92 7,61 170,4 0,5 3.822 1.062 

69 31.639,94 4,20 185,4 0,5 2.933 815 

70 33.468,76 4,04 186,6 0,5 3.123 868 

71 35.532,43 3,42 189,6 0,5 3.368 936 

72 73.152,13 6,90 173,4 0,5 6.342 1.762 

73 57.270,35 6,00 177,0 0,5 5.068 1.408 

74 52.560,87 6,83 173,4 0,5 4.557 1.266 

75 27.543,56 6,07 177,0 0,5 2.438 677 

76 9.176,16 4,02 186,6 0,5 856 238 

77 15.537,24 4,17 186,0 0,5 1.445 401 

78 15.645,67 4,92 182,4 0,5 1.427 396 

79 18.380,80 7,32 171,6 0,5 1.577 438 

80 42.699,13 6,35 175,8 0,5 3.753 1.043 

81 50.998,51 5,26 180,6 0,5 4.605 1.279 

82 37.972,55 5,77 178,2 0,5 3.383 940 

83 24.451,33 4,24 185,4 0,5 2.267 630 

84 67.592,69 7,23 171,6 0,5 5.799 1.611 

85 101.361,25 11,70 154,8 0,5 7.845 2.179 

86 78.253,02 6,68 174,0 0,5 6.808 1.891 

87 12.808,26 5,00 181,8 0,5 1.164 323 

88 53.243,49 10,55 159,0 0,5 4.233 1.176 

89 28.804,89 8,46 166,8 0,5 2.402 667 

90 128.386,62 9,22 163,8 0,5 10.515 2.921 

91 16.042,21 4,46 184,2 0,5 1.477 410 

92 20.663,19 10,86 157,8 0,5 1.630 453 

93 19.001,50 4,70 183,0 0,5 1.739 483 

94 22.339,62 3,34 190,2 0,5 2.124 590 

95 2.001,27 4,73 183,0 0,5 183 51 

96 40.908,13 7,39 171,0 0,5 3.498 972 

97 10.434,82 14,69 145,2 0,5 758 211 

98 180.410,74 6,50 174,6 0,5 15.750 4.375 

99   58.108,84  4,43 184,2 0,5 5.352 1.487 

100 99.653,78 5,02 181,8 0,5 9.059 2.516 

Continua.... 
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Tabela 03: Vazões para cada sub-bacia (Continuação) 

Bacia 
Área      

(m²) 

Tempo de 

Concentração 

(min) 

Intensidade 

de Chuva 

(mm/hr) 

Coeficiente de 

Deflúvio 

Vazão 

m³/hr 
Vazão L/s 

101 151.739,52 5,32 180,0 0,5 13.657 3.794 

102 145.228,54 7,05 172,8 0,5 12.548 3.486 

103 174.204,89 8,57 166,2 0,5 14.476 4.021 

104 80.583,75 16,14 141 0,5 5.681 1.578 

105 47.438,92 7,34 171 0,5 4.056 1.127 

106 15.910,11 8,36 167,4 0,5 1.332 370 

107 43.020,03 6,98 172,8 0,5 3.717 1.033 

108 47.143,13 13,73 148,2 0,5 3.493 970 

COHAB 526.327,89 14,17 147 0,5 38.685 10.746 

 

 

5.3.5. Estudo Hidrológico de Macrodrenagem 

 

O estudo hidrológico de macro drenagem realizado, teve por objetivo analisar as 

vazões máximas em um horizonte de projeto de 100 anos para o Rio Tietê e o Ribeirão da 

Serra. Devido a sua importância, foram selecionados dois pontos de estudo no Rio Tietê e 

quatro pontos de estudo no Ribeirão da Serra. O estudo hidrológico completo encontra-se 

anexado neste plano. 

A solução escolhida para cada problema relacionado neste estudo pode ser observado 

a seguir: 

Rio Tietê: 

Ponto 1: A solução do problema relacionado ao Ponto 1 (afagamento do ponto de 

saída de microdrenagem), é a instalação de uma nova rede de microdrenagem com ponto de 

lançamento em novo local. 

 

Ponto 2: O conjunto de soluções no Ponto 2, pode ser descrito como instalação de um 

novo sistema de drenagem a montante do ponto, e limpeza frequente das bocas de lobo que 

compõem o sistema. 

 

Ribeirão da Serra:  

Ponto 1: A solução do problema relacionado ao Ponto 1 (afagamento do ponto de 

saída de microdrenagem), é a instalação de uma nova rede de microdrenagem paralela a rede 

existente com ponto de lançamento em novo local. 
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Ponto 2: A solução deste ponto é dividida em duas etapas, a primeira, é a contenção 

da erosão localizadas ás margens do Ribeirão da Serra, a segunda etapa é a instalação de 

dissipadores de energia nas tubulações localizadas junto a margem deste ribeirão. 

 

Ponto 3: Os problemas relacionados ao ponto três, estão relacionados diretamente a 

erosão da Margem do Ribeirão devido a grande velocidade do mesmo em eventos atípicos, o 

que pode ser resolvido com a instalação de um muro de gabião para a contenção deste tipo de 

erosão. 

 

Ponto 4: Os problemas relacionados ao ponto quatro, são resolvidos com a instalação 

de dissipadores de energia. 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
 

 

 Foi realizado um diagnóstico global dentro do perímetro urbano do município de Tietê 

de forma a definir de maneira geral os problemas ambientais nos diversos temas que 

compõem o Meio Ambiente, nos quais pode-se citar: crescimento demográfico sem 

planjeamento urbano, despejo inadequado de resíduos sólidos, impactos ambientais com o 

crescimento na frota de veículos, degradação dos recursos hídricos, loteamentos e favelas 

irregulares desprovidos de saneamento com poluição de córregos e rios com risco na saúde e 

baixa qualidade de vida, o abastecimento público com água tratada e a coleta e tratamento de 

esgotos sanitários, perda da biodiversidade e cobertura vegetal, etc. 

 

5.4.1. Características Geográficas 

 

 Na sequência são apresentados alguns dados referentes ao município de Tietê. 

 - área territorial: 404,396 km2; 

 - população: 36.835 habitantes; 

 - densidade: 91,08 hab/km2; 

 - altitude: 508,00 metros; 

 - clima: Tropical de Altitude CFB. 

 

Tietê é um município brasileiro localizado na região Centro Leste do Estado de São 

Paulo. Está lacalizado a uma latitude de 23°06’47” sul e a uma longitude de 47°42’54” oeste, 

estando a uma altitude de 508,00 metros. Está a uma distância de 121 km da capital São 

Paulo. Sua população é estimada em 36.835 habitantes, sendo que 33.489 habitantes estão na 

zona urbana, enquanto 3.346 estão na zona rural do município. (Censo 2010 – IBGE).  

O município possui uma área de 404,396km², com acesso a rodovia SP-127 (Rodovia 

Cornélio Pires), Rodovia Doutor João José Rodrigues e SP-300 (Rodovia Marechal 

Rondon).O município de Tietê faz fronteira ao norte com Piracicaba, Saltinho e Rio das 

Pedras, ao Sul Cerquilho e Boituva, ao Leste Rafard, Porto Feliz e Mombuca e a Oeste com 

Jumirim e Laranjal Paulista. 
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 Na Figura 27 é apresentada à localização do município de Tietê no Estado de São 

Paulo. 

A sede do município de Tietê está localizada na Unidade de gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Sorocaba e Médio Tietê (UGRHI – 10). Seu gerenciamento é de 

responsabilidade do Comitê da Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH – SMT), 

conforme apresentado na Figura 28.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Localização do município de Tietê no Estado de São Paulo 
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Figura 28. Localização do município de Tietê na UGRHI 10 
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5.4.2. Caracterização do Município 

 

5.4.2.1. Geologia e geomorfologia 

 

A área da UGRHI 10 está situada na sua porção leste sobre rochas pré-cambrianas 

do embasamento cristalino, geralmente de médio a alto grau metamórfico e complexa 

estrutura policíclica. O solo predominante nessa região é o argissolos ou latossolos vermelhos 

-amarelos.  

 A geologia da área UGRHI 10, é constituída por rochas de idades variando desde o 

período Pré Cambriano até o Cenozóico. A bacia é composta pelas seguintes unidades 

estratigráficas: Embasamento Cristalino, Grupo Tubarão (Formação Itararé e Tatuí), Grupo 

Passa Dois (Formação Irati e Corumbataí), Grupo São Bento (Formação Pirambóia, Botucatu 

e Serra Geral), Grupo Bauru (Formação Marília) e sedimentos Cenozóicos. 

 A UGRHI10 está inserida em terrenos geomorfológicos do planalto cristalino 

(atlântico) sucedido pela depressão periférica, sendo esta limitada a oeste pelas cuestas 

basálticas. 

 

5.4.2.2. Hidrometeorologia 

 

O clima predominante na bacia se divide em três: clima úmido quente com inverno 

seco (predominante em quase toda UGRHI 10); clima quente úmido sem estação seca 

(municípios de Ibiúna e Piedade) e clima temperado úmido sem estação seca (município de 

São Roque). 

 

5.4.2.3. Caracterização sócio econômica 

 

 Até a década de 60, a cidade de São Paulo representava o princial centro urbano do 

Estado, com taxas de crescimento sem paralelo. A partir desse período, com destaque para a 

década de 70, ocorreu um processo de industrialização em todo o país, implusionado por 

políticas governamentais de estímulo a investimentos fora dos centros tradicionais, tendo 

como conseqüência a desconcentração das atividades industriais da Grande São Paulo para o 

Interior. Neste período, a performance da economia brasileira e paulista apresentou as mais 
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elevadas taxas de crescimento do produto e da renda. Sorocaba foi uma das regiões 

impulsionadas por esta política. 

A economia é baseada predominantemente na atividade industrial, destacando a 

indústria alimentícia, metalúrgica e extrativista, sendo Sorocaba o principal pólo industrial da 

bacia. A agricultura caracteriza-se pelo cultivo de pastos, cana-de-açúcar, milho e hortaliças 

 Na seqüência são apresentadas as Tabelas 04 a 08 que são pertinentes a dados 

socioeconômicos do município de Tietê.  

 

 

Tabela 04. Dados censitários do município de Tietê (IBGE, 2010) 
Descrição Quantidade Unidade 

Total de endereços urbanos 13.964 endereços 

Total de endereços rurais 1.554 endereços 

Total de estabelecimentos de ensino 34 estabelecimentos 

Total de estabelecimentos de saúde 31 estabelecimentos 

Domicílios particulares permanentes 11.846 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - 

Rede geral 

10.560 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham 11.481 domicílios 

População residente 36.835 pessoas 

População residente - Homens 18.249 pessoas 

População residente - Mulheres 18.586 pessoas 

População residente alfabetizada 32.811 pessoas 

População residente - cor ou raça - Branca 27.712 pessoas 

População residente - cor ou raça - Preta 1.890 pessoas 

População residente - cor ou raça - Parda 7.110 pessoas 

Área da unidade territorial 404,396 Km² 

Eleitorado - 2009 24.303 Eleitores 

PIB per capita a preços correntes 28.770,90 Reais 

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 4.887 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2012 1.610 Matrículas 

Docentes - Ensino fundamental - 2012 304 Docentes 

Docentes - Ensino médio - 2012 66 Docentes 

 

 

 Continua... 
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Tabela 04. Dados censitários do município de Tietê (IBGE, 2010) (Continuação) 

Descrição Quantidade Unidade 

Estabelecimentos de Saúde SUS 16 estabelecimentos 

Nascidos vivos - registrados - lugar do registro 495 pessoas 

Receitas orçamentárias realizadas - Correntes 66.430.309,74 Reais 

Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes 54.847.281,48 Reais 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 11.283.427,44 Reais 

 

Tabela 05. Dados populacionais do município de Tietê (IBGE, 2010) 

Dados Quantidade Unidade 

População residente 36.835 pessoas 

População residente urbana 33.489 pessoas 

População residente rural 3.346 pessoas 

Homens 18.249 homens 

Homens na área urbana 16.478 homens 

Homens na área rural 1.771 homens 

Mulheres 18.586 mulheres 

Mulheres na área urbana 17.077 mulheres 

Mulheres na área rural 1.575 mulheres 

Homens de menos de 1 ano de idade 212 homens 

Homens de 1 a 4 anos de idade 977 homens 

Homens de 5 a 9 anos de idade 1.199 homens 

Homens de 10 a 14 anos de idade 1.478 homens 

Homens de 15 a 19 anos de idade 1.495 homens 

Homens de 20 a 24 anos de idade 1.752 homens 

Homens de 25 a 29 anos de idade 1.714 homens 

Homens de 30 a 34 anos de idade 1.506 homens 

Homens de 35 a 39 anos de idade 1.348 homens 

Homens de 40 a 44 anos de idade 1.348 homens 

Homens de 45 a 49 anos de idade 1.279 homens 

Homens de 50 a 54 anos de idade 1.076 homens 

Homens de 55 a 59 anos de idade 819 homens 
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Tabela 05. Dados populacionais do município de Tietê (IBGE, 2010) (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Homens de 60 a 64 anos de idade 689 homens 

Homens de 65 a 69 anos de idade 494 homens 

Homens de 70 a 74 anos de idade 385 homens 

Homens de 75 a 79 anos de idade 275 homens 

Homens de 80 a 84 anos de idade 152 homens 

Homens de 85 a 89 anos de idade 82 homens 

Homens de 90 a 94 anos de idade 16 homens 

Homens de 95 a 99 anos de idade 2 homens 

Homens de 100 anos ou mais de idade - homens 

Mulheres de menos de 1 ano de idade 251 mulheres 

Mulheres de 1 a 4 anos de idade 927 mulheres 

Mulheres de 5 a 9 anos de idade 1.221 mulheres 

Mulheres de 10 a 14 anos de idade 1.377 mulheres 

Mulheres de 15 a 19 anos de idade 1.461 mulheres 

Mulheres de 20 a 24 anos de idade 1.584 mulheres 

Mulheres de 25 a 29 anos de idade 1.645 mulheres 

Mulheres de 30 a 34 anos de idade 1.501 mulheres 

Mulheres de 35 a 39 anos de idade 1.339 mulheres 

Mulheres de 40 a 44 anos de idade 1.296 mulheres 

Mulheres de 45 a 49 anos de idade 1.247 mulheres 

Mulheres de 50 a 54 anos de idade 1.044 mulheres 

Mulheres de 55 a 59 anos de idade 932 mulheres 

Mulheres de 60 a 64 anos de idade 822 mulheres 

Mulheres de 65 a 69 anos de idade 531 mulheres 

Mulheres de 70 a 74 anos de idade 486 mulheres 

Mulheres de 75 a 79 anos de idade 402 mulheres 

Mulheres de 80 a 84 anos de idade 306 mulheres 

Mulheres de 85 a 89 anos de idade 145 mulheres 

Mulheres de 90 a 94 anos de idade 52 mulheres 

Mulheres de 95 a 99 anos de idade 13 mulheres 

 

 Continua... 
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Tabela 05. Dados populacionais do município de Tietê (IBGE, 2010) (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Mulheres de 100 anos ou mais de idade 4 mulheres 

Domicílios recenseados 13.486 domicílios 

Domicílios particulares ocupados 11.493 domicílios 

Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada 11.238 domicílios 

Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada 255 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados 935 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 1.022 domicílios 

Domicílios particulares não ocupados vagos 1.957 domicílios 

Domicílios coletivos 36 domicílios 

Domicílios coletivos com morador 16 domicílios 

Domicílios coletivos sem morador 20 domicílios 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 3,19 moradores 

 

Tabela 06. Estabelecimentos de saúde do município de Tietê (IBGE, 2009) 

Dados Quantidade Unidade 

Estabelecimentos de Saúde total 31 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde público total 12 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde público federal 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde público estadual 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde público municipal 12 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde privado total 19 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 17 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 2 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 4 estabelecimentos 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 92 leitos 

 

Tabela 07. Morbidades do município de Tietê ao longo do ano de 2010 (IBGE, 2012) 

Dados Quantidade Unidade 

Total  óbitos 

Homens  29 óbitos 

Mulheres 26 óbitos 

  Continua... 
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Tabela 07. Morbidades do município de Tietê ao longo do ano de 2010 (IBGE, 2012) 
(Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - total 3 óbitos 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - homens - óbitos 

Óbitos - doenças- infecciosas e parasitárias - mulheres 3 óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - total - óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - homens - óbitos 

Óbitos - neoplasias - tumores - mulheres - óbitos 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - total 4 óbitos 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - homens 4 óbitos 

Óbitos - doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas - mulheres - óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - total 14 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - homens 11 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho circulatório - mulheres 3 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - total 20 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - homens 7 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho respiratório - mulheres 13 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - total 4 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - homens 1 óbitos 

Óbitos - doenças - aparelho geniturinário - mulheres 3 óbitos 

 

Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê 

Dados Quantidade Unidade 

Condição legal do produtor - Proprietário individual - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
317 Unidades 

Condição legal do produtor - Proprietário individual - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
12.013 Hectares 

Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de 

pessoas - Número de estabelecimentos agropecuários 
23 Unidades 

Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de 

pessoas - Área dos estabelecimentos agropecuários 
2.846 Hectares 

Continua... 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Condição legal do produtor - Cooperativa - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
2 Unidades 

Condição legal do produtor - Cooperativa - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 
- Hectares 

Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de 

responsabilidade limitada - Número de estabelecimentos 

agropecuários 

69 Unidades 

Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de 

responsabilidade limitada - Área dos estabelecimentos agropecuários 
6.962 Hectares 

Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
412 Unidades 

Condição do produtor - Total - Masculino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
384 Unidades 

Condição do produtor - Total - Feminino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
28 Unidades 

Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
21.930 Hectares 

Condição do produtor - Total - Masculino - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 
20.974 Hectares 

Condição do produtor - Total - Feminino - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 
956 Hectares 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Número 

de estabelecimentos agropecuários 
363 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
336 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
27 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Área 

dos estabelecimentos agropecuários 
19.933 Hectares 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
18.992 Hectares 

Continua... 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
942 Hectares 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - 

Número de estabelecimentos agropecuários 
44 Unidades 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
942 Unidades 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Área 

dos estabelecimentos agropecuários 
1.595 Hectares 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
1.581 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
39 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
619 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
181 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
7.875 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para 

corte - Número de estabelecimentos agropecuários 
46 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para 

corte - Área dos estabelecimentos agropecuários 
246 Hectares 

Utilização das terras - Pastagens - naturais - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
284 Unidades 

Utilização das terras - Pastagens - naturais - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 
8.259 Hectares 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas degradadas - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
9 Unidades 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - 

Número de estabelecimentos agropecuários 
66 Unidades 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - Área 

dos estabelecimentos agropecuários 
2.350 Hectares 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à 

preservação permanente ou reserva legal - Número de 

estabelecimentos agropecuários 

99 Unidades 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à 

preservação permanente ou reserva legal - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 

676 Hectares 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área 

de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) - Número 

de estabelecimentos agropecuários 

80 Unidades 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área 

de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais) - Área dos 

estabelecimentos agropecuários 

752 Hectares 

Utilização das terras - Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas 

públicas para exploração da aquicultura - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 

108 Hectares 

Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - 

Número de estabelecimentos agropecuários 
291 Unidades 

Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - Área 

dos estabelecimentos agropecuários 
559 Hectares 

Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou 

pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) - Número de 

estabelecimentos agropecuários 

32 Unidades 

Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou 

pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc.) - Área dos estabelecimentos 

agropecuários 

125 Hectares 

Sistema de preparo do solo - Cultivo convencional (aração mais 

gradagem) ou gradagem profunda - Número de estabelecimentos 

agropecuários 

145 Unidades 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Sistema de preparo do solo - Cultivo mínimo (só gradagem) - Número 

de estabelecimentos agropecuários 
17 Unidades 

Sistema de preparo do solo - Plantio direto na palha - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
15 Unidades 

Potência dos tratores - Total - Número de estabelecimentos 

agropecuários com tratores 
227 Unidades 

Potência dos tratores - Total - Número de tratores existentes nos 

estabelecimentos agropecuários 
382 Unidades 

Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de 

estabelecimentos agropecuários com tratores 
182 Unidades 

Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de tratores 

existentes nos estabelecimentos agropecuários 
271 Unidades 

Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de 

estabelecimentos agropecuários com tratores 
74 Unidades 

Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de tratores 

existentes nos estabelecimentos agropecuários 
111 Unidades 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo 

- Homens 
1.240 Pessoas 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo 

- Mulheres 
243 Pessoas 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 

anos e mais de idade - Sexo - Homens 
1.230 Pessoas 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 

anos e mais de idade - Sexo - Mulheres 
235 Pessoas 

Espécie de efetivo - Bovinos - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
309 Unidades 

Espécie de efetivo - Bovinos - Número de cabeças 21.100 Cabeças 

Espécie de efetivo - Equinos - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
122 Unidades 

Espécie de efetivo - Equinos - Número de cabeças 527 Cabeças 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Espécie de efetivo - Asininos - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
3 Unidades 

Espécie de efetivo - Muares - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
12 Unidades 

Espécie de efetivo - Ovinos - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
15 Unidades 

Espécie de efetivo - Ovinos - Número de cabeças 1.175 Cabeças 

Espécie de efetivo - Suínos - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
66 Unidades 

Espécie de efetivo - Aves - Número de estabelecimentos 

agropecuários 
102 Unidades 

Espécie de efetivo - Aves - Número de cabeças 1.360 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite no 

ano 
77 Unidades 

Vacas ordenhadas no ano nos estabelecimentos agropecuários 791 Cabeças 

Quantidade produzida de leite de vaca no ano nos estabelecimentos 

agropecuários 
1.437 Mil litros 

Valor da produção de leite de vaca no ano nos estabelecimentos 

agropecuários 
696 Mil Reais 

Quantidade produzida de leite de vaca cru beneficiado no ano nos 

estabelecimentos agropecuários 
41 Mil litros 

Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite cru no 

ano 
48 Unidades 

Quantidade vendida no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos 

agropecuários 
1.344 Mil litros 

Valor da venda no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos 

agropecuários 
636 Mil Reais 

Número de estabelecimentos agropecuários que produziram ovos de 

galinhas no ano 
48 Unidades 

Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de 

galinhas no ano 
22 Unidades 

  Continua... 
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Tabela 08. Dados do censo agropecuário 2006 para o município de Tietê (Continuação) 

Dados Quantidade Unidade 

Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - 

Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais 

de 50 pés existentes em 31/12 

- Toneladas 

Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
2 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
45 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Quantidade 

produzida 
2.664 Toneladas 

Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Valor da produção 715 Mil Reais 

Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Número de 

estabelecimentos agropecuários 
- Unidades 

 

 Na Tabela 09 é apresentado os dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) da população do município de Tietê – SP. Na Figura 29 é apresentada a 

variação da população do município de Tietê no período de 1991 a 2010, com os mesmos 

dados apresentados na Tabela 09. 

 

Tabela 09. População do município de Tietê – SP (IBGE) 

Ano População 

1991 26.446 

1996 29.435 

2000 31.710 

2007 34.018 

2010 36.835 

 

 

 Pode observar que o município de Tietê apresentou um crescimento da população nos 

últimos 20 anos. 
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Figura 29. Variação da população do município de Tietê durante os anos de 1991 a 2010 

 

 A Fundação Seade estimou o crescimento populacional do município de Tietê até o 

ano de 2030, conforme apresentado nas Tabelas 10 a 13. 

Tabela 10. Estimativa da projeção da população residente no ano 2015 no município de Tietê 

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.298 1.238 2.536 

05 a 09 anos 1.205 1.197 2.402 

10 a 14 anos 1.223 1.246 2.469 

15 a 19 anos 1.532 1.433 2.965 

20 a 24 anos 1.598 1.566 3.164 

25 a 29 anos 1.868 1.702 3.570 

30 a 34 anos 1.780 1.719 3.499 

35 a 39 anos 1.522 1.529 3.051 

40 a 44 anos 1.348 1.352 2.700 

45 a 49 anos 1.285 1.300 2.858 

50 a 54 anos 1.249 1.242 2.491 

55 a 59 anos 1.034 1.031 2.065 

60 a 64 anos 766 907 1.673 

65 a 69 anos 621 783 1.404 

70 a 74 anos 421 491 912 

75 anos e mais 574 971 1.545 

Total da Seleção 19.324 19.707 39.031 
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Tabela 11. Estimativa da projeção da população residente no ano 2020 no município de Tietê 

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.304 1.244 2.548 

05 a 09 anos 1.312 1.253 2.565 

10 a 14 anos 1.224 1.218 2.442 

15 a 19 anos 1.266 1.291 2.557 

20 a 24 anos 1.617 1.522 3.139 

25 a 29 anos 1.699 1.670 3.369 

30 a 34 anos 1.927 1.769 3.696 

35 a 39 anos 1.796 1.745 3.541 

40 a 44 anos 1.523 1.543 3.066 

45 a 49 anos 1.336 1.358 2.694 

50 a 54 anos 1.260 1.297 2.557 

55 a 59 anos 1.204 1.228 2.432 

60 a 64 anos 972 1.008 1.980 

65 a 69 anos 696 870 1.566 

70 a 74 anos 535 730 1.265 

75 anos e mais 637 1.019 1.656 

Total da Seleção 20.308 20.765 41.073 

 

 

Tabela 12. Estimativa da projeção da população residente no ano 2025 no município de Tietê 

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.263 1.205 2.468 

05 a 09 anos 1.314 1.254 2.568 

10 a 14 anos 1.325 1.267 2.592 

15 a 19 anos 1.256 1.251 2.507 

20 a 24 anos 1.331 1.361 2.692 

25 a 29 anos 1.697 1.607 3.304 

30 a 34 anos 1.746 1.724 3.470 

35 a 39 anos 1.936 1.788 3.724 

40 a 44 anos 1.793 1.755 3.548 

45 a 49 anos 1.510 1.545 3.055 

50 a 54 anos 1.312 1.353 2.665 

55 a 59 anos 1.218 1.282 2.500 

60 a 64 anos 1.138 1.200 2.338 

65 a 69 anos 890 969 1.859 

70 a 74 anos 607 816 1.423 

75 anos e mais 774 1.272 2.046 

Total da Seleção 21.110 21.649 42.759 
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Tabela 13. Estimativa da projeção da população residente no ano 2030 no município de Tietê 

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 1.209 1.152 2.361 

05 a 09 anos 1.272 1.213 2.485 

10 a 14 anos 1.326 1.267 2.593 

15 a 19 anos 1.354 1.297 2.651 

20 a 24 anos 1.310 1.310 2.620 

25 a 29 anos 1.395 1.430 2.825 

30 a 34 anos 1.734 1.650 3.384 

35 a 39 anos 1.755 1.740 3.495 

40 a 44 anos 1.933 1.796 3.729 

45 a 49 anos 1.779 1.757 3.536 

50 a 54 anos 1.485 1.540 3.025 

55 a 59 anos 1.272 1.339 2.611 

60 a 64 anos 1.156 1.256 2.412 

65 a 69 anos 1.049 1.159 2.208 

70 a 74 anos 784 914 1.698 

75 anos e mais 920 1.517 2.437 

Total da Seleção 21.733 22.337 44.070 

 

5.4.2.4. Uso e ocupação do solo 

 

A cobertura vegetal na UGRHI – 10 é caracterizada por nove tipos de vegetação: 

formações Savânicas ou Cerrados e Cerradões; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta 

Ombrófila Densa; Matas Ripária ou Ciliar; Capoeira; Áreas úmidas/Várzeas; 

reflorestamentos; culturas, campos e pastagens.  Atualmente, a mata nativa corresponde 

apenas a 12,09% da área da UGRHI, sendo que os 87,91% restante é ocupada por coberturas 

vegetais produzidas pelo homem (culturas, campos e pastagens), destacando as áreas de 

pastagens com 67,64%. 

 

5.4.2.5. Disponibilidade Hídrica 

 

A Bacia drena uma área de 11.829 Km2, com uma vazão média de 107 m3/s e vazão 

mínima de 22 m3/s. Os principais rios são o Tietê, Sorocaba, Ipanema e Sarapuí. A bacia tem 

um consumo médio de 17,98 m3, sendo que a agricultura (irrigação) o maior usuário com 

8,35 m3/s, seguido pelo uso urbano com 5,27 m3/s consumidos e pelo uso industrial com 

4,36 m3/s consumidos (CETESB, 2008). Em 31% dos municípios da bacia o abastecimento é 

feito a partir de águas superficiais (rios, córregos ou represas), 22% dos municípios da bacia 
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utilizam exclusivamente águas subterrâneas para o abastecimento público, 28% dos 

municípios da bacia utilizam sistema misto e 19% dos municípios da bacia há dados. 

O muncipio de Tietê é servido pelo Rio Tietê e diversos Córregos e Ribeirões, 

Ribeirão da Serra (ou Ribeirão Pimenta), Ribeirão da Água Podre, Ribeirão Morro Grande, 

Ribeirão Praia Grande, Ribeirão Florentino, Ribeirão Mandissununga, Córrego Estiva, 

Córrego da Água Branca, Córrego Piripiri, Córrego do Jô, Córrego Barra, Córrego Capim-

Fino e Córrego Boa Água, na Figura 30 é possível observar parte da hidrografia do município 

de Tietê. 

 

 
Figura 30. Hidrografia existente no município de Tietê  

 

5.4.2.6. Pontos Críticos 

 

A região possui deficiência de tratamento de esgotos nos municípios; altos índices de 

perda nos sistemas de abastecimento de água; falta de medidas de conservação e proteção de 

mananciais; eutrofização de manancial; conflito de uso da água em mananciais de 

abastecimento; deposição inadequada de resíduos sólidos domésticos/hospitalares; ocorrência 

de processos erosivos; comprometimento da qualidade dos corpos d'água; inundações; 

presença de "lixo" nos rios e mortandade de peixes. 

Na região da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê, existem noventa e duas (92) áreas 

contaminadas que se distribuem em 26 dos 34 municipios. As principais atividades 

responsáveis pela contaminação na UGRHI 10 são: 67,5% dos casos os postos de 
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combustíveis, 21,7% índustrias, 5,4% acidentes, 3,3% gerenciamento de resíduos e 2,2% 

estabelecimentos comerciais. 

 

5.4.2.6.1. Áreas Contaminadas do Município de Tietê 

 

Segundo dados do relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São 

Paulo elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foram registrados oito 

áreas onde é presente a contaminação do solo e subsolo, bem como contaminação de águas 

subterrâneas, a Figura 31 e Tabela 13 a seguir exibem a localização e endereço destes pontos 

de acordo com a publicação.  

 

 
Figura 32. Localização das áreas contaminadas. 
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Tabela 14 – Endereço dos pontos de interesse 

Localização das Áreas Contaminadas 

Pontos Endereço 

P-1 Rua Rafael de Campos, 224 

P-2 Rua Rafael de Campos, 432 

P-3 Rua Bela Vista. 715 

P-4 Rua Francisco de Toledo, 184 

P-5 Avenida dos Ipês, 40 

P-6 Rua Salvador Evangelista, 100 

P-7 Largo da Praia, 46 

P-8 Rod. Ant. Rom. Schincariol, SP127 Km 84,4 

 

5.4.2.6.2. Áreas de Alagamento 

 

O município de Tietê apresenta doze pontos de alagamentos em decorrência do 

aumento da impermeabilização do terreno natural, falta de manutenção nas bocas de lobo 

coletoras de água pluvial e sub-dimenssionamento de galerias de águas pluviais ou 

afogamento da saída de tubulação no corpo hídrico receptor. A Figura 32 apresenta as áreas 

afetadas por alagamento no Município de Tietê. 

 

 
Figura 32. Localização das áreas suscetíveis a alagamento. 
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Figura 33. Ponto 1, localizado na Rua Bela 

Vista próximo ao n° 131. 

 

 
Figura 34 Ponto 2, localizado na ponte da Rua 

Santa Teresinha. 

 

 
Figura 35. Ponto 3, localizado na Avenida 

Fernando Costa próximo ao n° 533. 

 

 
Figura 36. Ponto 4, localizado na Rua Tenente 

Gelás, próximo ao n° 1227. 

 

 

 
Figura 37. Ponto 5, localizado na Rua Antônio 

Nery próximo ao n° 34. 

 
Figura 38.Ponto 6, localizado no fim da Rua 

João da Silva. 
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Figura 39. Ponto 7, localizado na Avenida 

Arrastão próximo ao n° 1094. 

 

 
Figura 40, Ponto 8, localizado na Rua Camilo 

de Arruda. 

 

 
Figura 41, Ponto 9, localizado na Rua da 

Bomba. Próximo ao n° 48. 

 

 

 
Figura 42. Ponto 10, localizado na Avenida 

Fernando Costa, próximo ao n° 619. 

 

 

 
Figura 43. Ponto 11, localizado na Avenida 

Fernando Costa, próximo ao n° 1229. 

 
Figura 44. Ponto 12, localizado na rotatória do 

Bairro Altos de Tietê. 
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 Na sequencia são apresentados as Figuras 45 a 56 area suceti, durante as chuvas 

ocorridas no mês de janeiro de 2016. 

 

 
Figura 45. Vista do alagamento no Ponto 09 

 
Figura 46. Vista do alagamento no Ponto 09 

 

 
Figura 47.Vista do alagamento no Ponto 11 

 
Figura 48.Vista do alagamento no Ponto 11 

 

 

 
Figura 49.Vista do alagamento no Ponto 03 

 
Figura 50. Vista do alagamento no Ponto 03 
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Figura 51. Vista do Alagamento no Lago da 

Serra próxima ao Ponto 02 

 
Figura 52. Vista do Alagamento no Lago da 

Serra próxima ao Ponto 02 

 

 

 
Figura 53. Vista do Alagamento no Lago da 

Serra próxima ao Ponto 02 

 
Figura 54. Vista do Alagamento no Cohab – 

Antiga Universidade Uniso 

 

 

 
Figura 55. Vista do Alagamento no Cohab – 

Antiga Universidade Uniso 

 
Figura 56. Vista do Alagamento no Ponto 12 
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5.4.2.6.3. Áreas de Erosão 

 

Foram identificadas seis áreas onde há a ocorrência de erosão em margem de rios e 

córregos, esta degradação é dada pela falta de dissipadores de energia na saída da canalização 

de drenagem urbana, bem como aumento da vazão do corpo hídrico receptor. A Figura 57 

apresenta a localização das áreas de erosão bem como a atual situação encontrada no local. 

Figura 57. Localização das áreas suscetíveis à erosão. 

 

 
Figura 58. Ponto 1, erosão localizado próximo 

a Rua São Luis nº 60. 

 
Figura 59. Ponto 2 de erosão localizado no fim 

da Rua São Bento. 
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Figura 60. Ponto 3, localizado no Bairro 

Cohab. 

 
Figura 61. Ponto 4, localizado do lado 

esquerdo da Rua Antônio Caseto. 

 
Figura 62. Ponto 5, localizado no fim da Rua 

Dr. Yussuf Kallil Auwad. 

 
Figura 63. Ponto 6, localizado na margem 

esquerda da Avenida Amélio Schincariol, no 

cruzamento com a Rua Santa Teresinha. 

 

5.4.2.7. Condições de Vida 

 

 Para apresentação de alguns índices das condições de vida de Tietê, o presente 

relatório apresentará os resultados obtidos pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social 

(IPRS) realizados pelo Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados). 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) acompanha o paradigma que 

sustenta o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, proposto pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Esse modelo pressupõe que a renda per capita é 

insuficiente como único indicador das condições de vida de uma população e propõe a 

inclusão de outras dimensões necessárias a sua mensuração. Assim, além da renda per capita, 

o IDH incorpora a longevidade e a escolaridade, adicionando as condições de saúde e de 

educação das populações e gerando um indicador mais abrangente de suas condições de vida. 
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Assentadas nesse paradigma, a Fundação Seade e a Alesp procuraram construir, para o 

Estado de São Paulo, um indicador que preservasse as três dimensões componentes do IDH – 

renda, escolaridade e longevidade –, mas com certas especificidades. A primeira, e mais 

importante, consistiu na elaboração de uma tipologia de municípios que permitisse identificar, 

simultaneamente, o padrão de desenvolvimento de determinado município nas três dimensões 

consideradas: renda, escolaridade e longevidade. Esse tipo de indicador, apesar de não ser 

passível de ordenação, permite maior detalhamento das condições de vida existentes no 

município, fundamental para o desenho de políticas públicas específicas para áreas com 

diferentes níveis e padrões de desenvolvimento. 

Em segundo lugar, incluíram-se, na medida do possível, variáveis capazes de 

apreender mudanças nas condições de vida do município em períodos mais curtos que os dez 

anos que separam os censos demográficos, fonte específica de informações do IDH 

municipal. E, em terceiro, foram adotados como base de informações, prioritariamente, os 

registros administrativos que satisfizessem as condições de qualidade, periodicidade e 

cobertura, necessárias à produção de um indicador robusto, passível de atualização nos anos 

entre os censos demográficos e com a cobertura de todos os municípios do Estado. Assim, 

apesar de representarem as mesmas dimensões, as variáveis escolhidas para compor o IPRS 

são distintas daquelas empregadas no cálculo do IDH. 

A partir desses parâmetros, compôs-se o IPRS de quatro conjuntos de indicadores: três 

setoriais, que mensuram as condições atuais do município em termos de renda, escolaridade e 

longevidade – permitindo, nesse caso, o ordenamento dos 645 municípios do Estado de São 

Paulo segundo cada uma dessas dimensões –; e uma tipologia constituída de cinco grupos, 

denominada grupos do IPRS, resumindo a situação municipal segundo os três eixos 

considerados, conforme apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15. Grupos denominados no Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS-201) 
Grupos Características 

Grupo 01 

Reúne municípios com elevado nível de riqueza e bons indicadores sociais. A maioria 

deles localiza-se ao longo dos principais eixos rodoviários do Estado (rodovias 

Anhangüera e Presidente Dutra), que se interceptam no município de São Paulo. Em 

2010, os 78 municípios que compunham o grupo abrigavam 9,8 milhões de pessoas, ou 

aproximadamente 23,9% da população estadual, tornando-o o segundo maior grupo em 

população. Cinco, dos dez maiores municípios paulistas,5 faziam parte dele: Santo 

André, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Sorocaba e Santos. Dos 78 

municípios deste grupo, 32 localizam-se na Região Administrativa de Campinas. 

Grupo 02 

Engloba localidades com bons níveis de riqueza que não se refletem nos indicadores 

sociais, os quais se situam aquém dos registrados para os municípios pertencentes ao 

Grupo 1. Em 2010, esse grupo concentrava 75 municípios, totalizando mais de 20,5 

milhões de habitantes (49,7% da população estadual) – o maior dos cinco grupos em 

população. Analogamente às edições anteriores, identificam-se, no conjunto desses 

municípios, dois importantes subconjuntos: municípios industriais, como Cubatão, Dia 

- dema, Suzano, Mauá, Guarulhos, Osasco e Cotia, localizados em regiões 

metropolitanas; e municípios turísticos, tais como Guarujá, São Sebastião, Campos do 

Jordão e outros. Nesse grupo destacam-se ainda os municípios de São Paulo, Campinas 

e Ribeirão Preto. 

Grupo 03 

Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores nas dimensões 

escolaridade e longevidade. Este grupo, caracterizado por pequenos e mé - dios 

municípios, englobava 195 localidades com população de 4,6 milhões de pessoas em 

2010. Nesse ano, apenas 22 possuíam mais de 50 mil habitantes e somente Franca, 

Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Itapetininga, Jaú, Catanduva, Barretos, 

Birigui, Tatuí e Ourinhos registravam população superior a 100 mil pessoas. 

Concentram-se prin - cipalmente na região noroeste e norte do Estado, de modo que 

51,3% dos municípios do grupo pertencem às Regiões Administrativas de São José do 

Rio Preto, Franca, Araçatuba, Barretos e Ribeirão Preto. Esse tipo de município 

inexiste nas regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista.  

Grupo 04 

Com 199 municípios e 3,7 milhões de habitantes em 2010, esse grupo apresenta baixa 

riqueza e níveis intermediários de longevidade e/ou escolaridade. É com - posto por 

vários municípios dispersos em quase todas as regiões do Estado, com destaque para as 

Regiões Administrativas de Sorocaba, Presidente Prudente e Marília. 

Grupo 05 

Composto por localidades tradicionalmente pobres, com baixos níveis de riqueza, 

longevidade e escolaridade. Esse grupo concentra os municípios mais desfavo - recidos 

do Estado, tanto em riqueza como nos indicadores sociais. Em 2010, englobava 98 

municípios, com população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, situando-se 

em áreas bem específicas do Estado. As Regiões Administrativas de São José dos 

Campos, Sorocaba e Registro compreendem 43 das localidades classificadas no Grupo 

5, ou seja, aproximadamente 44% 

 

Em cada uma das três dimensões do IPRS, foram criados indicadores sintéticos que 

permitem hierarquizar os municípios paulistas conforme seus níveis de riqueza, longevidade e 
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escolaridade. Esses indicadores são expressos em escala de 0 a 100 e constituem uma 

combinação linear das variáveis selecionadas para compor cada dimensão. A estrutura de 

ponderação foi obtida de acordo com um modelo de análise fatorial, em que se estuda a 

estrutura de interdependência entre diversas variáveis. 

Os indicadores do IPRS sintetizam a situação de cada município no que diz respeito a 

riqueza, escolaridade e longevidade – e, agora, inseridos também os dados sobre meio 

ambiente. 

 Indicador Longevidade 

O indicador Longevidade no Estado de São Paulo chegou a 69 pontos em 2010, com 

aumento de um ponto em relação a 2008. Essa pequena mudança na pontuação se explica pela 

relativa estabilidade nos quatro componentes dessa dimensão, embora com tendência de 

redução em todos eles no período: a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 12,7 para 12,0 

óbitos por mil nascidos vivos (ou decréscimo de 5,5%); a taxa de mortalidade perinatal passou 

de 13,9 para 13,3 óbitos por mil nascidos (queda de 4,3%); a taxa de mortalidade das pessoas 

de 15 a 39 anos variou de 1,38 para 1,35 óbito por mil habitantes nessa faixa etária (retração 

de 2,2%); e a taxa de mortalidade da população de 60 a 69 anos passou de 16,8 para 16,6 

óbitos por mil pessoas (redução de 1,2%). 

 

 Indicador Escolaridade 

O Indicador de escolaridade no Estado atingiu a marca de 48 pontos em 2010, um avanço 

de oito pontos em relação a 2008. A melhora no indicador estadual reflete o bom desempenho 

dos três aspectos tratados nessa dimensão do IPRS: cobertura, desempenho e fluxo. 

Verificam‐se, no entanto, comportamentos bastante desiguais entre regiões e entre os 

municípios, indicando que o desafio da melhoria do ensino envolve a criação de mecanismos 

que permitam gerir melhor os recursos, principalmente em redes de ensino maiores e mais 

complexas. Tal desafio está colocado tanto para os governos municipais, responsáveis pela 

educação infantil e pela maior parte do ensino fundamental, quanto para o governo estadual, 

que administra o ensino médio. 

 

 

 Indicador Riqueza 

No Indicador Riqueza o Estado de São Paulo atingiu em 2010 a marca de 45 pontos, 

um avanço de três pontos em relação a 2008, o que reflete o crescimento da economia paulista 
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no período. Depois da crise internacional que se iniciou no último trimestre de 2008 e se 

prolongou durante 2009, a economia do Estado mostrou forte capacidade de recuperação em 

2010, registrando expansão de 7,9% em comparação a 2009. 

 

 

 Resultados do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

 

 Na Tabela 16 são apresentados os trinta melhores municípios do Estado de São Paulo, 

por Dimensões do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), sendo utilizado a base 

de dados do ano de 2008. 

 

 

Tabela 16. Trinta melhores municípios do Estado de São Paulo, por Dimensões do Índice 

Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – 2008 

Posição 
Municípios do Estado de São Paulo com melhores índices de: 

Riqueza Longevidade Escolaridade 

1 Barueri Nova Castilho Jeriquara 

2 Paulínia Dolcinópolis Fernão 

3 Gavião Peixoto Tutiúba Adolfo 

4 Louveira Emilianópolis Turmalina 

5 Cubatão Trabiju Oscar Bressane 

6 São Sebastião Santa Rita d’Oeste Rubinéia 

7 Vinhedo Mendonça Sebastianópolis do Sul 

8 São Caetano do Sul Nova Canaã Paulista Taguaí 

9 São Bernando do Campo Caiuá Lavínia 

10 Bertioga Alfredo Marcondes Pedranópolis 

11 Santana do Parnaíba Oscar Bressane Dolcinópolis 

12 Alumínio Sagres Itaju 

13 Cajamar Paulistânia Fartura 

14 Araçariguama Sebastianópolis do Sul Santa da Ponte Pensa 

15 Jaguariúna Aspásia Barrinha 

16 Luís Antônio Poloni Monte Alegre do Sul 

17 Santos Presidente Bernardes São Caetano do Sul 

18 Jundiaí Jaci Águas de São Pedro 

19 São Paulo Ribeirão dos Índios Tabapuã 

 

Continua.. 
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Tabela 16. Trinta melhores municípios do Estado de São Paulo, por Dimensões do Índice 

Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – 2008 (Continuação) 

Posição 
Municípios do Estado de São Paulo com melhores índices de: 

Riqueza Longevidade Escolaridade 

20 Itapecerica da Serra Nantes Bilac 

21 Cotia Piquerobi Neves Paulista 

22 Cordeirópolis Saltinho Marinópolis 

23 Ilha Solteira Narandiba Meridiano 

24 Ariranha São Simão Jales 

25 Osasco Marapoama Vista Alegre do Alto 

26 Itapevi Tapiratiba Marapoama 

27 Itu Monte Alto Caujuru 

28 Itupeva Borá Paranapuã 

29 Colômbia Rubnéia Flora Rica 

30 Campinas Guapiaçu Marília 

 

O IPRS, diferentemente de indicadores baseados em critérios normativos, é um índice 

relativo, isto é, seus parâmetros norteadores são definidos a partir dos próprios dados que lhe 

dão origem. Em outras palavras, as categorias – baixa, média e alta – que caracterizam os 

grupos de municípios são estabelecidas segundo a realidade dos 645 municípios, no ano em 

análise. Por exemplo, para um município ser classificado como de alta escolaridade, em 2008, 

a configuração dos componentes do indicador sintético de escolaridade minimamente 

desejável era representada pelo escore igual ou superior a 46. Assim, todos os municípios que 

obtivessem, no mínimo, esse escore seriam considerados de alta escolaridade. Em 2010, a 

distribuição dos municípios mostrou que para serem considerados de alta escolaridade, teriam 

que atingir o escore igual ou superior a 54, e não mais 46. Esse novo valor indica que o 

cenário considerado bom em 2008 já havia sido superado por muitas localidades, em 2010, e 

as que se destacam em escolaridade já se distanciaram, em muito, dos níveis anteriores. 

 

 Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) para o município de Tietê 

 

Nas edições de 2006 e 2008 do IPRS, Tietê classificou-se no Grupo 3, que agrega os 

municípios com baixos níveis de riqueza e bons indicadores de longevidade e escolaridade. 
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 Parâmetro Riqueza para o Município de Tietê 

As variáveis que compõem o parâmetro riqueza são: 

a) consumo anual de energia elétrica por ligações nos setores do comércio, agricultura 

e serviços; 

b) consumo de energia elétrica por ligação residencial; 

c) rendimento médio do emprego formal; e 

d) valor adicionado per capita. 

 

Na Figura 64 é apresentada a pontuação recebida para o parâmetro riqueza no 

município de Tietê segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período 

de 2000 a 2008. Observa-se que embora Tietê tenha somado pontos nesse escora, o indicador 

agregado permaneceu abaixo da média estadual e o município perdeu posições nesse ranking 

no período. 

 

Figura 64. Pontuação recebida para o parâmetro riqueza no município de Tietê segundo o 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período de 2000 a 2008 

 

Na Tabela 17 é apresentada a variação da posição do município de Tietê no Ranking 

do Indicador de Riqueza Municipal dos municípios situados no Estado de São Paulo. 
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Tabela 17. Posição do município de Tietê no Ranking do Indicador de Riqueza Municipal dos 

municípios situados no Estado de São Paulo 

Município 
Posição no Ranking do Indicador de Riqueza Municipal (Ano) 

2000 2002 2004 2006 2008 

Tietê 51 41 42 45 47 

 

 Para o parâmetro riqueza tem-se para o município de Tietê no período 2006-2008 os 

seguintes dados: 

• o consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos 

serviços variou de 11,5 MW para 12,4 MW; 

• o consumo de energia elétrica por ligação variou de 2,1 MW para 2,2 MW; 

• o rendimento médio do emprego formal cresceu de R$ 852 para R$ 890; 

• o valor adicionado per capita elevou-se de R$ 16.087 para  R$ 16.887. 

 

 Parâmetro Longevidade para o Município de Tietê 

As variáveis que compõem o parâmetro longevidade são: 

a) taxa de mortalidade infantil;  

b) taxa de mortalidade perinatal;  

c) taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos; e  

d) taxa de mortalidade das pessoas com 60 anos e mais. 

 

Na Figura 65 é apresentada a pontuação recebida para o parâmetro longevidade no 

município de Tietê segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período 

de 2000 a 2008. Observa-se que Tietê manteve-se no período de 2006 a 2008, porém 

permaneceu na média estadual. 
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Figura 65. Pontuação recebida para o parâmetro longevidade no município de Tietê segundo o 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período de 2000 a 2008 

 

Na Tabela 18 é apresentada a variação da posição do município de Tietê no Ranking 

do Indicador de Longevidade dos municípios situados no Estado de São Paulo. 

 

Tabela 18. Posição do município de Tietê no Ranking do Indicador de Longevidade dos 

municípios situados no Estado de São Paulo 

Município 
Posição no Ranking do Indicador de Longevidade (Ano) 

2000 2002 2004 2006 2008 

Tietê 73 65 73 75 73 

  

Para o parâmetro longevidade tem-se para o município de Tietê no período  2006-2008 

os seguintes dados: 

• a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou de 14,8 para 15,1; 

• a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de 8,7 para 15,0; 

• a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes) decresceu de 

1,5 para 1,1; 

• a taxa de mortalidade das pessoas com 60 anos e mais (por mil habitantes) variou de 

37,9 para 36,8. 
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 Parâmetro Escolaridade para o Município de Tietê 

As variáveis que compõem o parâmetro escolaridade são: 

a) proporção de pessoas de 15 a 17 anos que concluíram o ensino fundamental; 

b) percentual de pessoas de 15 a 17 anos com pelo menos 4 anos de estudo; 

c) proporção de pessoas com 18 a 19 anos com ensino médio completo; e  

d) taxa de atendimento na pré-escola entre as crianças de 5 a 6 anos. 

 

Na Figura 66 é apresentada a pontuação recebida para o parâmetro escolaridade no 

município de Tietê segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período 

de 2000 a 2008. Observa-se que o escore municipal manteve-se no período de 2006 a 2008, 

ficando acima da média estadual. 

  
Figura 66. Pontuação recebida para o parâmetro escolaridade no município de Tietê segundo 

o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) no período de 2000 a 2008 

 

Na Tabela 19 é apresentada a variação da posição do município de Tietê no Ranking 

do Indicador de Escolaridades dos municípios situados no Estado de São Paulo. 

 

Tabela 19. Posição do município de Tietê no Ranking do Indicador de Escolaridades dos 

municípios situados no Estado de São Paulo 

Município 
Posição no Ranking do Indicador de Riqueza Municipal (Ano) 

2000 2002 2004 2006 2008 

Tietê 48 51 57 70 73 
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 Para o parâmetro escolaridade tem-se para o município de Tietê no período  2006-

2008 os seguintes dados: 

• a proporção de pessoas de 15 a 17 anos que concluíram o ensino fundamental variou 

de 72,9% para 76,8%; 

• o porcentual de pessoas de 15 a 17 anos com pelo menos quatro anos de estudo 

variou de 99,9% para 99,5%; 

• a proporção de pessoas de 18 a 19 anos com ensino médio completo elevou-se de 

70,2% para 76,6%; 

• a taxa de atendimento à pré-escola entre as crianças de 5 a 6 anos variou de 78,1% 

para 76,6%. 

Nas Tabelas 20 e 21 são apresentados alguns dados referentes às condições de vida do 

município de Tietê. 

 

Tabela 20. Dados referentes às condições de vida do município de Tietê(Fonte: Seade) 

Descrição Ano Município Reg. Gov. Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Riqueza  
2010 38 - 45 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Longevidade 
2010 72 - 69 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Escolaridade  
2010 54 - 48 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS  
2010 

Grupo 3. Município com nível de riqueza 

baixo, mas com bons indicadores nas demais 

dimensões. 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH  2010 0,778 - 0,783 
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Tabela 21. Indicadores fornecidos do município de Tietê.(Fonte: Seade) 

Parâmetro Resposta 

Índice de envelhecimento – 2008 (número de pessoas 

de 0 a 14 anos para cada 100 pessoas com 60 anos e 

mais) 

174,0 

Existência de cadastro de pessoas com deficiência Não 

Existência de cadastro de entidades voltadas ao 

atendimento de pessoas com deficiência 
Sim 

Existência de comissão permanente de acessibilidade 

da pessoa com deficiência 
Não 

Existência de plano municipal de acessibilidade da 

pessoa com deficiência 
Não, mais está em elaboração 

Existência de ações municipais para tornar edifícios 

municipais acessíveis a pessoas com deficiência 
Não, mais está em planejamento 

Existência de transporte público municipal para alunos 

da rede municipal com deficiência 
Sim 

Existência de transporte público municipal com 

veículos acessíveis às pessoas com deficiência 
Sim 

 

 

5.4.2.8. Impacto Ambiental com o crescimento da frota de veículos 

 

 Dificuldade para estacionar, barulho de buzinas, engarrafamentos, estresse e 

principalmente aumento da poluição pela emissão de gases da frota de veículos automotores, 

constitui uma realidade nos municípios brasileiros. De acordo com os dados do IBGE dos 

anos de 2010 a 2014 apresentados na Tabela 22 e Figura 67, pode-ser observado o 

crescimento da frota de veículos no município de Tietê, com isso ocorre o aumento da 

poluição, cuja conseqüência direta é a redução da camada de ozônio que protege a Terra da 

incidência de raios solares, o efeito estufa. 
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Tabela 22. Crescimento da frota de veículos no município de Tietê 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Automóvel 11.361 12.235 13.061 13.727 14.197 

Caminhão 1.145 1.181 1.220 1.245 1.287 

Caminhão trator 106 105 108 112 113 

Caminhonete 1.608 1.788 1.955 2.106 2.222 

Caminhoneta 583 642 689 733 790 

Micro-ônibus 44 47 56 64 66 

Motocicleta 3.240 3.515 3.745 3.951 4.212 

Motoneta 591 645 699 736 783 

Ônibus 149 162 167 180 202 

Trator de Rodas 8 9 10 11 13 

Utilitário 65 77 81 97 120 

Outros 582 608 632 667 694 

Total 19.482 21.014 22.423 23.629 24.699 

 

 

 
Figura 67 Crescimento da frota de veículos no município de Tietê 

 

5.4.3. Abastecimento público com água tratada 

 

 O sistema de abastecimento de água de Tietê é de responsabilidade do SAMAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

2008

2009
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2011
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2015

19.482 21.014 22.423 23.629 24.699
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 O sistema é consituido por captções subterrâneas, através de poços tubulares 

profundos, ETA, reservatórios, elevatórias, adutoras e rede de distribuição. Cem por cento das 

ligações possuem hidrômetro. 

 O SAMAE dispõem de vinte e sete (27) poços tubulares profundos, sendo que 

atualmente vinte e quatro (24) estão em operação. São realizados monitoramentos da 

qualidade da água diariamente, e o sistema de desinfecção consiste na adição de hipoclorito 

de sódio. Algumas captações recebem ácido fluorssilícico para correção do fluore, ainda, três 

poços são dotados de filtro e sistema de adição de ortopolifosfato de sódio para remoção de 

ferro e manganês. 

 Os vinte e quatro (24) poços profundos estão dividios nos seguintes sistemas: 

 Santa Maria: o sistema conta com um poço com vazão estimada em 500m³/mês, 

localizado no bairro Terras de Santa Maria e abastece o reservatório elevado de 

400m³. A agua distribuída sofre simples desinfecção com hipoclorito de sódio. Esse 

sistema abastece 0,19% do município; 

 São Roque: o sistema conta com dois poços, produzindo uma vazão medida mensal 

de 4.400m³ e 2.600m³ respectivamente. Ambos abastecem um reservatótio elevado de 

100m³ A água distribuída sofre desinfecção com hipoclorito de sódio e recebe adição 

de ácido fluorssilícico. Esse sistema abastece 2,62% do município; 

 Nossa Senhora de Fátima: o sistema possui um poço com vazão média mensal de 

2.00m³, e abastece dois reservatórios elevados de 50 e 70m³. A água distribuída sofre 

simples desinfecção com hipoclorito de sódio. Esse sistema abastece 0,85 % do 

município; 

 Altos do Tietê: o sistema possui um poço com vazão média mensal de 8.000m³, e 

abastece um reservatório elevado de 200m³. A água sofre desinfecção com hipoclorito 

de sódioe recebe adição de ortopolifosfato de sódio e passa por filtro para eliminação 

de ferro e manganês. O sistema abastece 3,28% do município; 

 Bela Vista: o sistema possui três poços, sendo eles: Bela Vista, Parque dos Lagos e 

Bonanza. Os poços produzem vazão média mensal de 14.000m³, 28.00m³ e 25.000m³. 

Os três poços abastecem um reservatório elevado de 300m³. A água sofre desinfecção 

com hipoclorito de sódio e ainda recebe adição de ortopolifosfato de sódio e passa por 

filtração para eliminar ferro e manganes. Esse sistema abastece 9,84% do município; 
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 Cohab: o sistema possui quatro poços, sendo eles: Yusuf, Bojuí, Cohab e São 

Guilherme. Os poços possuem vazão média mensal de 11.000m³, 14.000m³, 13.000m³ 

e 6.000m³ respectivamente. O poço Yusuf abastece o reservatório de 300m³ e 

contribui também na alimentação de dois reservatório de 100m³ e 150m³, esses 

reservatórios também recebem água dos três demais poços. A água sofre desinfecção 

com hipoclorito de sódio e ainda recebe adição de ácido fluorssilicico e 

ortopolifosfato de sódio. O sistema abastece 16,39 % do município; 

 ETA Central: o sistema conta com cinco poços, sendo eles: Santa Cruz, Luchesi, Sete 

de Setembro, Garagem, e Central. Os poços produzem vazão média mensal de  

30.000m³, 38.000m³, 30.000m³, 27.000m³ e 30.000m³ respectivamente. A água 

proveniente dos cinco poços são tratadas na ETA Central passando por pré cloração, 

decantação e filtro para eliminação de ferro e manganês. A desinfecção é realizada 

com adição de hipoclorito de sódio, além de fluoretação com ácido fluorssilícico. 

Parte da água tratada é bombeada para dois reservatórios elevados de 600m³ e 150m³ 

e parte vai para um reservatório enterrado de 900m³. Esse sistema abastece 44,12% da 

cidade. 

 Povo Feliz: o sistema conta com três poços profundos, sendo eles: Jardim Brasil, 

CDHU e Povo Feliz. Os poços produzem vazão média mensal de 40.00m³, 15.000m³ 

e 31.000m³ respectivamente. Os três poços abastecem três reservatórios elevados 

2x200m³ e 1x150m³. A água do poço Jardim Brasil passa por um filtro removedor de 

ferro e manganês. Os três poços recebem hipoclorito de sódio para desinfecção e 

adição de ácido fluorssilisico. Recebe também adição de ortopolifosfato de sódio e 

passa por filtração para eliminar ferro e manganês. O sistema Povo Feliz abastece 

13,11% do município; 

 São Pedro: o sistema conta com dois poços profundos, sendo eles: Água Branca, São 

Pedro. Cada poço produz vazão média mensal de 11.000m³. Ambos abastecem um 

reservatório elevado de 100m³. A água distribuída sofre desinfecção com hipoclorito 

de sódio e recebe adição de ácido fluorssilísico. Esse sistema abastece 8.62%; 

 Sete Fogões: o sistema conta com um poço com vazão média mensal de 3.000m³. A 

água proveniente desse poço vai para um reservatório elevado de 10m³. A água 

distribuída sofre desinfecção simples com hipoclorito de sódio. Esse sistema abastece 

0,98% do município. 
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Nas Figuras 68 a 73 é possível observar alguns poços e reservatórios do município de 

Tietê. 

 
Figura 68. Vista do Poço Sete de Setembro 

 
Figura 69. Vista do Poço e Filtro no Bela 

Vista 

 
Figura 70. Vista dos Reservatório da Coahb 

 

 
Figura 71. Vista do Poço Garagem 

 
Figura 72. Vista do Poço Água Branca 

 
Figura 73. Vista do Poço Central 
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5.4.3.1 Rede de Distribuição 

 

 A extensão total da malha da rede de distribuição do município de Tietê é de 

aproximadamente 145Km, executada com cimento amianto e tubo galvanizado na área 

Central e Bela Vista, e nas demais áreas prevalece a instalação em tubo de PVC. 

 

5.4.3.2 Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS – 2013) – 

Abastecimento de Água 

 

De acordo com dados do SNIS 2013, o município de Tietê tem 100% 

(39.324habitantes) da população atendida com abastecimento de água. Possui 12.460 

economias ativa de água, teve um volume produzido de 4.250.000 m3/ano e volume 

micromedido de 2.102.00 m3/ano. 

 

5.4.4. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

 O sistema de esgotamento sanitário do município de Tietê consiste em redes de coleta 

e afastamento atendendo a praticamente 100% da área urbana. Cerca de 40 % dos esgotos são 

lançados “in natura” na rede hídrica local, sendo o principal corpo receptor o rio tietê. 

 Atualmente a cidade conta com três ETE’s construídas, sendo que apenas a ETE 

Central e ETE Povo Feliz estão em operação, tendo um percentual de tratamento de esgotos 

de 40%. Algumas obras complementares estão acontecendo para que a ETE Bertola a qual já 

esta pronta entre em operação. 

 Nas Figuras 74 a 77 é possível observas as Estações de Tratamento de Esgotos Central 

e Povo Feliz. 
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Figura 74. Vista da ETE Central 

 
Figura 75. Vista da ETE Central 

 

 
Figura 76. Vista da ETE Povo Feliz 

 
Figura 77. Vista da ETE Povo Feliz 

 

5.4.4.1. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) – 

Esgotamento Sanitário 

 

De acordo com dados do SNIS 2013, o município de Tietê possui 12.572 economias 

ativas de esgoto, e teve um volume coletado de 1.800.00 m3/ano, volume tratado de 

705.00m3/ano e um volume faturado de 1.800.000 m3/ano. 

 

5.4.5. Perda da Biodiversidade 

 

Entre as principais causas da perda de biodiversidade, pode-se citar: 

- Destruição e diminuição dos habitat naturais; 

- Introdução de espécies exóticas e invasoras; 
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- Exploração excessiva de espécies animais e vegetais. 

- Caça e pesca sem critérios; 

- Tráfico da fauna e flora silvestres; 

- Poluição do solo, água e atmosfera; 

- Ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro das áreas nativas; 

- Mudança climática e aquecimento global; 

 O município de Tietê possui um selo do Projeto Município Verde e Azul. O programa 

é um projeto do Governo do Estado de São Paulo que direciona ações ambientais como uso 

consciente da água, tratamento de esgotos, diminuição de resíduos sólidos através da 

reciclagem, aprimoramento de áreas verdes municipais, conscientização ambiental nas 

escolas, controle da poluição atmosférica, reconstituição da mata ciliar e outros 

direcionamentos que garantiram ao município de Tietê a classificação em 199º lugar com a 

pontuação de 67,15 no ano de 2014, de um total de 610 municípios no estado de São Paulo. 

Na Tabela 23, é apresentado a evolução no ranking e pontuação obtidas no Município Verde e 

Azul do município de Tietê. 

 

Tabela 23. Nota e Classificação do município de Tietê no Programa Município Verde e Azul 

anos de 2013 e 2014 
Município 2013 2014 

Tietê 
Nota Classificação Nota Classificação 

32,0 387 67,15 199 

 

5.4.6. Despejo Inadequado de Resíduos Sólidos 

 

 Segundo dados da Secretaria de Obras e Planejamento do município de Tietê, não 

existente locais de deposição de resíduos sólidos em locais inadequados, visto que o 

município dispõem de coleta de resíduos sólidos. 

 

5.4.7. Degradação dos Recursos Hídricos 

 

 O município de Tietê é cortado pelo rio Tietê, este que por sua vez apresenta alta carga 

poluidora no trecho em que passa pelo município, este cenário acontece devido o fato de que 

o rio Tietê ainda recebe efluente domestico in natura agranvado ainda mais a degradação 

deste rio.  
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O ribeirão da Serra também sofre com o despejo de efluente in natura, este ribeirão 

apresenta alto nível de eutrofização, água de cor escura e odor desagradável. 

 

5.4.8. Loteamento Irregular / Regular 

 

O município de Tietê possui em sua área rural o Distrito de Sete Fogões, ocupação 

irregular em fase de regularização pelo Programa Estadual de Regularização de Núcleos 

Habitacionais Cidade Legal desenvolvido pela Secretaria do Estado da Habitação em parceria 

com a Secretaria de Obras Municipal, sua localização pode ser observada na Figura 78. 

 

 
Figura 78. Localização do distrito Sete Fogões. 

 

O distrito de Sete Fogões é provido de agua tratada fornecido pelo poço 2 do SAMAE 

que pode ser observado na Figura 79, também possui sistema de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto, mas é desprovido de pavimentação asfáltica, drenagem de águas 

pluviais como pode ser observado na Figura 80, falta de galerias de drenagem acarreta um 

aumento na probabilidade de erosão laminar do solo e a formação de sulcos danificando a 

pavimentação de terra batida existente. 
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Figura 79. Poço que Abastece o distrito 

 
Figura 80. Rua principal que corta o distrito 

 

 

 Bairro Rural 

Na Figura 81 é possível visualizar a localização do Bairro Nossa Senhora de Fátima na 

zona rural do município as margens da Rodovia Marechal Rondon SP-300 KM 151+300m. 

 
Figura 81. Localização do distrito de Santa Teresinha. 

 

É dotato de rede de distribuição de água e não possui coleta de esgoto sendo este 

realizado por fossas sépticas. Este bairro é desprovido de pavimentação asfáltica e drenagem 

de águas pluviais como observado na Figura 82. 
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Figura 82. Entrada do Bairro Nossa Senhora de Fátima. 

 

5.4.9. Cobertura Vegetal 

 

O levantamento da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do Sorocaba – Médio 

Tietê foi efetuado após consulta da bibliografia disponível e foram encontrados nove tipos de 

vegetação (formações Savânicas ou Cerrados e Cerradões; Floresta Estacional Semidecidual; 

Floresta Ombrófila Densa; Matas Ripária ou Ciliar; Capoeira; Áreas úmidas/Várzeas; 

reflorestamentos; culturas, campos e pastagens) somente em 12,09% da área da UGRHI, 

sendo que 87,91% é ocupada por coberturas vegetais produzidas pelo homem (culturas, 

campos e pastagens), com destaque para as pastagens (67,64%). Mesmo as áreas identificadas 

como de cobertura vegetal nativa estão, provavelmente alterada pela atividade humana 

fazendo com que a cobertura de áreas alteradas seja predominante sobre as áreas naturais. 

 

5.4.10. Expansão da área urbana 

 

 Segundo a Lei n° 1.747/86 que estabele as normas para ordenar e diciplinar a 

ocupação do território de Tietê, o perímetro urbano é delimitado pelo Artigo 2°: 

“ Artigo 2º - Ficam determinados como zona urbana e zona de expansão os perímetros abaixo 

descritos:  
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I - ZONA URBANA - Perímetro Urbano da Cidade:  

Inicia-se no marco 0 situado na Rodovia Antonio Romano Schincariol na divisa com o 

Município de Cerquilho; daí segue em linha reta com rumo 121 38' 12" NW numa distância 

de 6.276,03 metros até o marco n.1 1, situado na Estrada Municipal do Bairro Sapopemba; daí 

deflete à direita e segue em linha reta com rumo 111 25' 02" NE numa distância de 419,30 

metros até o marco n.1 02, situado ainda na Estrada Municipal do Bairro Sapopemba; daí 

deflete à direita e segue em linha reta com rumo 391 21' 29" NE numa distância de 3.524,32 

metros até o marco n.1 3, situado numa Estrada Municipal sem denominação, ao lado direito 

da Rodovia SP-127; daí deflete à direita e segue em linha reta com rumo 701 15' 53" SE, 

numa distância de 3.553,73 metros até o marco n.1 4, situado à margem direita do Rio Tietê; 

daí deflete à direita e segue em linha reta com rumo 401 53' 47" SE numa distância de 

2.588,99 metros até o marco n.1 5 na Rodovia SP-113; daí deflete à direita e segue em linha 

reta com rumo 151 16' 43" SW numa distância de 5.559,50 metros até o marco n.1 6, situado 

na Rodovia SP-300; daí deflete à direita e segue em linha reta com rumo 801 42' 08" SW 

numa distância de 4.580,17 metros até o marco n.1 0, ponto de partida, encerrando assim a 

descrição do Perímetro Urbano de Tietê.” 

 

5.4.10.1. Expansão da área urbana 

 

 O município de Tietê em seu Plano Diretor, dado pela Lei Complementar n°06/2006, 

dispõe sobre a política de desenvolvimento e expansão urbana ou Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Tietê, o qual determina entre outras medidas o Uso, 

Ocupação e Parcelamento do Solo. Estas medidas são descritas nos seguintes artigos: 

 

 - Art. 97. O uso do solo será regulamentado pela revisão da Lei do Zoneamento e do 

Parcelamento e do Uso e Ocupação do Solo do Município, cujos parâmetros deverão ser 

quando da adaptação do Zoneamento Atual, Lei No. 1.747 de 23 de dezembro de 1986, a este 

Plano Diretor, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da data de 

promulgação desta Lei. 

 - Art. 98. A revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá adotar as seguintes 

tipologias de uso: 

   I – residencial; 

   II – não residencial. 
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    §1º.  Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar e multifamiliar. 

    §2º.  Considera-se uso não-residencial aquele destinado ao exercício das atividades, 

comercial, de prestação de serviços, institucional e industrial. 

 - Art. 99. Todos os usos serão permitidos no território do Município, desde que 

obedeçam as condições estabelecidas no Plano Diretor e os requisitos de instalação constantes 

da Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

  Art. 100. Os usos e atividades deverão atender aos requisitos de instalação, em função de sua 

potencialidade como geradores de: 

   I - incômodo; 

   II - tráfego; 

   III - impacto à vizinhança. 

    Parágrafo único. Os usos e atividades geradores de impacto à vizinhança deverão ser 

submetidos ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), cuja regulamentação devera 

acontecer no prazo maximo de 1 (um) ano a partir da data de promulgação desta Lei. 

 - Art. 101. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo: 

   I - coeficiente de aproveitamento; 

   II - taxa de ocupação; 

   III - taxa de permeabilidade do solo; 

   IV - tamanho de lote. 

 - Art. 102. A Lei de Uso e Ocupação do Solo poderá criar novos parâmetros de 

ocupação, ressalvados os já definidos pelo artigo anterior. 

  - Art. 103. O tamanho de lote para cada Zona será definido quando da regulamentação 

da Lei do Uso do Solo e de sua adequação ao presente Plano Diretor. 

 Art. 104. Os condomínios só poderão se localizar nas Zonas de Ocupação Controlada 

por Fragilidade Ambiental (ZOCFA).-  

 Art. 105. Os projetos de condomínios serão analisados, individualmente, quanto à área 

ocupada e possíveis incomodidades que possam causar 
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5.4.11. Empreendimentos Aprovados ou em Fase de Aprovação 

 

 Até a presente data deste relatório há tramitando na Secretaria de Obras e 

Planejamento, em fase de aprovação, dois loteamentos sendo eles o Loteamento Imirim 

localizado na Rua Amadeu Foresto e o Residencial Paladini localizado na Rua Antônio Lúcio 

da Silva os quais podem ser observados na Figura 83. 

 

 

Figura 83. Perímetro dos novos empreendimentos. 

 

A previsão de ocupação do Loteamento Imirim é de 55 lotes; Já para o Residencial 

Paladini é de 75 Lotes. 
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5.5. ESTUDOS HIDRÁULICOS DE VIAS, GALERIAS, CONDUTOS E CANAIS 

 

As atividades desenvolvidas nestas etapas encontram-se anexas a este plano, separadas 

invidualmente por Bacias de contribuição totalizando 108 Bacias estudadas. 

A análise individual de cada Bacia pode ser observada a seguir, onde é descrito qual é 

o tipo de problema frequente na Bacia, questões referentes a manutenção e limpeza de Bocas 

de Lobo, Poços de Visita ou Dissipadores de Energia. 

 

Bacia 01 

A Bacia 01 apresenta uma rede de drenagem existente dimensionada adequadamente 

recomenda-se, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes bem como a 

inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala). 

 

Bacia 02 

 A Bacia 02 apresenta uma rede de drenagem dimensionada adequadamente 

recomenda-se, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes bem como a 

inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são necessárias para a adequação do 

sistema. 

 

Bacia 03 

 A Bacia 03 apresenta uma rede de drenagem existente está dimensionada 

adequadamente recomenda-se, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes 

bem como a inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são necessárias para a 

adequação do sistema. 

 

Bacia 04 

 A Bacia 04 apresenta problemas referentes à rede de drenagem da Rua Egídio Módulo 

na esquina com a Rua José Resberg, sendo assim proposto um projeto de intervenção de rede 

ligando esta a rede existente na Rua Toledo, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo 

existentes bem como a inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são necessárias 

para a adequação do sistema. 
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Bacia 05 

 A Bacia 05 apresenta uma rede de drenagem dimensionada adequadamente, mas 

necessitam de intervenções nas Ruas Antônio Paulo, José Mazze e João da Silva, pois as 

mesmas apresentam problemas frequentes relacionados a drenagem de aguas pluviais, sendo 

necessário a construção de bocas de lobo, poços de visita e dissipadores de energia, no entanto 

a limpeza periódica das bocas de lobo existentes bem como a inspeção e limpeza da saída da 

tubulação (muro de ala) são necessárias para a adequação do sistema. 

 

Bacia 06 

 A Bacia 06 apresenta uma rede de drenagem existente bem dimensionada, no entanto 

apresenta um ponto de acumulo de água pluvial na Avenida Brasil sendo necessária a 

construção de boca de lobo e dissipador de energia, no entanto a limpeza periódica das bocas 

de lobo existentes bem como a inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são 

necessárias para a adequação do sistema. 

 

Bacia 07 

 A Bacia 07 apresenta uma rede de drenagem ampla que apresenta problemas de 

dimensionamento que favorecem cenários de alagamento de via, principalmente na Avenida 

Arrastão, sendo necessária a construção de uma rede de drenagem de água pluvial pela Rua 

dos Ximbores, reduzindo o volume de água que chega até a saída existente, no entanto a 

limpeza periódica das bocas de lobo existentes bem como a inspeção e limpeza da saída da 

tubulação (muro de ala) são necessárias para a adequação do sistema. 

 

Bacia 08 

 A Bacia 08 apresenta uma rede de drenagem dimensionada adequadamente, sendo 

necessária a construção de dissipadores de energia nas saídas das tubulações existentes, bem 

como limpeza periódica das bocas de lobo existentes.  

 

Bacia 09 

 A Bacia 09 apresenta uma rede de drenagem dimensionada adequadamente, sendo 

necessária a construção de dissipadores de energia nas saídas das tubulações existentes, bem 

como limpeza periódica das bocas de lobo existentes. 
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Bacia 10 

 A Bacia 10 apresenta uma rede de drenagem dimensionada adequadamente, sendo 

necessária a construção de dissipadores de energia nas saídas das tubulações existentes, bem 

como limpeza periódica das bocas de lobo existentes. 

 

Bacia 11 

 A Bacia 11 apresenta uma rede de drenagem dimensionada satisfatoriamente, 

apresentando problemas de dimensionamento na confluência da Avenida Brasil com a 

Avenida Arrastão, sendo necessária a construção de uma rede de drenagem paralela a rede 

existente para adequar a vazão no trecho, há a necessidade de execução de dissipadores de 

energia nas saídas das tubulações, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes 

bem como a inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são necessárias para a 

adequação do sistema. 

 

Bacia 12 

 A Bacia 12 apresenta uma rede drenagem de aguas pluviais adequadas, com um 

problema de dimensionamento pontual na Rua Eugênia Dal Coleto, sendo necessária a 

implantação de uma rede de drenagem para adequar a vazão existente no trecho. Será 

necessária a construção de uma rede de drenagem na Rua Padre Gasparino Dantas, onde não 

existe nenhum tipo de drenagem de águas pluviais, onde a mesma é direcionada para o acesso 

a Rodovia SP-127 Cornélio Pires, no entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes 

bem como a inspeção e limpeza da saída da tubulação (muro de ala) são necessárias para a 

adequação do sistema. 

 

Bacia 13 

 A Bacia 13 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, más que apresenta 

problemas pontuais de dimensionamento como apresentado na Rua Bom Pastor e Avenida 

José Vidoto sendo necessário a implantação de rede de drenagem paralela a rede existente, no 

entanto a limpeza periódica das bocas de lobo existentes bem como a inspeção e limpeza da 

saída da tubulação (muro de ala) são necessárias para a adequação do sistema. 
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Bacia 14 

 A Bacia 14 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessária a 

construção de dissipadores de energia na saída da canalização existente, bem como a 

manutenção periódica das bocas de lobo existentes e saída de canalização permitindo a correta 

operação do sistema. 

 

Bacia 15 

 A Bacia 15 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionadas sendo necessárias 

ações de manutenção periódica de limpeza de boca de lobo, poço de visita e saída de 

canalização permitindo a correta operação do sistema. 

 

Bacia 16 

 A Bacia 16 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessária a 

construção de dissipadores de energia na saída da canalização existente, bem como a 

manutenção periódica das bocas de lobo existentes e saída de canalização permitindo a correta 

operação do sistema. 

 

Bacia 17  

 A Bacia 17 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessária a 

construção de dissipadores de energia na saída da canalização existente, bem como a 

manutenção periódica das bocas de lobo existentes e saída de canalização permitindo a correta 

operação do sistema. 

 

Bacia 18 

 A Bacia 18 apresenta uma rede ampla de drenagem de água pluvial, mas a mesma 

apresentam problemas referentes a declividade da rede existente, apresentando acumulo de 

sedimentos nos poços de visitas, para correção deste problema será necessário a construção de 

nova rede de drenagem com declividade adequada evitando assim a sedimentação nos poços 

de visita, a manutenção periódica das bocas de lobo e poços de visita existentes são 

necessárias para a correta operação do sistema. 
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Bacia 19 

 A Bacia 19 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessário 

somente a limpeza e manutenção do sistema existente de modo a garantir o correto 

funcionamento do mesmo. 

 

Bacia 20 

 A Bacia 20 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, no entanto não foi 

considerada para efeitos de calculo a área correspondente ao Condomínio Fechado 

denominado Nova Tietê, as ações necessárias nesta bacia compreendem somente a limpeza e 

manutenção do sistema existente. 

 

Bacia 21 

 A Bacia 21 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, más que apresenta 

um sério problema de dimensionamento de tubulação, atualmente a rede existente na 

confluência da Avenida Nove de Julho com a Rua Madre Aparecida Consorte apresenta 

diâmetro de 800mm sendo insuficiente para a vazão que chega neste ponto, para a solução 

deste problema será necessário a implantação de uma nova rede de drenagem de águas 

pluviais de diâmetro adequado conforme projeto, a manutenção periódica de bocas de lobo e 

poços de visita são necessários para a correta operação do sistema. 

 

Bacia 22 

 A Bacia 22 apresenta uma rede drenagem bem dimensionada, mas apresentou 

problemas relacionado a falta de limpeza das bocas de lobo, e no final da Rua Elias de 

Campos apresenta problema de dimensionamento sendo necessária a construção de poço de 

visita, boca de lobo e dissipador de energia para regularizar a vazão de saída. A manutenção 

periódica das bocas de lobo e poço de visita são necessários para o correto funcionamento do 

sistema. 

 

Bacia 23 

 A Bacia 23 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessário 

somente a limpeza e manutenção do sistema existente de modo a garantir o correto 

funcionamento do mesmo. 
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Bacia 24 

 A Bacia 24 apresenta uma rede de drenagem com problemas de dimensionamento 

sendo necessário obras para regularização, a rede existente está localizado no fundo de vale 

onde existe um córrego canalizado com tubulação de 600mm sendo ineficiente para a 

drenagem de toda água captada pela bacia. Há a necessidade de construir uma rede de 

drenagem de modo a capitar e regularizar a vazão e o local de lançamento da água pluvial, ar 

bocas de lobo desta bacia estavam com a manutenção em dia, apresentando pouco ou nenhum 

resíduo dentro da mesma. 

 

Bacia 25 

 A Bacia 25 apresenta problemas na rede de drenagem de água pluvial, problemas 

como o alagamento de via na Rua Antônio Nery, esquina com a Rua do Comércio são 

frequentes, para solucionar este problema será necessário a instalação de uma rede de 

drenagem, passando pela Rua do Comércio e Rua Vitório Arcangeletti, a manutenção 

periódica das bocas de lobo são necessários para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 26 

 A Bacia 26 apresenta problemas na rede de drenagem localizados na Rua José 

Nicolosi e Avenida Beira Rio, uma vez que a infraestrutura existente é insuficiente para 

drenar o grande volume captado pela bacia, existe também um problema com a saída da água 

pluvial da Rua do Comércio, que é lançada diretamente no solo nenhum tipo de proteção 

ocasionando erosão no local e sedimentação nas bocas de lobo localizadas na Rua José 

Nicolosi. A manutenção periódica evitaria maiores problemas. 

Bacia 27 

 A Bacia 27 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, mas apresenta 

problemas relacionados com falta de manutenção uma vez que grande parte das bocas de lobo 

encontrava-se obstruídas com galhos, madeira, guarda chuva e papéis de diferentes formatos e 

tamanhos, esta bacia apresenta um ponto de alagamento de via na Avenida Fernando Costa 

em decorrência da falta de manutenção das bocas de lobo, responsáveis pela captação da água 

pluvial.  
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Bacia 28 

 A Bacia 28 apresenta problemas de dimensionamento na rede drenagem localizada na 

Rua Dr. Palinuro, sendo necessário a construção de uma nova galeria de águas pluviais de 

modo a adequar a vazão no trecho, esta bacia apresenta problemas com a falta de limpeza de 

bocas de lobo e apresenta também um ponto de alagamento de via na Avenida Fernando 

Costa, em decorrência da falta de manutenção e do dimensionamento da rede de drenagem. 

 

Bacia 29 

 A Bacia 29 possui apenas 3 bocas de lobo para drenar toda a água captada pela bacia, 

portanto existe a necessidade de se implantar uma nova rede de drenagem na Rua do 

Comercio de modo a diminuir consideravelmente o volume de água escoado pela rua, a 

manutenção das bocas de lobo desta bacia estão em ordem, não apresentando nenhum tipo de 

problema. 

 

Bacia 30 

 A Bacia 30 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessário 

somente a construção dos dissipadores de energia nas saídas de canalização existentes. A 

manutenção das bocas de lobo desta bacia estão em ordem não apresentando nenhum tipo de 

problema. 

 

Bacia 31 

 A bacia 31 apresenta uma rede de drenagem bem dimensionada, sendo necessário a 

implantação de uma rede de drenagem na Rua Tenente Gelas devido o grande volume de água 

escoado pela via. A manutenção periódica das bocas de lobo são necessários para o correto 

funcionamento do sistema de drenagem. 

 

Bacia 32 

 A Bacia 32 apresenta um bom dimensionamento hidráulico, necessitando apenas de 

obras a Rua Enok B. Macedo na esquina com a Rua Domingos A. Lazarin, de modo a reforçar 

a rede de drenagem existente no local, é necessário a construção de dissipadores de energia 

nas saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção periódica nas bocas de 

lobo para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 
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Bacia 33 

 A Bacia 33 apresenta uma rede com problema de dimensionamento, para resolver este 

problema, será necessário executar nova rede de drenagem passando pela Rua Antônio 

Massucato, que hoje não dispões de nenhum dispositivo de drenagem, será necessário 

executar a manutenção periódica das bocas de lobo para o correto funcionamento do sistema.  

 

Bacia 34 

 A Bacia 34 apresenta bom dimensionamento hidráulico, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e dissipadores existentes para o correto 

funcionamento do sistema. 

 

Bacia 35 

 A Bacia 35 apresenta bom dimensionamento hidráulico, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e dissipadores existentes para o correto 

funcionamento do sistema. 

 

Bacia 36 

 A Bacia 36 apresenta bom dimensionamento hidráulico, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e dissipadores existentes para o correto 

funcionamento do sistema. 

 

Bacia 37 

 A Bacia 37 apresenta bom dimensionamento hidráulico, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e dissipadores existentes para o correto 

funcionamento do sistema. 

 

Bacia 38 

 A Bacia 38 apresenta problemas de dimensionamento na rede de drenagem da Rua 

Plínio Alves Pinto, sendo necessário executar uma nova rede de drenagem passando pela Rua 

Pedro Bom e pela Rua Luis Scagion, é necessário a construção de dissipadores de energia nas 
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saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção periódica nas bocas de lobo 

para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 

 

Bacia 39 

 A Bacia 39 apresenta bom dimensionamento hidráulico, é necessário a construção de 

dissipadores de energia nas saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção 

periódica nas bocas de lobo para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 

 

Bacia 40 

 A Bacia 40 apresenta problemas de dimensionamento, é necessário a construção de 

uma nova rede de drenagem paralela de modo a auxiliar o escoamento de água pluvial, é 

necessário uma atenção maior na manutenção e limpeza desta bacia onde foi encontrado 

muito sedimento e agua parada. 

 

Bacia 41 

 A Bacia 41 apresenta bom dimensionamento hidráulico, é necessário a construção de 

dissipadores de energia nas saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção 

periódica nas bocas de lobo para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 

 

Bacia 42 

 A Bacia 42 apresenta bom dimensionamento hidráulico, é necessário a construção de 

dissipadores de energia nas saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção 

periódica nas bocas de lobo para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 

 

Bacia 43 

 A bacia 43 apresenta bom dimensionamento hidráulico, é necessário a construção de 

dissipadores de energia nas saídas de canalização existentes ao longo da bacia e manutenção 

periódica nas bocas de lobo para o correto funcionamento do sistema de drenagem. 

 

 

 

 

mailto:comercial@novaes.eng.br


                                                                            
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Novaes Engenharia e Construções Ltda. - EPP 
Rua Bento Carlos, 672 – Centro – São Carlos – 13560-660 – Fone 16- 3412.5060 - E.mail:  comercial@novaes.eng.br 

112 

Bacia 44 

 A Bacia 44 apresenta um bom dimensionamento hidráulico, más é necessário a 

construção de dispositivo de drenagem no cruzamento da Rua Antonio Ferreira Candia e 

Avenida Antonio Romano Schincariol, a limpeza e manutenção das bocas de lobo necessitam 

de maior atenção pois apresentam grande quantidade de sedimento acumulado nas bocas de 

lobo. 

 

Bacia 45 

 A Bacia 45 apresenta um bom dimensionamento hidráulico, mas é necessário a 

construção de um dissipador de energia e continuar com a limpeza e manutenção das bocas de 

lobo necessitam de maior atenção pois apresentam grande quantidade de sedimento 

acumulado nas bocas de lobo. 

 

Bacia 46 

 A Bacia 46 apresenta um bom sistema de drenagem que está apto a suportar as futuras 

alteração na impermeabilização da bacia com a instalação de novos loteamentos, más é 

necessário continuar com a limpeza e manutenção das bocas de lobo necessitam de maior 

atenção pois apresentam grande quantidade de sedimento acumulado nas bocas de lobo. 

 

Bacia 47 

 A Bacia 47 apresenta um sistema bem dimensionado, más será necessário a construção 

de dissipadores de energia ao longo da bacia. Deve-se continuar com os trabalhos de 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e da saída de canalização (dissipadores) para o 

melhor funcionamento do sistema. 

 

Bacia 48 

 A Bacia 48 apresenta um problema de dimensionamento no final de sua rede de 

drenagem localizado na Rua Joaquim de Souza, onde será necessário a construção de um 

reforço de rede para dar conta da vazão que chega a este ponto, será necessário a instalação de 

dissipadores ao longo da bacia, devendo continuar com os trabalhos de manutenção e limpeza 

das bocas de lobo e da saída de canalização (dissipadores) para o melhor funcionamento do 

sistema. 
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Bacia 49 

 A Bacia 49 apresenta um bom dimensionamento hidráulico, sendo necessário a 

construção de dissipadores de energia ao longo da bacia, devendo continuar com os trabalhos 

de manutenção e limpeza das bocas de lobo e da saída de canalização (dissipadores) para o 

melhor funcionamento do sistema. 

 

Bacia 50 

 A Bacia 50 apresenta um sistema bem dimensionado, más será necessário a construção 

de dissipadores de energia ao longo da bacia. Deve-se continuar com os trabalhos de 

manutenção e limpeza das bocas de lobo e da saída de canalização (dissipadores) para o 

melhor funcionamento do sistema. 

 

Bacia 51 

 A bacia 51 possui um sistema de drenagem bem dimensionado sendo necessário a 

construção de dissipadores de energia nas saídas de canalizações, bem como melhorar a 

limpeza das bocas de lobo existente pois existe várias construções na área da bacia, gerando 

um grande acúmulo de sedimento destro das cocas de lobo e dos poços de visita. 

 

Bacia 52 

 A Bacia 52 apresenta um sistema bem dimensionado, as bocas de lobo localizadas na 

Rua Antônio de Stefani possuem diâmetros pequenos e conduzem a água captada para a área 

verde existente no local sem causar problemas de erosão, o excesso de água não retido na área 

verde são captados pelas galerias presentes na Rua Avelino Ribeiro, por isso esta Rua deve ter 

atenção diferenciada na Manutenção, pois pode acumular sedimentos com maior frequência. 

 

Bacia 53 

 A Bacia 53 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, sendo necessária a 

instalação de dissipadores de energia na saída de canalização e manutenção e limpeza das 

bocas de lobo existentes na bacia para evitar o acúmulo de sedimentos. 
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Bacia 54 

 A Bacia 54 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, sendo necessária a 

instalação de dissipadores de energia na saída de canalização e manutenção e limpeza das 

bocas de lobo existentes na bacia para evitar o acúmulo de sedimentos. 

 

Bacia 55 

 A Bacia 55 não apresenta nenhum dispositivo de drenagem instalado, sendo necessária 

a instalação de um dispositivo de drenagem na Rua São Luis, evitando desta forma problemas 

relacionados com a falta de drenagem. A manutenção e limpeza periódica são necessárias. 

 

Bacia 56 

 A Bacia 56 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, possui uma grande 

área verde para garantir uma boa permeabilidade da bacia, não será necessário construir 

dissipadores de energia, pois nesta bacia existe muro de ala em todas as saídas de canalização. 

Somente será necessária a manutenção e limpeza frequente das bocas de lobo existentes na 

bacia para evitar maiores problemas. 

 

Bacia 57 

  A bacia 57 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, esta bacia possui 

várias áreas de infiltração ao longo da Bacia, permitindo uma boa permeabilidade de água no 

solo, não será necessário construir dissipadores de energia nesta bacia, somente será 

necessário manter os serviços de limpeza e manutenção das bocas de lobo existentes na bacia. 

 

Bacia 58 

 A Bacia 58 a bacia 58 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, 

necessitando de maior atenção somente na manutenção e limpeza de boca de lobo pois 

durante as vistorias foi constatado deficiência na limpeza com grande acúmulo de sujeira 

dentro das bocas de lobo. 
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Bacia 59 

 A bacia 59 possui um bom sistema de drenagem, mas necessita de uma atenção 

especial na limpeza das bocas de lobo localizadas no final da Rua 4 por estarem 

completamente cheias de sedimento, tornando a mesma inoperante. 

 

Bacia 60 

 A Bacia 60 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, todas as saídas de 

canalização possuem muro de ala, sendo necessário somente a manutenção e limpeza 

frequente das bocas de lobo para garantir o perfeito funcionamento do sistema. 

Bacia 61 

 A Bacia 61 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, todas as saídas de 

canalização possuem muro de ala, sendo necessário somente a manutenção e limpeza 

frequente das bocas de lobo para garantir o perfeito funcionamento do sistema. 

 

Bacia 62 

 A Bacia 62 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, as saídas de 

canalização possuem muro de ala, somente será necessário a limpeza e manutenção do 

sistema para garantir o correto funcionamento. 

 

Bacia 63 

 A Bacia 63 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, fazendo parte de uma 

rede de drenagem maior composta pelas Bacias 64, 81, 82. A limpeza das bocas de lobo e 

poços de visita devem ser feitas com maior frequência pois a bacia apresenta diversas áreas 

em obras que facilitam o acúmulo de sedimentos no sistema. 

 

Bacia 64 

 A Bacia 64 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, fazendo parte de uma 

rede de drenagem maior composta pelas Bacias 63, 81, 82. A limpeza das bocas de lobo e 

poços de visita devem ser feitas com maior frequência pois a bacia apresenta diversas áreas 

em obras que facilitam o acúmulo de sedimentos no sistema. 
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Bacia 65 

 A Bacia 65 possui um bom sistema de drenagem, mas apresenta problemas de 

dimensionamento na rede localizada na Rua Antônio Dal Pozo, sendo necessária a instalação 

de uma rede auxiliar para atender a vazão que chega a este ponto. A manutenção e limpeza 

das bocas de lobo existentes nesta bacia devem ser mantidas para garantir a maior eficiência 

do sistema. Esta bacia não possui muro de ala uma vez que todas ás saídas estão localizadas 

nas caixas de passagem distribuídas ao longo do curso d´água canalizado localizado sob o 

campo de futebol do Bairro Cohab.  

 

Bacia 66 

 A Bacia 66 possui um único sistema de drenagem localizado no final da Rua Marco 

Formigo, no início do trecho canalizado do curso d´água canalizado localizado sob o campo 

de futebol do Bairro Cohab, o mesmo se encontra bem dimensionado, necessitando apenas de 

limpeza e manutenção periódicas. 

Bacia 67 

 A bacia 67 possui um bom sistema de drenagem, dimensionado de adequadamente, 

necessita de maior atenção nas bocas de lobo localizadas na Avenida Afonso Celso  Cruz, esta 

bacia não possui muros de ala pois as saídas de canalização encontram-se ligadas as caixas de 

passagem existentes distribuídas ao longo do curso d´água canalizado localizado sob o campo 

de futebol do Bairro Cohab. 

 

Bacia 68 

 A Bacia 68 possui um bom sistema de drenagem dimensionado de adequadamente, 

possui saída de canalização com muro de ala e dissipador de energia, esta bacia necessita de 

uma maior atenção pois apresenta vários lotes em construção, gerando grande acúmulo de 

sedimento nas bocas de lobo. 

 

Bacia 69 

A Bacia 69 possui um bom sistema de drenagem dimensionado de adequadamente, 

possui saída de canalização com muro de ala e dissipador de energia, esta bacia necessita de 

uma maior atenção pois apresenta vários lotes em construção, gerando grande acúmulo de 

sedimento nas bocas de lobo. 
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Bacia 70 

 A Bacia 70 possui um bom sistema de drenagem dimensionado de adequadamente, 

possui saída de canalização com muro de ala e dissipador de energia, esta bacia necessita de 

uma maior atenção pois apresenta vários lotes em construção, gerando grande acúmulo de 

sedimento nas bocas de lobo. 

 

Bacia 71 

 A Bacia 71 possui um bom sistema de drenagem, dimensionado de maneira correta, 

necessita de uma atenção especial no quesito manutenção, uma vez que fora encontrado 

diversas vezes bocas de lobo com a laje de concreto danificada ou mesmo inexistente. A 

limpeza deve ser feita periodicamente par a retirada de sedimentos acumulado. 

 

Bacia 72 

 A Bacia 72 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, não necessita de 

instalação de dissipadores de energia pois já existe muros de ala instalados na saída de 

canalização, sendo necessário somente maior atenção com a manutenção e limpeza do 

sistema. 

Bacia 73 

 A Bacia 73 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, não necessita de 

instalação de dissipadores de energia pois já existe muros de ala instalados na saída de 

canalização, sendo necessário somente maior atenção com a manutenção e limpeza do 

sistema. 

 

Bacia 74 

 A Bacia 74 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, não necessita de 

instalação de dissipadores de energia pois já existe muros de ala instalados na saída de 

canalização, sendo necessário somente maior atenção com a manutenção e limpeza do 

sistema. 
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Bacia 75 

 A Bacia 75 não possui nenhum dispositivo de drenagem o que ocasiona um grande 

aumento na probabilidade de erosão no final da Rua Iussuf K. Awad, necessitando assim da 

instalação de uma rede de drenagem para sanar estes problemas. A manutenção e limpeza das 

bocas de lobos devem ser feitas frequentemente. 

 

Bacia 76 

 A Bacia 76 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

que seja construídos dissipadores de energia ao longo da bacia, a manutenção e limpeza 

devem ser realizadas com maior frequência para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 77 

 A Bacia 77 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

que seja construídos dissipadores de energia ao longo da bacia, a manutenção e limpeza 

devem ser realizadas com maior frequência para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 78 

 A Bacia 78 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

que seja construídos dissipadores de energia ao longo da bacia, a manutenção e limpeza 

devem ser realizadas com maior frequência para o correto funcionamento do sistema. 

Bacia 79 

 A Bacia 79 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

que seja construídos dissipadores de energia ao longo da bacia, a manutenção e limpeza 

devem ser realizadas com maior frequência para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 80 

 A Bacia 80 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

que seja construídos dissipadores de energia ao longo da bacia, a manutenção e limpeza 

devem ser realizadas com maior frequência para o correto funcionamento do sistema. 
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Bacia 81 

 A Bacia 81 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, fazendo parte de uma 

rede de drenagem maior composta pelas Bacias 63, 64, 82. A limpeza das bocas de lobo e 

poços de visita devem ser feitas com maior frequência pois a bacia apresenta diversas áreas 

em obras que facilitam o acúmulo de sedimentos no sistema. 

 

Bacia 82 

 A Bacia 82 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, fazendo parte de uma 

rede de drenagem maior composta pelas Bacias 63, 64, 81. A limpeza das bocas de lobo e 

poços de visita devem ser feitas com maior frequência pois a bacia apresenta diversas áreas 

em obras que facilitam o acúmulo de sedimentos no sistema. 

 

Bacia 83 

 A Bacia 83 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, necessitando apenas 

de limpeza e manutenção da infraestrutura existente. 

 

Bacia 84 

 A Bacia 84 possui um sistema bem dimensionado, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza dos poços de visita e bocas de lobo existentes bem como a limpeza da 

saída de canalização (dissipadores), até este momento todos os lotes desta bacia se encontram 

desocupados favorecendo a infiltração de água no solo. 

 

Bacia 85 

 A Bacia 85 possui problemas relacionados com o dimensionamento das galerias de 

águas pluviais da Rua Antônio Waldemar Pilotto, a baixa declividade e a grande vazão dos 

trechos determinam a instalação de uma rede paralela auxiliar. A limpeza e manutenção deste 

sistema deve ser realizada periodicamente para o melhor funcionamento do sistema. 

 

Bacia 86 

 A bacia 86 possui um sistema bem dimensionado, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza dos poços de visita e bocas de lobo existentes bem como a limpeza da 
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saída de canalização (dissipadores), até este momento todos os lotes desta bacia se encontram 

desocupados favorecendo a infiltração de água no solo. 

 

Bacia 87 

 A Bacia 87 possui um sistema bem dimensionado, sendo necessário somente a 

manutenção e limpeza dos poços de visita e bocas de lobo existentes bem como a limpeza da 

saída de canalização (dissipadores), até este momento todos os lotes desta bacia se encontram 

desocupados favorecendo a infiltração de água no solo. 

 

Bacia 88 

 A Bacia 88 possui um problema de dimensionamento na rede de água pluvial da Rua 

Maria José de Arruda Menabó, onde será necessário instalar uma rede auxiliar para dar conta 

da vazão de água existente neste ponto. A limpeza e manutenção do sistema devem ser 

realizadas periodicamente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 89 

 Bacia 89 possui um problema de dimensionamento na rede de água pluvial localizada 

na Rua José Maria Assumpção, onde será necessário instalar uma rede auxiliar para dar conta 

da vazão de água existente neste ponto. A limpeza e manutenção do sistema devem ser 

realizadas periodicamente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 90+96 

 A Bacia 90+96 possui vários problemas relacionados ao dimensionamento das galerias 

de água pluvial, portanto será necessário instalar reforços de rede na Rua Antônio Casonatto e 

Rua Waldo de San Juan para dar conta da vazão existente nestes trechos. A manutenção e 

limpeza do sistema devendo ser realizadas periodicamente. 

 

Bacia 91 

 A Bacia 91 possui um sistema de drenagem de águas pluviais bem dimensionados, 

sendo necessário somente a limpeza e manutenção das bocas de lobo e saída de canalização 

existente, devendo ser realizada frequentemente para o correto funcionamento do sistema. 
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Bacia 92 

 A Bacia 92 possui um sistema de drenagem de águas pluviais bem dimensionados, 

sendo necessário somente a limpeza e manutenção das bocas de lobo e saída de canalização 

existente, devendo ser realizada frequentemente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 93 

 A Bacia 93 possui um sistema de drenagem de águas pluviais bem dimensionados, 

sendo necessário somente a limpeza e manutenção das bocas de lobo e saída de canalização 

existente, devendo ser realizada frequentemente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 94 

 A Bacia 94 possui um sistema de drenagem de águas pluviais bem dimensionados, 

sendo necessário somente a limpeza e manutenção das bocas de lobo e saída de canalização 

existente, devendo ser realizada frequentemente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 95 

 Bacia 95 possui um sistema de drenagem de águas pluviais bem dimensionados, sendo 

necessário somente a limpeza e manutenção das bocas de lobo e saída de canalização 

existente, devendo ser realizada frequentemente para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 97 

 A Bacia 97 possui um sistema de drenagem bem dimensionado faltando apenas a 

instalação de um dissipador de energia, é necessário que seja feito a limpeza das bocas de 

lobo com frequência pois as mesmas apresentaram considerável montante de sedimentos 

acumulados nas bocas de lobo, diminuindo assim a eficiência do sistema. 

 

Bacia 98 

 A Bacia 98 faz parte do bairro denominado Shangri-lá, este bairro não possui 

asfaltamento de via pública, sendo assim toda rede existente é projetada visando o 

asfaltamento futuro do bairro por parte da prefeitura municipal de Tietê. 
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Bacia 99 

 A Bacia 99 faz parte do bairro denominado Shangri-lá, este bairro não possui via 

pública asfaltada, sendo assim toda rede existente é projetada visando o futuro 

desenvolvimento do bairro por parte da prefeitura municipal de Tietê. 

 

Bacia 100 

 A Bacia 100 faz parte do bairro denominado Parque dos Lagos, este bairro não possui 

via pública asfaltada, sendo assim toda rede existente é projetada, visando o futuro 

desenvolvimento do bairro por parte da prefeitura municipal de Tietê. 

 

Bacia 101 

 A Bacia 101 possui um sistema de drenagem bem dimensionado, todas as saídas de 

canalização possuem muros de ala, esta bacia necessita somente de limpeza e manutenção 

constante para o correto funcionamento do sistema. 

 

Bacia 102 

 A Bacia 102 faz parte do bairro denominado Espigões da Tranquilidade, este bairro 

não possui via pública asfaltada, sendo assim toda rede existente é projetada, visando o futuro 

desenvolvimento do bairro por parte da prefeitura municipal de Tietê. 

 

Bacia 103 

A bacia 103 faz parte do bairro denominado Água Santa, este bairro não possui via 

pública asfaltada, sendo assim toda rede existente é projetada, visando o futuro 

desenvolvimento do bairro por parte da prefeitura municipal de Tietê. 

 

Bacia 104 

 A bacia 104 possui um problema de dimensionamento na galeria localizado na Rua 

João Batista Vicentin, sendo necessária a instalação de rede de drenagem paralela para dar 

conta da vazão de água neste ponto. A manutenção e limpeza frequente é necessário pois a 

mesma não apresentava sinais claros de limpeza ou mesmo  
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Bacia 105 

 A Bacia 105 possui um sistema bem dimensionado, más apresenta sinais de pouca ou 

nenhuma manutenção devido a grande quantidade de material acumulado dentro dos poços de 

visita, possui saída com muro de ala, lançando suas águas captadas na canaleta de drenagem 

existente da Rodovia SP-300 Marechal Rondon. Portanto as ações desta bacia consistem na 

limpeza e manutenção periódicas. 

 

Bacia 106 

 A Bacia 106 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, havendo no 

entanto a possibilidade da existência de uma ligação clandestina proveniente do frigorífico 

vizinho, a manutenção e limpeza precisam ser feitas com maior regularidade pois a 

infraestrutura instalada apresenta sinais de deterioração. 

 

Bacia 107 

 A Bacia 107 apresenta um sistema de drenagem bem dimensionado, toda saída de 

canalização possui muro de ala instalado, esta bacia necessita de uma maior atenção no 

quesito limpeza, uma vez que as bocas de lobo apresentavam grande quantidade de 

sedimentos. 

 

Bacia 108 

 A Bacia 108 não possui sistema de drenagem de águas pluviais instalado, deste modo 

foi necessária a elaboração de um projeto contemplando a instalação de uma rede de 

drenagem de águas pluviais com lançamento da água captada na calha da Rodovia SP-300 

Marechal Rondon. 
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5.6. PROJETOS BÁSICOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANAIS 

NATURAIS, CANAIS PROJETADOS E BACIAS DE CONTENÇÃO TIPO MICRO 

BACIAS 

 

Os projetos desenvolvidos para integrar o Plano Diretor de Macro Drenagem do 

Município de Tietê encontram-se anexos neste plano. 

 

5.6.1. Estimativa do Valor de Investimento. 

 

 A Tabela 24 abaixo apresenta um resumo de investimento a ser realizado por Bacia 

para a implantação dos Projetos de Galerias de Águas Pluviais, Dissipadores de Energia e 

Obras de Contenção à Erosão contempladas neste plano. Em anexo é apresentado o 

orçamento detalhado de cada sub-bacia. 

 

Tabela 24 – Resumos de Investimentos 

Bacia 
Valores do Investimento 

Total 
Obras de Drenagem Dissipadores 

1 
  

R$ 0,00 

2 
  

R$ 0,00 

3 
  

R$ 0,00 

4 
  

R$ 0,00 

5 R$ 181.116,40 
 

R$ 181.116,40 

6 R$ 55.915,80 R$ 130.967,42 R$ 186.883,22 

7 R$ 231.175,58 
 

R$ 231.175,58 

8 
 

R$ 60.547,83 R$ 60.547,83 

9 
 

R$ 100.726,93 R$ 100.726,93 

10 
 

R$ 120.816,47 R$ 120.816,47 

11 R$ 55.072,60 
 

R$ 55.072,60 

12 R$ 169.447,03 R$ 70.574,84 R$ 240.021,87 

13 R$ 450.974,29 R$ 136.167,29 R$ 587.141,58 

14 
  

R$ 0,00 

15 
  

R$ 0,00 

16 
 

R$ 75.169,55 R$ 75.169,55 

17 
 

R$ 25.645,81 R$ 25.645,81 

18 R$ 562.197,70 
 

R$ 562.197,70 
 

Continua... 
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Tabela 24 – Resumos de Investimentos (Continuação) 

Bacia 
Valores do Investimento 

Total 
Obras de Drenagem Dissipadores 

19 
  

R$ 0,00 

20 
 

R$ 111.168,06 R$ 111.168,06 

21 R$ 581.409,90 R$ 106.209,58 R$ 687.619,48 

22 R$ 69.978,10 R$ 100.133,00 R$ 170.111,10 

23 
 

R$ 115.827,45 R$ 115.827,45 

24 R$ 457.476,20 R$ 20.368,74 R$ 477.844,94 

25 R$ 282.987,80 R$ 100.133,00 R$ 383.120,80 

26 R$ 279.380,10 R$ 20.368,74 R$ 299.748,84 

27 
 

R$ 65.801,04 R$ 65.801,04 

28 R$ 262.417,90 R$ 90.714,74 R$ 353.132,64 

29 R$ 316.985,70 R$ 40.458,29 R$ 357.443,99 

30 
 

R$ 120.816,47 R$ 120.816,47 

31 R$ 302.193,30 
 

R$ 302.193,30 

32 R$ 109.248,70 R$ 101.106,84 R$ 210.355,54 

33 R$ 218.021,90 
 

R$ 218.021,90 

34 
  

R$ 0,00 

35 
  

R$ 0,00 

36 
  

R$ 0,00 

37 
  

R$ 0,00 

38 R$ 210.088,70 R$ 65.700,93 R$ 275.789,63 

39 
 

R$ 60.877,39 R$ 60.877,39 

40 R$ 452.717,40 
 

R$ 452.717,40 

41 
 

R$ 60.547,83 R$ 60.547,83 

42 
 

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 

43 
 

R$ 45.611,38 R$ 45.611,38 

44 R$ 68.596,10 R$ 65.700,93 R$ 134.297,03 

45 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

46 
  

R$ 0,00 

47 
  

R$ 0,00 

48 R$ 82.566,60 
 

R$ 82.566,60 

49 
 

R$ 130.514,19 R$ 130.514,19 

50 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

51 
 

R$ 70.574,84 R$ 70.574,84 

52 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

53 
 

R$ 80.637,38 R$ 80.637,38 

54 
 

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 

55 R$ 44.409,80 R$ 40.458,29 R$ 84.868,09 

56 
 

R$ 75.169,55 R$ 75.169,55 

57 
  

R$ 0,00 

   Continua... 
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Tabela 24 – Resumos de Investimentos (Continuação) 

Bacia 
Valores do Investimento 

Total 
Obras de Drenagem Dissipadores 

58 
 

R$ 120.501,74 R$ 120.501,74 

59 
  

R$ 0,00 

60 
  

R$ 0,00 

61 
  

R$ 0,00 

62 
  

R$ 0,00 

63 
  

R$ 0,00 

64 
  

R$ 0,00 

65 R$ 35.269,60 
 

R$ 35.269,60 

66 
  

R$ 0,00 

67 
  

R$ 0,00 

68 
  

R$ 0,00 

69 
  

R$ 0,00 

70 
  

R$ 0,00 

71 
  

R$ 0,00 

72 
  

R$ 0,00 

73 
  

R$ 0,00 

74 
  

R$ 0,00 

75 R$ 160.407,30 R$ 25.242,64 R$ 185.649,94 

76 
 

R$ 40.458,29 R$ 40.458,29 

77 
 

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 

78 
 

R$ 40.458,29 R$ 40.458,29 

79 
 

R$ 40.458,29 R$ 40.458,29 

80 
 

R$ 90.664,38 R$ 90.664,38 

81 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

82 
  

R$ 0,00 

83 
 

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 

84 
  

R$ 0,00 

85 R$ 314.307,50 
 

R$ 314.307,50 

86 
  

R$ 0,00 

87 
  

R$ 0,00 

88 R$ 56.641,00 R$ 25.242,64 R$ 81.883,64 

89 R$ 67.158,10 R$ 25.242,64 R$ 92.400,74 

90+96 R$ 307.894,30 
 

R$ 307.894,30 

91 
  

R$ 0,00 

92 
  

R$ 0,00 

93 
  

R$ 0,00 

94 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

95 
 

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 

97 
 

R$ 25.242,64 R$ 25.242,64 

Continua... 
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Tabela 24 – Resumos de Investimentos (Continuação) 

Bacia 
Valores do Investimento 

Total 
Obras de Drenagem Dissipadores 

98 R$ 779.229,50 
 

R$ 779.229,50 
99 R$ 324.141,60 

 
R$ 324.141,60 

100 R$ 191.108,10 
 

R$ 191.108,10 
101 

  
R$ 0,00 

102 R$ 420.950,90 
 

R$ 420.950,90 
103 R$ 641.012,50 

 
R$ 641.012,50 

104 R$ 136.043,30 R$ 65.700,93 R$ 201.744,23 
105 

  
R$ 0,00 

106 
  

R$ 0,00 
107 

  
R$ 0,00 

108 R$ 669.999,30 
 

R$ 669.999,30 
COHAB R$ 219.923,90 

 
R$ 219.923,90 

Ponto1 de erosão do  

Ribeirão da Serra 
R$ 160.444,77 

 
R$ 160.444,77 

Ponto2 de erosão do  

Ribeirão da Serra 
R$ 171.645,25 

 
R$ 171.645,25 

Ponto3 de erosão do  

Ribeirão da Serra 
R$ 192.295,09 

 
R$ 192.295,09 

Ponto4 de erosão do  

Ribeirão da Serra 
R$ 330.004,01 

 
R$ 330.004,01 

 

O Total de investimentos previstos para as bacias  é de R$ 13.759.637,80 ( treze  

milhões setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). 

As Bacias que não tem investimentos, apresentaram infraestrutura compatível com o 

dimensionamento, portanto adequadas neste quesito. 

Para a recomposição de Vegetação da Área de Preservação Permanente do Ribeirão da 

Serra estima-se um total de R$ 1.749.960,66 (hum milhão setecentos e quarenta e nove mil 

novecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). 

Está previsto nos investimentos uma verba para batimetria visando quantificar o 

volume de sedimento existente no fundo do ribeirão no valor de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais) 

O projeto de canalização do Ribeirão da Serra em seu trecho mais crítico é estimado 

em R$ 32.237.011,43 (trinta e dois milhões duzentos e trinta e sete mil onze reias e quarenta e 

três centavos). 

O investimento Total para o Plano Diretor de Macrodrenagem é de R$ 47.886.609,89 

(quarenta e sete milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e nove reais e oitenta e nove 

centavos). 
 

5.6.2. Cronograma Físico-Financeiro  

 As obras de drenagem propostas nos projetos anexos, encontram-se elencadas na 

Tabela 25 seguinte, demonstrando a prioridade necessária de investimentos de cada Bacia e o 

período temporal de cada investimento em um cronograma físico-financeiro. 
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Tabela 25 – Cronograma Físico-Financeiro 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

854.389,12

1.635.324,36

1.042.758,09

1.508.726,63

1.232.737,29

1.290.795,94

1.165.423,20

1.100.739,46

2.022.451,01

917.944,83

639.474,48

348.873,39

140.000,00R$         

15.038.719,94R$   11.629.328,57R$   2.784.481,46R$   2.784.481,46R$   

291.660,11R$         291.660,11R$         291.660,11R$       291.660,11R$       291.660,11R$   291.660,11R$   

47.886.609,89TOTAL DE INVESTIMENTO

Obras Contra Erosão

 Obras nas Bacias  11, 25, 29, 31. 

1

3

4

 Obras nas Bacias 7, 44, 48, 103, 104. 

 Obras nas Bacias 6, 55, 65, 98, 99, 100, 102. 

2

 RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANETE DO RIBEIRÃO DA SERRA 

6 CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM URBANA DO MINICÍPIO DE TIETÊ

Total (em R$)2017 2018 2019 2020ITEM

A Realizar em (   ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    ( X ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES

1.906.292,70

 Instalação de Dissipadores das Bacias 8, 9, 

10, 16, 17, 20, 23, 27, 30 39, 41. 

 Instalação de Dissipadores das Bacias 42, 43, 

45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58. 

 Instalação de Dissipadores das Bacias 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 83, 94, 95, 97.

Obras nas Bacias 21, 22, 24, 26.

 Obras nas Bacias 28, 32, 88, 89, 90+96. 

4.032.259,86

4.288.613,67

 Obras nas Bacias 05, 85, 108. 

3.532.471,57

 Obras nas Bacias 18, 33, 38, 40. 

 Obras nas Bacias 12, 13, 75, COHAB. 

32.237.011,43

7 1.749.960,66

BATIMETRIA DO RIBEIRÃO DA SERRA5 140.000,00
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5.7. MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 
 

 Na sequência são apresentadas as medidas não estruturais a serem adotadas como meta de 

planejamento da Prefeitura Municipal de Tietê. 

 

 - Intervenção Direta do Poder Público Municipal 

- serviços de limpeza e manutenção dos canais e galerias de escoamento das águas 

pluviais; 

- reflorestamento ciliar; 

- adoção de padrões de pavimentação dos espaços públicos que garantam elevados 

índices de permeabilidade do solo; 

- programas de contingência para eventos críticos de cheias; 

- programas de educação da comunidade e de divulgação de ações para melhoria e 

proteção do sistema de drenagem; 

- capacitação dos quadros técnicos da Prefeitura para o aprimoramento direta e indireta 

nas questões relacionadas com a drenagem urbana e rural. 

 

 Intervenção Indireta do Poder Público Municipal 

- expedição de alinhamento e nivelamento dos logradouros públicos para a execução de 

projetos de edificações e de parcelamentos do solo; 

- controle do uso e ocupação do solo resguardando várzeas e garantindo a manutenção 

dos índices de impermeabilização do território nos níveis planejados; 

- controle da erosão e do assoreamento, resguardando a capacidade de 

escoamento dos canais de drenagem. 

 

 Ações de intervenções 

-  aquisição de terrenos para preservação ambiental;  

-  regulamentos; 

-  elaboração e/ou utilização de manual de práticas; 

-  seguro contra inundações; 

-  reassentamentos; 

-  alertas à população durante os eventos críticos; 

-  programas de prevenção e controle de erosão nos locais em construção; 

 - varrição de ruas e disposição adequada do lixo; 

 -  programas de inspeção e manutenção; 

mailto:comercial@novaes.eng.br


                                                                            
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Novaes Engenharia e Construções Ltda. - EPP 
Rua Bento Carlos, 672 – Centro – São Carlos – 13560-660 – Fone 16- 3412.5060 - E.mail:  comercial@novaes.eng.br 

130 

 - programas de contingências e de educação pública capazes de melhorar de forma 

significativa o funcionamento e o desempenho do sistema de macrodrenagem; 

-  conscientização e o envolvimento da população. 

 

5.7.1. Resumo dos princípios 

 

Deverão ser princípios do sistema de drenagem urbana do município de Tietê: 

 

I - disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias hidrográficas do Município, 

preservando a vegetação existente e visando à sua recuperação; 

II - implementar a fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de vales e 

nas áreas destinadas à futura construção de reservatórios naturais; 

III - definir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de interesse para 

drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, hortas comunitárias e manutenção da 

vegetação nativa; 

IV - desenvolver projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, a mobilidade de 

pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem urbana e o uso para atividades de lazer; 

V - implantar medidas não-estruturais de prevenção de inundações, tais como controle de 

erosão, especialmente em movimentos de terra, controle de transporte e deposição de entulho e lixo, 

combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasões nas áreas com 

interesse para drenagem; 

VI - estabelecer programa articulando os diversos níveis de governo para a implementação de 

cadastro das redes e instalações; 

VII - garantir e respeitar a necessária permeabilidade do solo, inclusive buscando alternativas 

de pavimentação com maior índice de permeabilidade. 

VIII. Incentivar e priorizar o uso e ocupação do solo nas bacias onde já existam macro-

drenagem implantadas; 

IX. Impedir a implantação de pavimentação asfáltica em avenidas, sem a execução prévia da 

macrodrenagem; 

X. Incorporar no planejamento e gestão da drenagem urbana as técnicas agronômicas e 

ambientais de conservação de solos e águas; 

XI. Incentivar a implementação de programas e normas para captação e aproveitamento das águas 

pluviais, inclusive nos imóveis rurais, seja para uso doméstico, comercial, industrial ou para simples 

controle e aumento da recarga; 
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5.7.2. Trabalho Técnico para propor Melhorias no Sistema de Drenagem no Município de Tietê 

 

O serviço de drenagem urbana tem tido suas ações sob responsabilidade do Departamento 

Municipal de Obras da Prefeitura. As ações são executadas de forma pontual, com único objetivo de 

afastar as águas pluviais de certos pontos de maior acúmulo, de forma a evitar alagamentos ou mesmo 

propiciar maior conforto aos habitantes. 

A pouca existência de dados  fez com que fosse elaborado um trabalho técnico de diagnóstico 

do sistema de drenagem urbana para o município, que servirá de ponto de partida para a organização 

das ações do setor, de forma que esteja integrada na política de saneamento ambiental. 

 Na sequência é apresentado soluções adotados em alguns municípios para melhorias do 

sistema de drenagem urbana.  

 

5.7.2.1 Reservatórios de Detenção 

 

Os reservatórios de detenção são fundamentais para reduzir os volumes de água escoados em 

direção ao deságue da bacia hidrográfica. Assim, quando necessário é fundamental implantar alguns 

reservatórios de detenção para que estes possam ser utilizados como medida de controle de cheias. 

Assim, os reservatórios de detenção necessitam que seus volumes sejam tais que as vazões de descarga 

dos mesmos não superem o valor máximo admissível. Na Figura 84 é apresentado um esboço de um 

reservatório de detenção utilizados em sistemas de combate a cheias. 

 

 

Figura 84. Esboço de um reservatório de detenção utilizados em sistemas de combate a cheias 

 

Os reservatórios de detenção secos ou alagados para o controle de enchentes são largamente 

utilizados a nível mundial. Para exemplificar, nas Figuras 85 e 86 são apresentados dois casos  de 

utilização dessas estruturas, integradas de forma harmoniosa na paisagem urbana, e que possibilitam 
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também, sua destinação para atividades de recreação e lazer. Já a Figura 87 mostra uma outra 

alternativa que consiste num reservatório de detenção enterrado.  

 

 
Figura 85. Bacia de detenção alagada com volume de espera para controle de enchente e áreas de 

recreação e lazer 

 
Figura 86. Reservatório de detenção seca construída no Wallace Park, Denver-USA, utilizado para 

controle de enchentes, e recreação no período seco 
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Figura 87. Reservatório de detenção enterrado 

 

 

 

 

5.7.2.2. Trincheira de Infiltração 

 

Outro dispositivo utilizado para conter o escoamento superficial são as Trincheiras de 

Infiltração, que possuem a finalidade de infiltrar parte do escoamento superficial evitando o acumulo 

destes volumes no deságüe da bacia hidrográfica. 

Considera-se, também, que as escavações das trincheiras de infiltração (Figura 88) serão 

recobertas por geotextil de poliéster não tecido, com porosidade de pelo menos 90%, e preenchidas 

com brita (porosidade mínima de 40%) A finalidade do uso do geotêxtil está vinculada à preservação 

da capacidade de armazenamento e infiltração da água nas trincheiras, assim como dificultar a 

formação de caminhos preferenciais da água no solo. 
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Figura 88. Representação esquemática da trincheira de infiltração. 

 

5.7.2.3. Estudo de Algumas Medidas Compensatórias na Micro-Drenagem 

 

Muitas vezes verifica-se que a rede de macro-drenagem da cidade funciona corretamente, sem 

a presença de pontos críticos com transbordamentos dos canais, mas podem ocorrer alagamentos 

localizados na micro-drenagem. A tendência atual na concepção de sistemas de micro-drenagem 

incentiva a incorporação das denominadas medidas compensatórias, que consistem em estruturas que 

favorecem a infiltração, a percolação e o armazenamento temporário do escoamento superficial. 

Recomenda-se o controle do escoamento tanto à nível de lote como de um bairro ou micro 

área utilizando reservatórios de detenção e trincheiras de infiltração. Os hidrogramas mostram que 

além da redução na vazão de pico as duas estruturas testadas provocam um retardo do tempo ao pico, 

isto é, o tempo desde o início da chuva até a ocorrência da vazão máxima é aumentado o que favorece 

a adoção de medidas preventivas e/ou deslocamento da população das áreas afetadas. 

No caso particular das trincheiras de infiltração apresentam uma vantagem adicional ao 

amortecimento da vazão de pico e redução da velocidade do escoamento que é a diminuição no 

volume do escoamento superficial em decorrência da infiltração da água no solo. Entretanto, o uso de 

trincheiras de infiltração em vias de trânsito intenso, pode vir a contribuir para a piora da qualidade da 

água subterrânea, uma vez que os olés, graxas e outros tipos de produtos despejados pelos veículos 

serão carregados pelo escoamento para o interior do solo. 

Na sequência são apresentadas algumas alternativas potenciais para implantação no município 

de Tietê. 
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Alternativa I – Situação “atual” com trincheira de infiltração: considera a situação atual 

de ocupação da bacia e adota o uso de uma única trincheira de infiltração para controlar o escoamento 

superficial de toda a área de modo que a vazão máxima não seja superior à vazão de referência. 

Alternativa II – Situação “atual” com reservatório de detenção: considera a situação atual 

de ocupação da bacia e adota o uso de um único reservatório de detenção para controlar o escoamento 

superficial de toda a área de modo que a vazão máxima não seja superior à vazão de referência. 

Alternativa III – Situação “atual” com poço de infiltração no lote: considera a situação 

atual de ocupação da bacia e adota controle distribuído, isto é, o uso de uma trincheira ou poço de 

infiltração em cada lote para controlar o escoamento superficial de forma individualizada, de modo 

que a vazão máxima não seja superior à vazão de referência. 

Alternativa IV – Situação “atual” com micro reservatório no lote: considera a situação 

atual de ocupação da bacia e adota controle distribuído, isto é, o uso de um micro-reservatório em cada 

lote para controlar o escoamento superficial de forma individualizada, de modo que a vazão máxima 

não seja superior à vazão de referência. 

Para ilustrar as alternativas para redução dos picos de cheia, a seguir são apresentadas algumas 

fotografias do uso dessas medidas compensatórias em várias localidades. As Figuras 89 e 90 mostram 

uma área residencial onde foi implementada uma trincheira de infiltração ao longo da rua, como a 

proposta da Alternativa I do presente estudo. 

As Figuras 91 e 92 mostram duas opções de reservatórios de detenção instaladas em área 

pública para controlar o escoamento numa pequena área ou bairro, como a proposta da Alternativa II 

do presente estudo. No caso do reservatório ou bacia de detenção da Figura 93, este tem uma única 

finalidade, mas no caso da bacia de detenção, trata-se de uma obra de controle de cheias integrada à 

paisagem urbana e que possibilita seu uso para outras finalidades nos períodos sem chuvas. 

 

 
Figura 89. Plano de infiltração constituído por 

uma faixa de grama na Calçada 

 
Figura 90. Pavimentação com blocos vazados 

para favorecer a infiltração 
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Figura 91. Reservatório de detenção para 

atendimento de uma pequena área 

 
Figura 92. Reservatório de detenção gramado 

numa pequena área, durante a seca 

 

 
Figura 93. Reservatório de detenção gramado numa pequena área, durante a cheia 

 

As Figuras 94 e 95 ilustram o uso de trincheiras de infiltração em lotes residenciais (como a 

proposta da Alternativa III do presente estudo), enquanto a Figura 96 mostra esquematicamente o uso 

de micro reservatórios de detenção em lotes residenciais (como a proposta da Alternativa IV do 

presente estudo). 
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Figura 94. Trincheira de infiltração num lote residencial 

 

 
Figura 95. Trincheira de infiltração num lote 

residencial 

 

 

 
Figura 96. Micro reservatório num lote residencial 

 

Para orientar o processo de decisão sobre a escolha de uma ou outra alternativa, na Tabela 26 

há um resumo com as principais técnicas compensatórias, com destaque para as características, função 

e efeito das mesmas sobre o escoamento superficial. Já na Tabela 27 existem valores de referência 

quanto ao custo de construção e manutenção. 
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Tabela 26. Características das principais medidas compensatórias 

Tipo Característica Variantes Função Efeito 

Pavimento 

permeável 

Pavimento permeável 

com base porosa e 

reservatório 

Concreto ou asfalto 

poroso, blocos 

vazados 

Armazenamento 

temporário no 

solo e 

infiltração 

Redução do escoamento 

superficial, amortecimento, 

melhoria da qualidade 

Trincheira de 

Infiltração 

Reservatório linear 

escavado no solo, 

preenchido com 

material poroso 

Com ou sem 

drenagem e infiltração 

no solo 

Armazenamento 

no solo e 

infiltração, 

drenagem 

eventual 

Redução de escoamento 

superficial, amortecimento e 

melhoria de qualidade 

Vala de 

infiltração 

Depressões lineares 

em terreno permeável 

Gramadas e proteção 

a erosão, com pedras 

ou seixos 

Redução da 

velocidade e 

infiltração 

Retardo do escoamento 

superficial, infiltração e melhoria 

da qualidade da água 

Planos de 

infiltração 

Faixas de terrenos 

com grama ou 

cascalho com 

capacidade de infiltrar 

Com ou sem 

drenagem, gramadas 

com seixos, etc. 

Infiltração e 

armazenamento 

temporário 

Infiltração, melhoria da qualidade 

da água e eventual 

amortecimento 

Detenção 

Reservatório que 

ocupa o espaço 

disponível no lote 

Reservatório 

tradicional, volume 

disponível com 

limitação de 

drenagem 

Retenção do 

volume 

temporário 

Amortecimento do escoamento 

superficial 

 

 

Tabela 27. Custos de implantação e manutenção das principais medidas compensatórias 

Estrutura 
Custo da Implantação (R$) 

Custo de Operação e Manutenção 

(R$/ano) 

Unidade Ano: 2007 Unidade Ano: 2007 

Valas e valetas metro 94,00 metro 19,90 

Trincheiras metro 94,73 metro 30,69 

Micro reservatórios m3 207,15 metro 23,60 

Poços m3 225,90 metro 9,70 

Pavimentos de 

concreto permeável 
m2 47,01 m2 2,76 

Pavimento de 

asfalto permeável 
m2 34,47 m2 1,41 

Pavimentos de 

blocos vazados 
m2 62,41 m2 3,76 

Pavimentos 

intertravados 
m2 20,90 m2 8,03 

Pavimentos de 

alvenaria poliédrica 
m2 20,65 m2 5,14 

Bacias de detenção 

gramadas 
m3 51,46 ha + m3 312,44 + 20,66 

Bacias de detenção 

em concreto 
m3 63,52 ha + m3 312,44 + 19,88 

Bacias de detenção 

enterradas 
m3 212,94 ha + m3 294,84 + 34,41 

Bacias de 

infiltração 
m3 40,94 m3 20,44 
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5.7.3. Diretrizes Gerais para o Serviço de Drenagem Urbana 

 

As diretrizes gerais apontadas para o serviço de drenagem urbana são: 

- Elaborar uma legislação municipal, visando desocupar as residências que estão construídas 

as margens dos córregos; 

- Priorizar os investimentos para execução das obras de aumento da seção transversal dos 

canais dos córregos, visando aumentar o escoamento da macrodrenagem; 

- Implantar legislação municipal exigindo das novas construções uma área permeável igual a 

15% da área total do terreno; 

- Incentivar os moradores a implantarem sistema de reuso de água pluvial, sendo o incentivo 

através de descontos no Imposto Territorial Urbano (IPTU); 

- Para os novos loteamentos, exigir que as novas construções sejam implantadas com um 

reservatório de detenção individual igual a 2m3 situado na frente do lote, visando o retardo do volume 

escoado de água pluvial; 

- A drenagem urbana, englobada como serviço de saneamento ambiental pela nova legislação 

regulatória, o município deverá observar o seguinte: 

 - Ações educacionais e de sensibilização junto à comunidade sobre a 

importância da drenagem urbana para o saneamento ambiental; 

 - Elaboração de plano técnico de drenagem urbana, observando: 

- Participação comunitária na sua construção e controle; 

- Criação de critérios de fiscalização, sustentabilidade financeira, instrumentos 

compensatórios e de incentivos para situações de ocupação do lote que beneficie a 

drenagem; 

- Apresentar soluções técnicas de dispositivos de retenção e absorção de águas 

pluviais, tanto em áreas públicas como nas privadas. 

 - Ampla divulgação do plano junto à população, inclusive com realização de 

fóruns e audiências públicas; 

 - Apresentação de possibilidades de financiamento para o serviço. 
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