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1. INTRODUÇÃO 

As notícias de alagamentos na cidade de São Paulo, Brasil, nos períodos mais chuvosos do 

ano, já são corriqueiras. Os alagamentos prejudicam o tráfego nas principais vias da cidade, causam 

congestionamentos cada vez maiores, e trazem prejuízos econômicos para a população e para o 

poder público, além de aumentarem o stress da população que já sofre, cotidianamente, com os 

altos índices de congestionamento na cidade.  

As causas dos alagamentos são diversas e de origem difusa, incluindo fatores como o aumento 

da impermeabilização acima do previsto, por ocasião da implantação dos sistemas de micro 

drenagem, alterações e modificações implementadas por ocasião de reformas ou consertos 

efetuados tanto pelos munícipes como pelas concessionárias de serviços públicos, deficiência de 

manutenção preventiva, limpeza e inspeções periódicas e, evidentemente, insuficiência do sistema 

de macro drenagem, problema este de maior envergadura e que não é tratado neste artigo. 

Como as principais avenidas da cidade de São Paulo foram construídas nas várzeas dos cursos 

d’água, a distância entre o leito de alguns dos principais rios da cidade e suas avenidas é, portanto, 

um parâmetro importante nesta análise. No caso da Marginal Tietê, a distância entre o leito do rio e 

as avenidas principais e marginais, é de aproximadamente 100 metros, nas Avenidas do Estado, 

Aricanduva e Águas Espraiadas, esta distância varia entre 30 e 50 metros. Ainda, é sabido que a 

água que não consegue vazar pelo leito do rio volta para o sistema de drenagem de águas pluviais e 

causa alagamentos em áreas no entorno destas avenidas. 

Assim, tomando-se o registro de ocorrências de alagamento mapeadas pela CET (dados 

gentilmente cedidos pela instituição), para quatro eventos extremos de precipitação, pode-se, a 

partir do georrefenciamento semi-automático (Perez, 2013), desenvolver uma analise espacial 

destas ocorrências em concomitância com o registro dos eventos pluviométricos, com o intuito de 

compreender não apenas a dependência da distância aos corpos d’água como verificar sua relação 

com a frequência destes eventos. Considerando as restrições a circulação de veículos na cidade de 
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São Paulo, o chamado rodízio, que limita a circulação dentro do perímetro do centro expandido, no 

qual se concentram as principais artérias do sistema viário paulistano e ainda, a distribuição por 

mesobacias, foram feitas análises espaciais destas ocorrências, para criar uma visão da distribuição 

espacial das mesmas, associadas à sua probabilidade de ocorrência das chuvas, de forma a permitir 

aos gestores urbanos, notadamente nas áreas de mobilidade, defesa civil e gestão de emergências, o 

desenvolvimento de planos de ação e politicas publicas de redução de risco, planos de investimento 

por bacias mais vulnerávies, e ainda a construção do conceito de resiliência urbana (Siebert, 2012), 

em relação aos alagamentos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para os quatro eventos de precipitação selecionados, 5 a 7 de fevereiro e 18 a 20 de dezembro 

de 2007, 7 a 9 de setembro de 2009 e 10 a 12 de janeiro de 2011, foi calculada a média de 

precipitação por mesobacias hidrográfica em São Paulo, com base em matrizes de precipitação, 

criadas pela junção de informações do radar meteorológico de São Paulo e os dados da rede 

telemétrica de pluviômetros de superfície, do DAEE, com dados de precipitação a cada 10 minutos 

(Rocha, 2012), gentilmente cedidos pela FCTH. Com a precipitação média por bacia, foram 

calculados os períodos de retorno (TR) das chuvas, para 6, 12, 24 horas, para cada bacia, utilizando 

as equações do DAEE (DAEE, 1999), e 48 horas, utilizando as equações do PDMAT 3 (DAEE, 

2012), com o intuito de entender quais volumes de precipitação e consequentes TRs, seriam capazes 

de causar alagamentos. Ainda, para identificar espacialmente as áreas mais vulneráveis aos 

alagamentos, foi feita a seleção apenas das ocorrências a 100 metros de distância umas das outras.  

Utilizando as ocorrências da CET 100 metros distantes umas das outras, a hidrografia da 

cidade de São Paulo, o perímetro do rodízio de carros e a divisão de mesobacias hidrográficas, em 

um Sistema de Informações Geográficas, foram feitas cinco análises espaciais com os pontos de 

alagamentos: número de ocorrências a 100, 300 e 500 metros dos cursos d’água; número de 

ocorrências dentro do perímetro do rodízio; número de ocorrências por mesobacias.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um primeiro resultado foi verificar que, em 99% dos casos, os períodos de retorno das chuvas 

para 6, 12, 24 e 48 horas variou entre 1 (um) e 2 (dois) anos. Ou seja, chuvas que ocorrem no 

máximo ano sim, ano não, são capazes de causar elevado número de alagamentos no município. 

Outro resultado encontrado foi que, de 885 ocorrências de alagamentos no total dos 4 eventos, 

foram encontrados 460 pontos vulneráveis a alagamentos. Ou seja, 51% das ocorrências 

georreferenciadas pela CET eram em locais reincidentes. 
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A análise da distribuição espacial das ocorrências de alagamentos, a 100, 300 e 500 metros no 

entorno da hidrografia principal, mostra que mais da metade delas se concentra dentro de 300 e 500 

metros de distância dos corpos d’água, e, consequentemente, nas áreas de menor declividade. 

A estrutura viária brasileira tem como característica a ocupação das várzeas dos rios e 

córregos, muitas vezes canalizados, para a construção de avenidas e os alagamentos ocorrem 

geralmente próximos aos corpos d’água, nas baixas declividades, onde se concentram as vias mais 

importantes da espinha dorsal do sistema viário paulistano, conforme mostra o mapa 1. 

 
Mapa 1 – Mapa de alagamentos em São Paulo. Fonte: PMSP, 2014 ;EMPLASA, 1974. 

Elaborado por Perez, 2013. 

 

Outra análise com as ocorrências de alagamentos mostra que 95% das mesmas se dá nas 

mesobacias centrais, O mapa 1 ainda apresenta a ocorrência de alagamentos junto ao polígono do 

rodízio de carros. Neste polígono concentram-se as principais vias do sistema viário paulistano, e 

55% das ocorrências de alagamento, nos eventos estudados, concentram-se dentro desta área. 

 

 

 



         

                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

4. CONCLUSÃO 

Os cálculos dos períodos de retorno para os 4 eventos, em 4 períodos acumulados de chuva, 

mostram que chuvas com probabilidade de ocorrência anual, ou a cada dois anos, causam elevado 

número de alagamentos no município de São Paulo. 

As análises espaciais mostram que as principais vias de tráfego da cidade, e seu entrono de, 

no máximo, 500 metros, são as áreas que mais sofrem ocorrências de alagamentos, e que os bairros 

centrais, que compõem o perímetro do rodízio de carros, são os mais afetados. 

Analisar a distribuição espacial de alagamentos, em função de diversos elementos da 

infraestrutura e características físicas da área urbana permite levantar, espacialmente, áreas críticas  

à ocorrência destes eventos, e serve como base para começar a construir o conceito de resiliência 

urbana tendo o espaço mapeado e classificado por número de ocorrências, como uma categoria de 

análise para propor políticas públicas de redução de risco deste tipo de ocorrência em relação à 

precipitações com alta probabilidade de ocorrência. 
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