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RESUMO 

O artigo descreve as adequações hidráulicas propostas para o controle de inundações na 

bacia do Córrego Zavuvus, na cidade de São Paulo – SP. O trabalho é resultado dos estudos 

hidráulicos e projeto de adequação de macrodrenagem, realizados pela Hidrostudio Engenharia, 

para a Secretaria de Infra-estrutura Urbana e Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo. A 

justificativa do trabalho decorre das freqüentes inundações que atingem esta bacia, ocasionando 

perdas humanas, ambientais e materiais, e em virtude da complexidade hidráulica e urbanística que 

a caracterizam, bastante representativa das bacias da Região Metropolitana de São Paulo. O sistema 

hidráulico proposto consiste de intervenções na macrodrenagem, compostas reforço de capacidade 

da calha, amortecimento por reservação e reconstituição das várzeas com implantação de Parque 

Linear. Palavras-chave: Intervenções na Macrodrenagem; Reservação; Parque Linear; 

APRESENTAÇÃO 

A bacia do Córrego Zavuvus, com 9 km², é tributária do Rio Pinheiros na zona sul da cidade 

de São Paulo – SP. Ao longo dos anos, este curso d’água sofreu intervenções estruturais em sua 

calha e margens, as quais constituíram, em alguns trechos, restrições na sua capacidade de 

escoamento. Além das canalizações e implantação de avenidas marginais, a bacia sofreu 

urbanização desordenada, com ocupação do leito e margens do rio, notadamente em seu trecho 

superior. Como conseqüência, as inundações tornaram-se freqüentes, acarretando grandes impactos 

na comunidade instalada no entorno, inclusive com perdas de vidas humanas. 
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Figura 1 – Planta de Bacia hidrográfica do Córrego Zavuvus. 
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DIAGNÓSTICO E SISTEMA HIDRÁULICO PROPOSTO 

As vazões de projeto e capacidade da rede de macrodrenagem foram determinadas por 

simulação hidráulico-hidrológica, para diferentes Tempos de Recorrência: 5, 10, 25, 50 e 100 anos. 

O estudo mostrou que a maior parte das seções existentes não comporta as vazões simuladas para 

chuvas entre TR 25 e 100 anos e algumas seções não têm capacidade para escoar vazões 

decorrentes de chuvas inferiores a TR 5 anos. 

No trecho de canal aberto a montante, observou-se ocupação rente às margens e presença de 

lixo e entulho, acarretando na significativa diminuição da capacidade hidráulica do canal. Para este 

trecho, foi proposto Parque Linear, para adequação de seção, recuperação das margens e prevenção 

contra novas invasões. 

No trecho médio, composto de galerias sob quarteirões e avenidas, onde a intervenção na 

calha torna-se mais onerosa, foram propostos reservatórios de retenção, a fim de amortecer as 

vazões de projeto adequando-as à capacidade hidráulica das galerias. 

No trecho final, onde há insuficiência de áreas para amortecimento, foram propostos reforços 

de capacidade em galeria e canal aberto. A seção final do consiste de uma galeria sob a estação 

Jurubatuba da CPTM, que constitui restrição ao escoamento para chuvas inferiores a TR 5 anos, 

com o represamento do córrego e conseqüente inundação. Foi projetada adequação desta travessia, 

por meio de galeria de reforço. A Figura 2 apresenta o Sistema Hidráulico proposto. 
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Figura 2 – Sistema Hidráulico proposto para adequação da macrodrenagem no Córrego Zavuvus 
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