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APRESENTAÇÃO 

Em 12/03/2020, conforme resultado da Licitação 02.910/2019 em que a Cobrape 
- Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos sagrou-se vencedora, 
foi assinado o Contrato de nº 02.910/19 firmado com a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, Unidade de Negócio 
Norte – Diretoria M. 

O objetivo principal do estudo contratado trata da formulação do Plano Diretor 
de Macrodrenagem do Município de Socorro, realçando, conforme destaque 
apontado no Edital e respectivos anexos, um imbricamento aos mecanismos da 
gestão urbana como forma de correlacionar as influências decorrentes do 
processo de urbanização e correspondente implementação de infraestrutura 
sobre a garantia do pleno escoamento das águas pluviais, sobretudo durante 
eventos pluviométricos de alta intensidade. 

Extraem-se desse enfoque subsídios técnicos e institucionais que garantem 
maior controle dos escoamentos superficiais que importam na redução de 
impactos decorrentes de eventos pluviais extremos, dando impulso para uma 
gestão sustentável da drenagem urbana. 

O antigo modelo de intervenção1 deve então ser substituído por uma visão mais 
realista da capacidade de ação do Poder Público. As soluções meramente de 
engenharia hidráulica devem ser combinadas com estratégias de ordenamento 
territorial, educação ambiental e, por que não dizer, de sistemas de alerta e de 
enfrentamento para as situações nas quais os dispositivos de contenção 
existentes não sejam suficientes. 

Os princípios da precaução e de controle de riscos devem ser amplamente 
difundidos nas práticas de planejamento e de gestão urbana. A redução de riscos 
à pessoa humana, às propriedades, aos patrimônios públicos e aos fluxos de 
bens e serviços que garantem as condições de vida e a preservação do ambiente 
urbano deve estar no topo das estratégias voltadas ao controle de cheias de 
grandes magnitudes. 

Essa diretriz irá orientar (ou fornecerá os balizamentos a serem considerados) 
todo o desenvolvimento do Plano, principalmente em sua fase de consolidação, 
ou seja, durante a formulação das propostas e respectivo Plano de Ações para 
o sistema de drenagem do município de Socorro. 

  

 
1 O modelo ou filosofia de planejamento e atuação utilizado até o final da década de 90, adotava o conceito de intervenção 
higienista para as obras de drenagem urbana, ou seja, dava-se prioridade para o rápido escoamento e afastamentos das águas 
pluviais. Destacam-se pela mudança ou aperfeiçoamento no trato da drenagem os documentos formulados pela ABRH (1995) e 
Ministério das Cidades PMSS (2005) e SNSA (2007).  
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo sustentável de gestão de águas pluviais adota fundamentos que 
orientam os novos sistemas de drenagem, entre eles que o futuro 
desenvolvimento não pode ocasionar o aumento da vazão de pico das condições 
naturais; a bacia hidrográfica deve ser planejada como um todo para controle do 
volume; e, as intervenções de controle e prevenção não devem resultar em 
transferência dos impactos para jusante. 

Para se atingir estes fundamentos são primordiais a adoção combinada de 
medidas estruturais (convencionais e não convencionais) e medidas não 
estruturais. 

As medidas estruturais convencionais correspondem às obras (estruturas) que 
visam o escoamento mais rápido das águas pluviais, ou sua retenção em grande 
escala e pontual. Já as medidas estruturais não convencionais constituem obras 
de pequeno porte dispersas na bacia que visam produzir efeitos compensatórios 
ou impeditivos aos aumentos do escoamento pluvial. Finalmente, as medidas 
não estruturais correspondem às ações que visam diminuir os danos das 
inundações não por meio de obra, mas por meio de normas, leis, regulamentos 
e ações educacionais. 

Como forma de orientar o município quanto à implantação dessas medidas, este 
Plano apresentará o Plano de Ação que visa garantir a qualidade da prestação 
dos serviços em questão, tendo em vista a mitigação e prevenção das áreas 
críticas (inundações e alagamentos), a segurança e o bem-estar social. São 
objetivos deste Plano: 

 Ampliar o sistema drenagem do município, proporcionando a 
redução/eliminação dos pontos críticos existentes de inundação e a 
formação de novos pontos; 

 Otimizar a operação do sistema de drenagem, visando uma maior 
eficiência do mesmo; 

 Implementar ferramentas de gestão, objetivando suprir a carência de 
instrumentos técnicos adequados ao manejo de águas pluviais. 

As ações apresentadas no Plano de Ação serão distribuídas em grupos: 

 Ampliação do Sistema de Drenagem e Controle de Inundações; 
 Otimização e Melhorias da Operação do Sistema de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais;  
 Monitoramento, previsão e alerta; e 
 Promoção de Ações em Educação Ambiental 

As ações apresentadas no Plano de Ação serão distribuídas em diferentes 
períodos de execução: 

 Curto prazo (2021-2026) – 5 anos; 
 Médio prazo (2026-2031) – 5 anos; 
 Longo prazo (2031-2046) – 15 anos. 
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Como forma de embasamento será apresentado um resumo das etapas de 
diagnóstico e prognóstico do sistema de drenagem das águas pluviais do 
município.  
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2 SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SOCORRO 

2.1 Caracterização Geral 

A maior parcela do município de Socorro, incluindo sua área urbana, insere-se na 
bacia hidrográfica do rio do Peixe (UGRHI 09 - MOGI), e pequeno trecho de seu 
território, ao sul, insere-se na bacia do rio Camanducaia (UGRHI 05 - PCJ) – sendo 
esses dois rios os receptores dos principais canais de macrodrenagem do município, 
conforme ilustrado no Mapa 1.  

Na bacia do rio do Peixe, parcela do município em que se insere a área urbana de 
Socorro (Mapa 2), a rede de macrodrenagem é composta pelo curso principal do rio 
do Peixe e seus afluentes de maior porte: pela margem esquerda os córregos dos 
Machados, Nogueiras e Barroção, os córregos sem denominações que escoam 
próximos as ruas Nagibe Jorge e Nicolau Comito; e, pela margem direita, o Ribeirão 
dos Cubas, e o córrego também sem denominação que cruza a rua Andrelino de 
Souza Pinto, próximo à rua José Franco Craveiro. 

As bacias de contribuição dos córregos urbanos do município de Socorro 
assemelham-se quanto a geomorfologia apresentando trechos com altas 
declividades nas cabeceiras de drenagem, suavizando os declives ao longo de seu 
percurso até o deságue no rio do Peixe, porém, sem presença marcante de uma 
planície fluvial extensa nesse trecho. Os vales fluviais são em geral bem encaixados 
com margens destacadas. 

Apenas os córregos dos Machados e da Estrada da Pompéia, apresentam, próximo 
ao exutório, trechos típicos de planície fluvial com margens baixas e declividades 
reduzidas. 

Outra semelhança que se observa são os padrões de ocupação dessas bacias para 
o uso urbano, com maior intensidade nas porções próximas ao deságue no rio do 
Peixe, diminuindo em direção às regiões mais altas nas cabeceiras. Na maioria 
dessas bacias a região das cabeceiras situa-se externamente aos limites definidos 
para o uso urbano no município, onde são encontrados os remanescentes de 
vegetação nativa entremeados com pastagens e áreas cultivadas. 

Exceção a esse panorama geral de ocupação das bacias é identificada na bacia do 
córrego dos Machados, onde a urbanização mostra um marcante avanço sobre as 
suas porções mais altas. 

Nesse contexto da expansão urbana é relevante comentar a regulamentação de uso 
do solo definida pelo Plano Diretor Municipal (PDM, 2006 e 2017), que delimita a área 
para o uso urbano, inclusive, prevendo sua expansão futura, e regula as diferentes 
formas e parâmetros da ocupação admissíveis para cada tipologia ou classe de uso, 
conforme apresentado no Mapa 3. 
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Mapa 2 
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No Plano de Ações Estratégicas do PDM, o município promove a ocupação dos 
vazios e regiões subutilizadas, porém, compatibilizando o uso e ocupação, e o 
aproveitamento dos terrenos com a capacidade da infraestrutura e equipamentos, 
tendo em vista a salubridade, segurança da população e a qualidade do meio 
ambiente. Nesse sentido o PDM define a Zona de Expansão Urbana (ZEU), 
incorporando áreas já ocupadas, ampliando a área urbana, com incentivos a 
ocupações de todas as categorias de uso (residências uni e multifamiliares, 
comércios, serviços de âmbito local e geral, e indústrias) condicionando-se à 
observância de condições favoráveis para implantação.  

A ZEU abrange, segundo o PDM, o perímetro da Zona Urbana ampliado em 2,0 km 
e 16 áreas destacadas em meio ao município, as quais são objeto de regularização 
fundiária. Toda área não compreendida pela Zona Urbana e Zona de Expansão 
Urbana, corresponde à Zona Rural do município. 

Com a nova conformação a Zona de Expansão Urbana ampliará em 100 km2 (10.039 
ha) a atual Zona Urbana que abrange apenas 3.129 hectares - define-se a ampliação 
da ZEU com 6.397 ha e mais 3.642 ha para a área complementar de expansão 
urbana. Essa conduta possibilitará um crescimento territorial da área urbana em 
aproximadamente 22%. O território, que antes ocupava algo em torno de 7% de todo 
o município (44.787 ha) passará a ocupar pouco mais de 29%. 

Esse crescimento deverá ser acompanhado, segundo o PDM, de forma a conter a 
ocupação dentro do limite de zona de expansão, não sendo permitido, portanto, 
novas ocupações urbanas em meio a zonas rurais, assim como, de forma a conter 
ocupações sobre áreas não dotadas de infraestrutura e saneamento, topos de 
morros, ou em APAs. Vale destacar também, que, esse estímulo de crescimento 
urbano deverá ser cauteloso ao possível impacto ambiental. 

Destarte a expansão prevista em área a ser ocupada pelo perímetro urbano, a 
população urbana residente era de 24.944 habitantes (IBGE, 2010) e segundo as 
estimativas para 2019 igual a 27.944 habitantes (SEADE, 2019) e estimadas em 
30.367 habitantes para o ano de 2046 (PMSB,2017).  

Considerando que em 2010 toda a população estivesse inserida no perímetro urbano 
inicial de 3.129 ha, resultaria uma densidade habitacional de 8,0 hab./ha, enquanto, 
para essa mesma área, em 2019, essa taxa seria de 8,8 hab./ha. Em 2046, o 
acréscimo de população deve ser mais concentrado na área de expansão (6.397 ha), 
que definiria um setor com densidade da ordem de 0,4 hab./ha, portanto, com baixo 
poder de impacto sobre a infraestrutura de drenagem, desde que a ocupação ocorra 
controlada e em conformidade com o PDM-Anexo IV com ênfase ao disposto para a 
implantação de Parques Ecológicos ou Lineares ao longo dos principais corpos 
hídricos do município, e para o estabelecimento de faixas de proteção de 30 metros 
ao longo das margens de rios e córregos urbanos (Mapa 4). 
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Mapa 4 
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2.2 Caracterização do Sistema de Drenagem Existente 

2.2.1 Macrodrenagem 

O sistema urbano de macrodrenagem de Socorro não apresenta grandes 
intervenções sobre os leitos fluviais configurando um percentual inferior a 0,5% de 
cursos d’água canalizados abertos ou fechados (2,0 km de canais abertos e 5,0 km 
de canais fechados). Tampouco não dispõem de Parques Lineares e estruturas para 
reservação de águas pluviais (SNIS 2017). 

Essas características foram constatadas e detalhadas durante os levantamentos de 
campo realizados para apoio ao desenvolvimento deste Plano de Diretor, conforme 
descrito na sequência para os principais canais de macrodrenagem listados no 
quadro a seguir. 

Quadro 2-1 – Cursos d’Água Analisados no Plano Diretor de Macrodrenagem 

Curso d’Água 
Área 
(km2) 

Talvegue Tempo de 
Concentração 

(h) 
Extensão 

(km) 
Desnível 

(m) 
Rio do Peixe - Entrada da Cidade de 
Socorro 

506,41 71,18 776,0 4,0 

Córrego dos Machados 52,28 38,3 492 2,0 
Córrego dos Nogueiras  2,72 3,72 257,3 0,5 
Córrego da Rua Nagibe Jorge 0,25 0,870 173 0,5 
Córrego da Rua XV de Novembro (próximo 
rua Nicolau Comito) 

0,69 1,850 175 0,5 

Córrego da Rua Andrelino S. Pinto - 
Montante (próximo rua José F. Craveiro) 

1,33 2,02 105 1,0 

Córrego da Rua Andrelino S. Pinto - 
Jusante (próximo rua Antonio de M. Filho) 

14,81 10,32 514,5 2,0 

Córrego da Estrada da Pompéia 12,60 10,05 451 2,0 
Rio do Peixe - Limite de Jusante da Área 
Urbana do Município de Socorro 

914,21 12,0 27,0 6,0 

 

O Rio do Peixe tem suas nascentes situadas na Serra da Mantiqueira, em áreas do 
Estado de Minas Gerais, no município de Munhoz, e parte de seus afluentes (e 
nascente) no município de Senador Amaral, onde recebe o nome de rio Corrente até 
sua confluência com o rio Cachoeirinha, vindo de Bueno Brandão - MG. A partir da 
confluência, tendo vencido um desnível da ordem de 776 m e onde a área de 
drenagem é de 506,41 km2, inicia-se o curso do rio do Peixe, já em território paulista 
em áreas do Município de Socorro. 

A partir daí, após um percurso de mais de 12,0 km, o rio do Peixe, em um declive 
menor de cerca de 27,0 m, chega até o limite da área urbana de Socorro acumulando 
uma área de contribuição de 914,21 km2. Desde as nascentes e até o limite de jusante 
do município de Socorro, o rio do Peixe mantém sua calha fluvial em seção sem 
revestimento estrutural, observando-se algumas retificações de curso e intervenções 
localizadas, de reconstituição e proteção de margens erodidas. 

As maiores intervenções sobre a calha ocorrem nos pontos de travessias do sistema 
viário da área urbana de Socorro, com um total de 9 (nove) pontes existentes 
atualmente que cruzam o rio do Peixe (além de uma passarela de pedestres junto a 
Trav. B. F. Toledo). Todas as pontes possuem larguras úteis bastante próximas as 
dos trechos de canal a montante e jusante de cada uma delas, porém, confinando a 
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seção hidráulica do canal para alturas próximas as margens. Nesse contexto, são 
mais evidentes a diminuição da seção de escoamento para as altas lâminas d’água 
no canal as pontes das ruas Capitão Sobrinho; Sebastião T. Paiva; e, José Maria de 
Souza. 

Após a última travessia viária, na ponte da rua Justino Tovazi, percorrendo por cerca 
de 5,0 km em um desnível de 43,0 m o rio do Peixe totaliza uma área de 1.017,59 
km2. 

Os principais tributários do rio do Peixe inseridos na área urbana de Socorro, são 
brevemente descritos na sequência, de montante para jusante. 
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Córrego dos Machados 

Totalmente inserida no município de Socorro, tem suas nascentes localizadas na face 
norte da serra em altitudes de cerca de 1.200 m, em trecho caracterizada como Área 
Rural. Com a ampliação da área urbana (Zona de Expansão Urbana) a maior parte 
dessa bacia estará compreendida em área urbana, ficando excluída apenas uma 
pequena porção nas cabeceiras. 

Na alta bacia, já se configura o uso urbano com destaque para os bairros Machados 
e dos Camilos, que apresentam atualmente baixa densidade de habitações. Situação 
semelhante ocorre em seu principal afluente no trecho, com nascentes preservadas 
e início do trecho urbano com habitações ainda esparsas (Bairro Santa Cruz). 

A partir daí até a altura da ponte da rua Voluntários da Pátria o uso urbano vai sendo 
progressivamente mais frequente, evoluindo o percentual de ocupação urbana a 
medida em se caminha para o exutório n margem esquerda do rio do Peixe. 

Ao longo de todo o percurso do córrego dos Machados não são observadas 
alterações em sua calha decorrentes de obras estruturais anteriores. Apenas uma 
retificação de traçado (linearização) é visível no trecho entre as pontes das ruas 
Tiradentes e Cap. Joaquim de Souza Pinto, inclusive, com confinamento da calha por 
edificações marginais. 

Merece destaque a presença de 5 (cinco) pontes executadas para travessias do 
sistema viário, as quais excluídas, as duas últimas da rua João Leonardelli e Av. 
Rebouças, seccionam as seções de escoamento dos canais de montante. São as 
pontes das ruas Voluntários da Pátria, Tiradentes e Cap. Joaquim de Souza Pinto.  

Córrego dos Nogueiras 

A bacia hidrográfica tem suas nascentes em Área Rural, com habitações muito 
esparsas (imagem Google Earth, jul/20). O uso urbano tem intensificação crescente 
em direção ao exutório no rio do Peixe, tendo como ponto de início as imediações do 
início da rua José Pereto. 

A partir daí até cerca de 50,0 m antes da rua General Glicério, a calha fluvial 
apresenta seções regulares, sem obras significativas de canalização, porém, com 
marcante confinamento decorrentes das edificações marginais. Desse ponto até 
próximo ao desemboque no rio do Peixe (margem esquerda), todo a calha fluvial 
encontra-se alterada e confinada por edificações, quando não, com as mesmas 
sobrepostas ao mesmo. 

Pouco antes da rua General Glicério o canal encontra-se canalizado em concreto 
com seção retangular estando confinado entre muros das edificações laterais. Sob a 
citada via, o canal transforma-se em galeria até cruzar todo o leito da rua onde volta 
a escoar a céu aberto até pouco antes do cruzamento das ruas Dr. Alfredo de C. Pinto 
e Jacira A. Ribessi. Nesse local, volta a galeria em uma extensão da ordem de 15,0m. 

Após a galeria, volta-se ao canal retangular em concreto por cerca de 40,0m, 
embocando em uma galeria circular dupla de diâmetro 1,00m por cerca de 50,0m até 
cruzar a rua José Angelo Calafiore. Após a galeria o canal volta a seção retangular 
em concreto, também, confinado entre muros de edificações, por cerca de 35,0m, 
passando a escoar sob edificação, com saída detectada após a rua 13 de Maio, cerca 
de 140,0 m a jusante do emboque. 
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Córrego da Rua Nagibe Jorge 

A bacia hidrográfica desse córrego sem denominação insere-se integralmente nos 
limites da Zona de Expansão Urbana. Suas nascentes situam-se próximo a Estrada 
do Cristo Redentor, com talvegue principal com traçado paralelo a rua Nagibe Jorge, 
idenficando-se as pontes da rua Florêncio Espiridião e Av. 15 de Agosto. O 
desemboque no rio do Peixe ocorre cerca de 15,0 m desta última. 

Ambas as travessias ocorrem em galerias (bueiros) circulares de 1,00m de diâmetro, 
sendo bueiro simples na primeira e duplo sob a Av. 15 de Agosto. 

Córrego da Rua Andrelino de Souza Pinto - Montante 

Deu-se essa denominação ao talvegue que cruza a referida rua próximo ao ponto de 
seu cruzamento com a rua José Campo Craveiro. 

Toda a bacia hidrográfica está inserida na Zona de Expansão Urbana, a despeito de 
não apresentar habitações em sua parte mais alta (áreas a montante da rua Miguel 
Russo) ainda com feições rurais (conforme imagem do Google Earth, jul/20). A 
porção média-alta da bacia mostra atualmente um padrão médio de densidade de 
edificações, passando a ocupação densa nos trechos médio e baixo. 

Os talvegues encontram-se preservados (sem intervenções estruturais), havendo 
somente as estruturas de travessias do sistema viário, representadas pelo bueiro da 
Rodovia Pompeu Conti, a galeria / bueiro da rua Vicente Dana e a ponte da rua 
Andrelino Souza Pinto. 

Ribeirão dos Cubas (Córrego da Rua Andrelino de Souza Pinto – Jusante) 

Deu-se essa denominação ao talvegue que cruza a referida rua no trecho entre as 
ruas Antonio Marco Filho e Atilio Moreira de Souza. 

Praticamente toda a bacia hidrográfica está inserida na Zona de Expansão Urbana, 
excetuando-se a drenagem de pequenos talvegues de cabeceiras, próximos aos 
limites divisores. 

A ocupação urbana ainda é esparsa na bacia, porém, bastante favorável ao 
adensamento face a existência do vetor de expansão representado pela Rodovia 
José Vicente Lomonico, cruzando perimetralmente a bacia e quase às margens do 
talvegue principal. 

O principal curso d’água encontra-se preservado em toda a sua extensão, 
apresentando apenas as estruturas viárias de travessias da Rodovia Pompeu Conti 
e rua Andrelino de Souza Pinto. A primeira é constituída por um bueiro retangular em 
concreto e, a segunda, uma ponte e canal retangular sob a mesma.  

Cõrrego da Rua 15 de Agosto 

Deu-se essa denominação ao talvegue que cruza a referida rua no trecho entre as a 
Av. José Mario de Faria (lateral ao prédio da Prefeitura) e rua Nicolau Comito. 

Toda a área de contribuição está inserida no perímetro da Zona de Expansão Urbana 
- Área Predominante de Uso Residencial, com raras ocupações presentes (imagem 
Google Earth, jul/20), porém, com vestígios de grandes glebas terraplenadas, indícios 
de urbanização em fase inicial.  
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O talvegue principal encontra-se preservado, com interferência pontual representada 
pelo bueiro circular (Φ 1,00m) da Av. 15 de Agosto.   

Córrego do Barroção (Córrego da Estrada Municipal da Pompéia)  

A Estrada Municipal da Pompéia tem seu traçado acompanhando o desenvolvimento 
longitudinal do leito fluvial principal do córrego do Barrocão. 

Toda a área de contribuição está inserida no perímetro da Zona de Expansão Urbana 
- Área Predominante de Uso Residencial, com ocupações esparsas presentes na 
parte baixa da bacia e ao longo dos eixos viários da Estrada Municipal da Pompéia e 
da rua Nicolau Comito (imagem Google Earth, jul/20).   

Os talvegues principais estão mais preservados nos trechos da média e alta bacia, 
com retificações de margens e interferências estruturais realizadas no curso inferior, 
em trecho a montante e jusante da ponte da rua João Ramalho. Além dessas 
intervenções estão presentes as travessias viárias da Estrada da Pompéia, das ruas 
Antônio da Silva Oliveira e João Ramalho e, já próximo a foz no rio do Peixe, da ponte 
da Av. 15 de Agosto. Sob as pontes o córrego encontra-se canalizado com paredes 
verticais em concreto ou gabião. 

2.2.2 Microdrenagem 

No que diz respeito ao sistema de microdrenagem, responsável pela captação das 
águas de escoamento superficial e seu encaminhamento ao sistema de 
macrodrenagem, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Socorro não dispõem de 
cadastro atualizado da rede (SNIS, 2017)2, mas em inspeções de campo observa-se 
que o município é dotado de estruturas de microdrenagem constituídas por 
dispositivos de captações de águas pluviais em vias públicas (meio-fio, sarjetas e 
bocas de lobo) e de sistemas de galerias para condução e afastamento das águas 
coletadas (poços de visita e tubulações específicas).  

 

  

 
2 O Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) evidencia a ausência de cadastro 
técnico de obras lineares e de projeto básico, executivo ou "as built" de unidades operacionais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no município. 
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2.3  Diagnóstico e Prognóstico 

O diagnóstico apresenta o comportamento de cada bacia hidrográfica avaliando 
o comportamento das calhas fluviais frente a vazões de cheias geradas em suas 
áreas de contribuição, nas condições atuais de uso e ocupação do solo e 
impermeabilizações correspondentes. Fornece um painel das áreas que 
apresentam algum tipo de deficiência para o pleno escoamento pluvial, portanto, 
que devem ser objeto de maior atenção no prognóstico e estudo de soluções 
corretivas para o sistema de drenagem. 

Já, no prognóstico o uso do solo é evoluído segundo uma tendência do 
adensamento urbano nas áreas de contribuição, em conformidade com as 
projeções para a população futura, estimando-se os acréscimos de áreas 
impermeabilizadas e, por consequência, os aumentos nos escoamentos pluviais. 
O aumento previsto para a população é distribuído uniformemente entre as 
bacias de drenagem, porém, seguindo as diretrizes e restrições estabelecidas 
no Plano Diretor Urbano (PDM, 2006 e 2017). 

As avaliações contempladas no prognóstico focam o comportamento das bacias 
frente às cheias estimadas em horizontes futuros, para duas condições. A 
primeira, em que se considera a não realização de nenhuma intervenção, de 
melhorias ou ampliações hidráulicas e, para uma intervenção ou um conjunto 
delas, propostas com o intuito de corrigir ou evitar riscos futuros. 

A consecução das etapas de diagnóstico e prognóstico do sistema hidráulico 
existente e da avaliação de eficiência de obras ou medidas de controle do 
escoamento pluvial, esteve apoiada na aplicação de modelos matemáticos de 
simulação hidrológica (HEC-HMS) e hidráulica-hidrodinâmica (HEC-RAS), que 
requerem insumos e informações básicas, sendo principais: 

 Obtenção de Parâmetros Hidrológicos das Bacias. Corresponde a 
determinação de parâmetros físicos das áreas de contribuição (áreas das 
sub-bacias, extensão de talvegues, declividades do álveo principal etc.) e das 
tipologias e frações das áreas cobertas com diferentes padrões do uso e 
ocupação do solo e da geologia e solos da região. 

 Caracterização Geométrica das Calhas Fluviais. Realização de serviços de 
levantamentos topográficos de seções transversais e de cadastro de 
singularidades existentes (bueiros, canais, pontes etc.).  

 Definição da Precipitação de Projeto. Determinação das intensidades e 
alturas máximas de precipitação, estimadas para diferentes frequências ou 
riscos de ocorrência. Foi empregada a equação i-d-f, intensidade, duração e 
frequência de chuvas intensas, disponível para a localidade de Mogi Guaçu 
(DAEE, 1999). 

 Elaboração de Simulações Hidrológicas. Aplicação de modelação hidrológica 
para a determinação de hidrogramas de cheias, com diferentes níveis de 
probabilidades de ocorrência ou período de retorno (TR, anos), em seções 
de interesse da bacia e do curso d’água principal. 
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 Elaboração de Simulações Hidráulicas. Aplicação de modelação 
hidrodinâmica avaliando a performance dos sistemas de drenagem (existente 
ou ampliado) para o trânsito das vazões de cheias estimadas. 

Detalhamentos dessas fases do estudo podem ser consultados no Relatório 
RP2 – Definição de Critérios e Parâmetros de Projeto e no RP4 – Proposição 
de Alternativas de Solução e no Relatório RP3 - Levantamentos 
Topográficos Complementares 

2.3.1 Estudos Anteriores de Drenagem Urbana 

O planejamento urbano municipal, no que tange à drenagem, é apoiado também no 
Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento legal estabelecido pela Política 
Nacional de Saneamento Básico – PNSB (Lei nº 11.445/2007), que determina, em 
seu Art. 3º, que “saneamento básico” é o conjunto de serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento 
sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e; d) drenagem e manejo 
das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

Assim, de acordo com a regulamentação, o Plano Municipal de Saneamento Básico 
também é considerado um Plano Diretor, que incorpora diretrizes de drenagem 
urbana, além dos demais eixos do saneamento especificados anteriormente.  

O primeiro Plano de Saneamento Básico do Município de Socorro foi concluído em 
março de 2015 (PMSB, 2015), posteriormente complementado (PMSB, 2017). 

No tocante a drenagem urbana, ambos os Planos apresentam uma breve 
caracterização do sistema existente, englobando a micro e a macrodrenagem, 
complementada com um diagnóstico, para identificação de pontos críticos através da 
comparação entre a vazão máxima afluente estimada com a capacidade hidráulica 
de escoamento em pontos selecionados de seus cursos d’água. Na primeira versão 
do Plano (2015) foram observados 4 pontos críticos, cujas capacidades e vazão 
máxima são apresentadas na Tabela a seguir. 

Tabela 2-1 – Diagnóstico dos Pontos Críticos 
Ponto Crítico Capacidade (m³/s) Vazão Máxima (m³/s) 

Próximo à Rodovia Pedro Astenori Marigliani 10,0 82,3 
Rua Capitão Roque de Oliveira 9,9 11,5 
Rua Edwiges Fontana Coelho 146,8 364,1 
Avenida Irmãos Picarelli 146,8 364,1 

Notas:  Fonte: PMSB Socorro (2015) 
Rodovia Pedro Astenori Marigiliani, neste documento sempre referida como Rodovia Capitão Bardoíno. Ponto 
citado pertencente a bacia do Córrego dos Machados, trecho superior, jusante da Av. Brasil. 
Rua Capitão Roque de Oliveira. Via marginal ao córrego dos Nogueiras, no trecho a montante da ponte da rua 
General Glicério. 
Rua Edwiges Fontana Coelho. Via marginal ao rio do Peixe, entre as pontes das ruas Coronel Germano e José 
Batista P. Araújo. Área de influência direta do rio do Peixe. 
Avenida Irmãos Picareli. Via marginal ao rio do Peixe a jusante da ponte de mesmo nome. Área de influência 
direta do rio do Peixe. 
Vazões máximas recalculadas no presente estudo para diferentes probabilidades ou riscos de ocorrência. 

 

Já o PMSB de 2017 apresenta um diagnóstico um pouco mais detalhado quando 
comparado com o anterior. O documento também destaca, sucintamente, aspectos 
dos sistemas de micro e macrodrenagem existentes. No item relativo a 
macrodrenagem tem destaque o mapeamento da mancha de inundação ao longo do 
Ribeirão dos Machados mostrado no Mapa 5 a seguir. 
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Além da constatação mostrada na figura, o documento destaca as pontes da rua 
Tiradentes e o trecho próximo a foz, como sendo os mais críticos em termos de riscos 
de inundação. 

Finalmente, cabe mencionar os locais críticos mencionados pelos técnicos da 
Prefeitura, consultados durante o desenvolvimento dos trabalhos. Além daqueles já 
identificados nos planos, foram apontados os pontos: rua Nagibe Jorge, em toda sua 
extensão; córrego da rua Andrelino de Souza Pinto - montante, em toda a extensão 
a jusante da rua das Acácias; córrego dos Nogueiras em todo o trecho a jusante da 
rua José A. Calafiore; e, córrego dos Machados, todo o trecho após a ponte da rua 
Tiradentes. 

Diagnóstico Hidrológico-Hidráulico 

Por meio dos resultados gerados nas simulações hidrológicas e hidráulicas foi 
possível identificar os pontos e trechos de insuficiência hidráulica de cada bacia 
hidrográfica. 

O Mapa 6 apresenta as áreas e trechos potencialmente suscetíveis aos 
extravasamentos ao longo da rede de macrodrenagem, por meio do estudo de 
diagnóstico.  

Os pontos e/ou trechos suscetíveis são identificados segundo graus ou riscos 
probabilísticos, sendo: 

 Alto risco: para trechos onde o potencial de ocorrência das inundações esteja 
associado a vazões com período de retorno inferiores a 5 anos; 

 Médio risco: para trechos onde o potencial de ocorrência das inundações 
esteja associado a vazões com períodos de retorno iguais ou inferiores a 10 
anos; 

 Baixo risco: para trechos onde o potencial de ocorrência das inundações 
esteja associado a vazões com períodos de retorno superiores a 10 anos. 

Vale lembrar que a situação de risco apresentada no mapa reflete a situação 
atual da rede de macrodrenagem que deve perdurar até que as intervenções 
propostas pelo Plano Diretor de Drenagem eliminem esses pontos críticos.  

Os perfis hidráulicos resultantes das simulações hidráulicas estão apresentados 
no Relatório RP4 – Proposições de Alternativas de Solução, que incorporam, 
também, as avaliações e comentários dos resultados e as propostas necessárias 
para as soluções dos problemas detectados. Os quadros a seguir apresentam 
breves resumos dos principais locais e problemas detectados.  
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Mapa 5 
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MAPA 6 
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Quadro 2-2 – Síntese do Diagnóstico - Rio do Peixe - Trecho Urbano 

Local Diagnóstico Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Ponte da rua Sebastião T. Paiva A ponte da rua Sebastião T. Paiva começa a ter capacidade superada para cheias 
superiores a TR 10 anos.   X X X X 

Ponte da Av. Irmãos Picarelli A ponte da Av. Irmãos Picarelli começam a restringir o fluxo hídrico a partir de cheias 
com TR 50 anos.     X X 

Trechos a montante das pontes 
existentes 

A calha do rio do Peixe tem alguns pontos / trechos localizados de extravasamentos 
devidos as reduções de seções de escoamento sob as pontes. Excluídas as 2 pontes 
comentadas, há uma sobrelevação do nível d’água no emboque, porém, sem causar 
grandes interferências para o escoamento. 

      

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 

 
Quadro 2-3 – Síntese do Diagnóstico – Ribeirão dos Machados 

Local Diagnóstico Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Canal a montante da ponte da rua 
Voluntários da Pátria 

Seção hidráulica insuficiente para cheias com TR menor que 5 anos, causando 
extravasamentos locais.  X X X X X 

Ponte da rua Voluntários da Pátria Seção hidráulica insuficiente sob a ponte para cheias com TR menor que 5 anos, 
causando extravasamentos locais. 
A elevação dos níveis d’água na seção da ponte maximiza os extravasamentos da 
calha a montante. 

 X X X X X 

Canal entre as pontes das ruas Vol. da 
Pátria e Tiradentes 

Seção hidráulica insuficiente para cheias com TR maior que 5 anos. Os 
extravasamentos no trecho só ocorrem para cheias mais extremas na atualidade, 
devido ao alívio de aporte de vazões pelo extravasamento ocorrente na ponte a 
montante (rua V. da Pátria). 

  X X X X 

Ponte da rua Tiradentes Seção hidráulica insuficiente sob a ponte para cheias com TR maior que 10 anos. 
A elevação dos níveis d’água na seção da ponte remansa parte do trecho mais 
próximo a montante (cerca de 200m). 

   X X X 

Ponte da rua Joaquim de Souza Pinto Seção hidráulica insuficiente sob a ponte para cheias com TR maior que 10 anos. 
A elevação dos níveis d’água na seção da ponte remansa parte do trecho mais 
próximo a montante (cerca de 200m). 

   X X X 

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 
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Quadro 2-4 – Síntese do Diagnóstico – Córrego dos Nogueiras 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Bueiro da rua José Angelo Calafiore Bueiro duplo (Φ1,00m) existente é insuficiente para escoar cheias anuais 
(galgamento a partir de TR 2 anos). Lâminas d’água de até 3,50m no emboque para 
cheias mais severas. 

X X X X X X 

Trecho entre o bueiro da rua José A. 
Calafiore e a rua General Glcério 

Canal confinado com níveis d’água sob influência de remanso provocado pelos 
níveis d’água no emboque do bueiro a jusante. Nessa situação há extravasamento 
pelo leito da rua General Glicério. Dimensões do canal com capacidade suficiente 
para escoamento livre (sem remanso). 

 X X X X X 

Trecho a montante da rua General 
Glicério 

Canal com capacidade de escoamento para cheias com TR até 100 anos. 
Escoamento com altas lâminas d'água em canal com traçado irregular. 

      

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 

 
Quadro 2-5 – Síntese do Diagnóstico – Córrego da Rua Nagibe Jorge 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Rua Florência Espiridião Bueiro existente com capacidade insuficiente. Galgamentos para cheias a partir de 
TR 5 anos. Canal natural no trecho a montante sob influência de remanso gerado 
nesse loca.. 

 X X X X X 

Galeria existente sob a Av. 15 de 
Agosto 

Galeria confinada sob edificações (2xΦ1,50m). Desenvolvimento longitudinal 
assumido, mostrando insuficiência para cheias com TR menores que 5 anos com 
remanso em todo o trecho a montante. 

 X X X X X 

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 
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Quadro 2-6 – Síntese do Diagnóstico – Córrego da Rua Andrelino Souza Pinto - Montante 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Bueiro da rua Valentin C. Tafner Galgamento do bueiro com escoamento pelo leito da via Vicente Dana para cheias 
a partir de TR 10 anos. Canal de aproximação com traçado e margens irregulares. 

  X X X X 

Bueiro da rua Vicente Dana Capacidade para escoamento de cheias com TR de até 100 anos para a 
configuração atual. Capacidade diminuída para TR 25 anos com ampliação do 
bueiro da rua Valentin  Tafner. Canal a montante com traçado e margens 
irregulares. 

   ≈ ≈ ≈ 

Ponte da rua Andrelino Souza Pinto Capacidade suficiente para escoamento de cheias de até TR 100 anos. Canal de 
aproximação com traçado e margens irregulares. 

      

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 

 
Quadro 2-7 – Síntese do Diagnóstico – Córrego da Rua Andrelino Souza Pinto - Jusante 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Bueiro da Rodovia Pompeu Conti O bueiro tem capacidade para o escoamento de cheias com TR de até 50 anos sem 
galgamento pelo leito da rodovia. No entanto, o escoamento de cheias com TR 
maiores que 25 anos, ocorre com altas lâminas d’água no canal a montante que 
podem alcançar edificações lindeiras existentes. 

     X 

Ponte da rua Andrelino de Souza Pinto O bueiro existente tem capacidade para escoar cheias com TR iguais ou inferiores 
a 10 anos. Essa capacidade pode ser diminuída, na hipótese de ampliação do 
bueiro de montante (Rodovia Pompeu Conti). 

   X X X 

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 
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Quadro 2-8 – Síntese do Diagnóstico – Córrego da Av. José Maria de Faria (Prefeitura) 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Bueiro sob a Av. 15 de Agosto O bueiro tem capacidade limitada a cheias com TR igual a 2 anos. A partir destas 
pode haver galgamentos pelo leito da Avenida, com extravasamentos da calha a 
montante devidos as elevações do nível d’água no emboque do bueiro.  

 X X X X X 

Talvegue ao longo da Av. José Maria 
de Faria 

O leito elevado do canal existente provoca altos níveis d’água durante o escoamento 
pluvial de chuvas de grande intensidade, com extravasamentos para o leito da via 
marginal. As altas lâminas d’água também contribuem para diminuir a capacidade 
de vazão do bueiro da Av. 15 de Agosto. 

 X X X X X 

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 

 
Quadro 2-9 – Síntese do Diagnóstico – Córrego da Estrada Municipal da Pompéia – Córrego Barroção 

Local Diagnóstico 
Risco Atingido TR(anos) 
2 5 10 25 50 100 

Trecho de canal entre as pontes da 
Estrada da Pompéia e rua s/n (próximo 
a Recreart)  

Canal natural com seção e traçados irregulares, causando elevados níveis d’água 
durante o escoamento decorrente de chuvas de grande magnitude. Sem 
interferências marginais dada a inexistência de ocupações lindeiras. 

      

Ponte da rua s/n Capacidade limitada para o escoamento de vazões de até TR 25 anos. Tem sua 
capacidade afetada, não sendo fator principal, pelos altos níveis d’água do canal de 
montante. 

    X X 

Trecho de canal a montante da rua 
João Ramalho 

O escoamento no canal existente para altas vazões, ocorre com altas lâmias d’água 
que podem afetar a capacidade de escoamento na ponte. 

      

Ponte da rua João Ramalho Na situação atual a ponte tem capacidade de escoamento de vazões de cheias com 
TR até 50 anos, porém, devido a atenuação das vazões decorrentes da retenção 
ocorrente na ponte de montante. Sem a restrição de montante, a capacidade cai 
para abaixo de TR 25 anos. 

   ≈ ≈ X 

Jusante da ponte da rua João 
Ramalho até a ponte da Av. 15 de 
Agosto, inclusive 

O escoamento em todo o trecho ocorre sem interferências para cheias de até TR 
100 anos. Essa condição permanece válida até que outras intervenções estruturais 
sejam realizadas a montante. Reduzindo sua capacidade para TR 50 anos. 

    ≈ ≈ 

Notas:  X : Superação da capacidade hidráulica 
≈ : Superação da capacidade vinculada a melhorias / ampliações de montante 
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3 PLANO DE AÇÃO 

Conforme os levantamentos realizados no município, a drenagem urbana e o 
manejo de águas pluviais apresentam pontos de fragilidade. As ações aqui 
apresentadas foram propostas a fim de promover uma melhoria contínua dessa 
estrutura, através de medidas de curto, médio e longo prazo. 

A partir dos estudos das Alternativas Propostas para o sistema de drenagem no 
Relatório RP-5, em anexo, segue-se para a elaboração de anteprojetos, esta 
etapa também apresentada no Relatório RP-5, que apresentou o detalhamento 
das ações em planta geral e plantas detalhadas, bem como quantitativos e 
orçamentos. 

O Plano de ação é o conjunto de todas as medidas propostas para o sistema de 
drenagem do município de Socorro, foram propostas medidas classificadas em 
grupos: 

 Implantação de elementos de macrodrenagem; 
 Planejamento; 
 Gestão; 
 Técnico; e 
 Planejamento e Gestão. 

As ações referentes à implantação de elementos de macrodrenagem 
representam as ações estruturais, apresentadas com maiores detalhes no RP5 
– Cotejo das Alternativas Propostas e Seleção da Opção a Adotar. As demais 
ações são de natureza não estruturais, apresentadas no RP4- Proposições de 
Alternativas de Solução. 

A tabela a seguir apresenta o resumo das ações estruturais e não-estruturais 
propostas para o município de Socorro distribuídos no horizonte de 
planejamento. 
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Tabela 3-1 – Resumo do Plano de Ação 

Plano de Ações 
Proposta de execução - 

Prazos Custos 
Curto Médio  Longo 

Competência do município de Socorro     

 Implantação de elementos de macrodrenagem         

• Contratação de projetos básicos, executivos e gerenciamento das obras 38% 18% 44% R$ 6,592,676.06 

• Implantação das obras 38% 18% 44% R$ 37,358,497.65 

Sub-Total       R$ 43,951,173.70 

Planejamento         

• Atualização do "Plano Municipal de Contingência - Inundações e Deslizamentos"  100%     Não se aplica 

Gestão         

• Ampliação das ações de fiscalização e educação ambiental 100%     R$ 100,000.00 

• Apresentação do Plano Diretor de Macrodrenagem 100%     Não se aplica 

• Disciplinamento do processo de ocupação do solo da ZEU - Zona de Expansão Urbana 100%     Não se aplica 

• Implementação de um Sistema de Comunicação de Alertas de Riscos ou de Emergências do Município 100%     R$ 300,000.00 

• Criação de sistema de sinalização 100%     R$ 80,000.00 

• Institucionalização do zoneamento das manchas de inundações   100%   Não se aplica 

• Atualização de Estudo Técnico, Econômico e Socioambiental para a sustentabilidade financeira e operacional      100% R$ 300,000.00 

Sub-Total       R$ 780,000.00 

Técnico         

• Elaboração de um "Manual de Drenagem" 100%     R$ 100,000.00 

• Análise e Formalização (aprovação e averbação) das reservas legais   100%   Não se aplica 

• Estudos técnicos para a criação de incentivos à implantação de empreendimentos e construções sustentáveis   100%   R$ 800,000.00 

Sub-Total       R$ 900,000.00 

Planejamento e Gestão         

•Integração do Plano Diretor de Macrodrenagem de Socorro ao Plano de Bacia      100% Não se aplica 

Sub-Total       - 

CUSTO TOTAL       R$ 45,631,173.70 
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Tabela 3-2 – Resumo do Custos por Prazos 

 Município 

 Custos Prazo Curto (2021-2026)  R$ 17.201.446,01 

 Custos Prazo Médio (2026-2031)  R$ 8.791.211,27 

 Custos Prazo Longo (2031-2045)  R$ 19.638.516,43 
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4 ANÁLISE BENEFÍCIO CUSTO 

Diante das ações propostas para o município foi realizada uma análise de 
benefício-custo, o detalhamento deste estudo é apresentado no Relatório RP5, 
em anexo. 

A análise Benefício-Custo tem seus fundamentos na economia do bem-estar e 
é um método multicriterial. O método utilizado foi o dos custos evitados, 
amplamente utilizado para avaliar projetos dessa natureza, que considera que 
os benefícios são equivalentes aos danos evitados pela execução das medidas 
de controle. 

As incertezas associadas a eventos hidrológicos, presentes nos projetos de 
drenagem urbana podem ser quantificadas em termos da distribuição de 
probabilidade e dos benefícios associados. Em termos estatísticos o impacto 
econômico esperado dos benefícios para população afetada foi estimado pela 
expressão: 

Bespti = DETti * pi 
Onde: 
DETti = danos evitados totais no ano ti 
pi = probabilidade de ocorrência da enchente no ano ti 
Bespti = benefício esperado para o projeto no ano ti 
 
Os principais prejuízos provocados por uma inundação ou alagamento 
analisados no estudo são: 

 Prejuízos à propriedade residencial; 
 Prejuízo à propriedade comercial e industrial; 
 Prejuízo à veículos segmento automóvel; 
 Prejuízo à veículos demais segmentos; 
 Custo de congestionamento; 
 Custo do PIB pela interrupção de sua cadeia de valor; e 
 Prejuízo às áreas públicas. 

Já o custo das intervenções estruturais é calculado considerando 3 variávies: i) 
investimento em medidas estruturais; ii) custos diretos (custos de manutenção); 
iii) custos indiretos (custa da implantação das ações não estruturais. 

A Análise Benefício-Custo foi feita para dois períodos diferentes, para o horizonte 
de projeto (25 anos), e para o tempo de vida útil das obras que foi considerado 
igual a 30 anos. Todo o detalhamento é apresentado no Relatório Rp-05, em 
anexo. 

Através dos critérios definidos são avaliados os seguintes indicadores:  

 VPL - Valor Presente dos Fluxos de Custo e dos Benefícios: O Valor 
Presente Líquido (VPL) é uma fórmula matemática-financeira utilizada 
para calcular o valor presente de uma série de pagamentos futuros 
descontando uma taxa de custo de capital estipulada (taxa de desconto). 
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 TIR – Taxa Interna de Retorno: é a taxa necessária para igualar o valor
de um investimento (valor presente) com os seus respectivos retornos
futuros ou saldos de caixa gerados em cada período. Sendo usada em
análise de investimentos, significa a taxa de retorno de um projeto. ;

 Indicador Benefício-Custo: para determinar qual a ação que gera maior
benefício é preciso dividir o Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de
benefício pelo valor presente líquido do fluxo de custo. Quanto maior o
resultado maior o benefício.

A tabela a seguir apresenta a análise benefício-custo para horizonte de projeto 
(25 anos). 

Tabela 4-1 – Análise Benefício Custo – Resultado 25 anos 

Intervenções 
 VPL Benefícios 

R$ 
 VPL Custos 

R$ 
TIR 

 Indicador 
Benefício Custo 

2.1 e 2.2  1,066,382.78 - 7,342,944.90 -11.79% -  0.145 
2.3 e 2.4  222,833.68 - 2,572,838.12 -14.39% -  0.087 
2.5 e 2.6  470,650.46 - 2,492,054.70 -10.36% -  0.189 
2.7 e 2.8 - - 2,172,322.85 #NÚM!  - 

2.9 - - 470,000.00 #NÚM!  - 
3.2 - - 229,244.10 #NÚM!  - 

3.3 e 3.4  322,249.72 - 1,251,355.30 -7.55% -  0.258 
4.1 e 4.2  36,564.21 - 4,269,486.08 #NÚM! - 0.009

5.1, 5.2 e 5.3  24,966.16 - 1,680,508.20 #NÚM! - 0.015
6.1  40,865.62 - 635,139.87 -14.55% -  0.064 
6.2  154,420.49 - 1,249,419.96 -11.47% -  0.124 

7.1 e 7.2  90,935.50 - 1,607,301.60 -15.14% -  0.057 
7.3  37,108.13 - 766,349.23 -15.81% -  0.048 
7.4  45,798.95 - 11,500.00 24.02% -  3.983 
8.1  55,660.07 - 24,500.00 12.41% -  2.499 
8.2  11,888.83 - 735,104.42 -20.26% -  0.016 
8.3  9,003.13 - 703,941.52 #NÚM! - 0.013
8.4  11,888.83 - 1,593,641.13 #NÚM! - 0.007
8.5  11,685.34 - 649,562.31 -19.85% -  0.018 
8.6  11,685.34 - 3,745,153.61 #NÚM! - 0.003
8.7  11,685.34 - 1,075,805.81 #NÚM! - 0.011

Nota: Erro #NÚM! – TIR não pode ser determinada. O Microsoft Excel usa uma técnica iterativa para calcular TIR. 
Começando por estimativa, TIR refaz o cálculo até o resultado ter uma precisão de 0,00001 por cento. Se TIR não puder 
localizar um resultado que funcione depois de 20 tentativas, o valor de erro #NÚM! será retornado. Isso ocorre quando o 
fluxo só possuiu parcelas negativas, ou mudam de senal várias vezes durante o período analisado. 

A análise de benefício custo em uma cidade pequena com poucos habitantes, 
mostrou-se que o impacto do benefício e a altura máxima do extravasamento no 
maior tempo de recorrência medido são medidas relevantes. Ressalta-se aqui 
que as hipóteses para o cálculo do benefício são agregadas, em face da 
disponibilidade parcial dos dados necessários para aplicação plena da 
metodologia, porém suficientes para a etapa de análise econômica em nível de 
plano diretor. As hipóteses podem ser refinadas, na medida que novos estudos 
sejam elaborados e mais informações estejam disponíveis.  
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5 HIERARQUIZAÇÃO DAS OBRAS 

A hierarquização consiste numa metodologia de apoio à tomada de decisão, 
baseada na análise dos fatores indicados no Plano, que consiste em uma análise 
individual e independente das obras. 

De forma a ponderar diferentes aspectos de cada intervenção a hierarquização 
das obras de drenagem levou em consideração os seguintes critérios: Critérios 
Financeiros; Critérios Sociais e Critérios Técnicos, devidamente detalhados no 
Relatório RP-5, em anexo. O resultado dessa análise é apresentado na Tabela 
5.1. 

Tabela 5-1 – Ordem de Prioridade das Intervenções 
Intervenções Prioridades 

3.3 e 3.4 117 

2.1 e 2.2 113,75 

2.5 e 2.6 98,75 

2.3 e 2.4 98 

6.1 96,25 

6.2 94,75 

5.1, 5.2 e 5.3 94 

7.3 93,25 

4.1 e 4.2 91,75 

3.2 88 

8.1 85,75 

7.4 83,25 

7.1 e 7.2 81,25 

2.7 e 2.8 69,25 

8.2 63,25 

8.3 52,75 

8.5 51,75 

8.4 45,25 

8.7 35,75 

8.6 35,25 

 

Além da ordem de hierarquização proposta, o município pode optar por priorizar, 
quando possível, obras locais onde há registros de reclamações pontuais, no 
entanto recorrentes, que possam ser realizadas de modo que tal intervenção não 
venha gerar impacto a jusante deste ponto. 
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6 MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS (SDMAP) 

6.1 Aspectos gerais 

Para iniciar a discussão da Gestão do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais, devem ser questionados os motivos que levam a drenagem a ser o 
serviço menos desenvolvido do saneamento, o que decorre basicamente de dois 
fatores. 

O primeiro é a inexistência de recebíveis neste setor, provocada pela não 
cobrança pelo serviço prestado, apesar de autorizada, tanto pelo art. 36 da LF 
11.445/2007, como pelo art. 16 do DF 7.217/2010, levando a escassez de 
recursos para instalação, ampliação da infraestrutura de drenagem, e do 
monitoramento hidráulico hidrológico, do planejamento, da programação e do 
controle da operação, que tornariam mais eficientes as estruturas existentes. Tal 
situação leva também ao desinteresse do setor privado neste serviço, o qual 
também poderia aportar competência e recursos ao mesmo. 

O segundo fator é a falta de capacidade técnica dos municípios em relação 
a gestão ao SDMAP, consequência inadequação das estruturas administrativas 
municipais dedicadas a drenagem, geralmente entregues às Secretarias de 
Obras do municípios,  que em geral não contam com técnicos com formação ou 
cultura especifica nesta área, fazendo com que a atividade seja desenvolvida 
sem planejamento adequado, tanto na implantação como na operação, gerando 
estruturas hidráulicas inadequadas, operação e manutenção deficientes, que 
provocam inundações e alagamentos, pondo em risco vidas e patrimônio, 
gerando para a sociedade custos maiores do que a cobrança. 

É interessante ainda, analisar a diferença que ocorre no desenvolvimento de 
alguns dos serviços de saneamento em países desenvolvidos e no Brasil, 
conforme o PDMAT3 – Terceira revisão do Plano diretor de Macrodrenagem da 
Bacia do Alto Tiete, apresentada no quadro a seguir. 

Quadro 6-1 – Aspectos dos serviços de saneamento ambiental em países 
desenvolvidos e no Brasil 
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6.2 Diretrizes 

Para abordagem sustentável do modelo de gestão de águas pluviais, 
considerando a três são os fundamentos comumente adotados e que orientam 
os novos sistemas: 

 Novos desenvolvimentos não podem aumentar a vazão de pico das 
condições naturais; 

 A bacia hidrográfica deve ser planejada como um todo para controle dos 
volumes; 

 As intervenções de controle e prevenção não devem, preferencialmente, 
resultar em transferência dos impactos para jusante. 

Importante também ter em conta que, os sistemas naturais de drenagem acabam 
sendo vítimas de todas as falhas nos demais sistemas de saneamento, recebem 
esgotos não coletados pelo Sistema de Esgotos Sanitários, tanto domésticos, 
como industriais, recebem também resíduos sólidos urbanos, de sistemas 
ineficientes, seja da varrição, ou da Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, muitas 
vezes constituindo-se em épocas de estiagem em verdadeiros canais de 
esgotos, devido as baixas vazões. 

Na pratica o saneamento básico compreende atividades que se interrelacionam, 
como o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, gerenciamento de 
resíduos e drenagem urbana, que devem obedecer a uma visão integrada dos 
aspectos relacionados a infraestrutura, envolvendo no planejamento não só, as 
demais ações de saneamento como também o desenvolvimento urbano, 
transporte e controle ambiental. 

Para a definição de critérios e diretrizes para a gestão de águas pluviais, devem 
ser associadas as funções de saneamento os seguintes eixos temáticos: i) Uso 
e Ocupação do Solo; ii) Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; iii) 
Pesquisa, Capacitação e Educação Ambiental; iv) Equilíbrio Econômico e 
Financeiro; v) Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação; vi) Sistema 
de Alerta; vii) Organização da Gestão. 

 
6.3 Abordagem conceitual 

A gestão do SDMAP deve observar ao arcabouço legal (Federal, Estadual e 
Municipal, já citado no trabalho), o qual irá orientar políticas, que através de 
planos definirão diretrizes, que gerarão instrumentos de gestão. Nos diversos 
entes federados (Federal, Estaduais e Municipais) existem em funcionamento 
órgãos e instituições, os quais desenvolverão as funções de planejamento, 
regulação, fiscalização e prestação de serviços, como definido pela LF 
11.445/2007 e DF 7217/2010, sendo que algumas apenas poderão ser 
desenvolvidas pelos titulares e outras poderão ser delegadas, como mostrado 
no quadro abaixo, extraído do PDMAT3.  
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Quadro 6-2 – Gestão do Saneamento Básico 
Função Responsável  

Planejamento Titular, que também pode delegar a: 
• Ente ou órgão regulador municipal ou estadual 

       • Consórcio 

Regulação Titular, que também pode delegar a: 
   • Conselho Municipal 
   • Ente ou órgão regulador municipal ou estadual 
   • Consórcio 

Fiscalização Titular, que também pode delegar a: 
• Conselho Municipal 
• Ente ou órgão regulador municipal ou estadual 
• Consórcio 

Prestação de 
Serviço 

• Órgão ou entidade do titular, a quem se tenha atribuído por lei a 
competência de prestar o serviço público. 

• Órgão ou entidade de consórcio público ou de ente da Federação com 
quem o titular celebrou convênio de cooperação, desde que delegada a 
prestação por meio de contrato de programa. 

• Órgão ou entidade a quem se tenha delegado a prestação dos serviços 
por meio de concessão. 

 

6.4 Modelo de gestão atual  

Arcabouço Legal  

O arcabouço legal que tem relação com o PMDUS, compõe o modelo de gestão 
atual, e como tal é descrito na proposta da Cobrape, conforme levantamento 
realizado e apresentado na proposta, atendendo o Termo de Referência deste 
contrato, no sentido de  subsidiar a elaboração do Plano de Macrodrenagem Urbana 
do município de Socorro, foram “pesquisados, levantados e analisados todos os 
documentos, leis, decretos e normas que representem condicionantes legais e/ou 
institucionais à implementação do referido Plano e as intervenções dele resultantes”, 
os quais fazem parte do modelo de gestão atual, em pratica pelo município, sendo 
um resumo do mesmo apresentado a seguir. 

Quadro 6-3 – Resumo do Arcabouço legal com principais órgãos e 
funções federais 

Arcabouço legal ou área temática Órgãos ou instituições 
que desempenham 

funções previstas pelo 
arcabouço legal 

Funções  
desempenhadas 

 

Recursos Hídricos –  
 
Constituição Federal (CF/88), define o 
domínio dos rios e a legislação de 
recursos hídricos em âmbito federal 
 
LF nº 9.984/2000 
Dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas - ANA, entidade 
federal de implementação da Política 

Agência Nacional de 
Águas e Saneamento 
Básico - ANA 

Planejamento, 
Regulação e 
Fiscalização 
(águas federais) 
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Nacional de Recursos Hídricos e de 
coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Saneamento –  
 
LF nº 11.445/2007, estabelece as 
diretrizes nacionais para o Saneamento 
Básico. 
 
 LF nº 14.026/ 2020,  atualiza o marco 
legal do saneamento básico 

Agência Nacional de 
Águas e Saneamento 
Básico - ANA 

Regulação 
 
Edita normas de 
referência sobre o 
serviço de saneamento. 

Meio Ambiente -   
 
LF nº 6.938/1981 Política Nacional do 
Meio Ambiente, estabelece diretrizes 
para o licenciamento ambiental da 
drenagem urbana  
 
Resoluções CONAMA, estabelecem 
diretrizes ambientais para drenagem e 
urbanização 

 Planejamento e  
Regulação 

Uso e Ocupação do Solo –  
 
 LF no 10.257/2001 Estatuto da Cidade, 
estabelece as diretrizes gerais da política 
urbana no país. 

  

 
Quadro 6-4 – Resumo do Arcabouço legal com principais órgãos e 

funções estaduais 
Arcabouço legal ou área temática Órgãos ou 

instituições que 
desempenham 

funções previstas 
pelo arcabouço 

legal 

Funções  
desempenhadas 

 

Recursos Hídricos –  
 
LE no 7.663/1991, estabelece a Política 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH). 

  

Recursos Hídricos –  
 
DE no 41.258/1996 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), responsável no ESP, pela autorização 
de uso de recursos hídricos de domínio 
estadual  
 
Instruções Técnicas de nos 08 a 13 do DAEE 
que precisam ser observadas no âmbito da 
elaboração do Plano de Macrodrenagem 
Urbana 

DAEE Departamento 
de Águas e Energia 
Elétrica  

Planejamento, 
Regulação, 
Fiscalização -  
 
Outorga do Uso da 
Água, 
(águas estaduais) 
 
Instruções Técnicas para 
elaboração do Plano de 
Macrodrenagem Urbana 

Recursos Hídricos –  
 
Plano de Bacia da UGRHI 09 – Mogi Guaçu, 
fornece Instrumentos de planejamento para a 
Bacia. 

CBH - UGRHI 09 – 
Mogi Guaçu 
 

Planejamento, 
Regulação - 
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Recursos Hídricos e Meio Ambiente –  
 
DE no 64.132/2019, trata da organização da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
(SIMA). 

  

Saneamento –  
 
LE no 119/1973, atualizada pela LC no 
1.025/2007, autoriza a constituição de 
sociedade por ações, sob a denominação de 
SABESP, respeitada autonomia municipal, 
SABESP e subsidiárias autorizadas a prestar 
serviços de drenagem e MAP, serviços de 
limpeza e manejo de resíduos sólidos. 

  

Drenagem –  
 
Lei no 12.526/2007, estabelece normas para a 
contenção de enchentes e destinação de 
águas pluviais, obrigatoriedade da 
implantação de sistema de captação e 
retenção de águas pluviais coletadas por 
telhados, terraços entre outros 

 Regulação, 

Meio Ambiente –  
 
LE no 9.509/1997, Política de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, determina que 
empreendimentos capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento. 

 Regulação, Fiscalização 

Meio Ambiente –  
 
Lei Estadual n° 997/76 – Dispõe sobre o 
controle da poluição do meio ambiente.  
 
LE n° 118/73  – Autoriza a Constituição de 
uma sociedade por ações, sob denominação 
de CETESB – Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Básico e de Controle da Poluição 
das Águas 
LE nº 13.542/2009, altera a denominação da 
CETESB - Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental  
 

CETESB - 
Companhia de 
Tecnologia de 
Saneamento 
Ambiental  
 

Regulação, Fiscalização 
–  
Licenciamento ambiental 
de estabelecimentos e 
atividades 
potencialmente 
poluidoras, 
monitoramento ambiental 
da qualidade. 

Uso e Ocupação do Solo –  
 
DE n.º 52.053/2007, reestrutura o Grupo de 
Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais - GRAPROHAB-  

GRAPROHAB - 
Grupo de Análise e 
Aprovação de 
Projetos 
Habitacionais do 
Estado de São 
Paulo 

Regulação, Fiscalização 
Centraliza, agiliza e 
organiza procedimentos 
de aprovação do 
Estado para 
implantação de 
empreendimentos 
habitacionais 
(loteamentos, 
desmembramentos, 
conjuntos habitacionais 
e condomínios) 

 



 

38 
 

Quadro 6-5 – Resumo do Arcabouço legal com principais órgãos e 
funções municipais 

Arcabouço legal ou área 
temática 

Órgãos ou instituições que 
desempenham funções 

previstas pelo arcabouço 
legal 

Funções  
desempenhadas 

 

Uso e Ocupação do Solo –  
 
Lei Compl. nº. 109/2006, dispõe 
sobre o Plano Diretor (urbanístico) 
do Município da Estância de 
Socorro. 

 Planejamento, Regulação e 
Fiscalização - 

Saneamento Básico – 
 
Estudos de Adequação e 
Atualização 
do Plano Municipal Integrado 
de 
Saneamento Básico  

 Planejamento - 

Estrutura do Sistema de 
Gestão Municipal – 
 
Lei Complementar nº. 
197/2012, dispõe sobre a 
consolidação das leis que 
tratam da organização da 
estrutura administrativa da 
municipal 
 

Secretarias: Planejamento, 
Serviços, Obras, Meio 
Ambiente 

Planejamento, Regulação, 
Fiscalização e Prestação de 
Serviços - 

 

6.5 A atual organização municipal de gestão da drenagem  

Estrutura administrativa atual da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro 

Esta Estrutura administrativa de Secretarias e Diretorias encontrada em 
17/02/2021, no site da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, no endereço: 
https://www.socorro.sp.gov.br/secretarias-e-diretorias, o qual informava ter sido 
atualizado em 12/01/2021. 

SECRETARIAS: 

1. Administração e planejamento 
2. Cidadania 
3. Cultura 
4. Educação 
5. Fazenda 
6. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
7. Negócios jurídicos 
8. Saúde 
9. Segurança e defesa do cidadão 
10. Serviços 
11. Turismo 
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DIRETORIAS 

1. Almoxarifado 
2. Assistência social 
3. Contabilidade 
4. Desenvolvimento rural 
5. Esportes, lazer e juventude 
6. Estradas 
7. Fiscalização e postura 
8. Gestão de frota 
9. Indústria e comércio 
10. Limpeza e conservação 
11. Meio ambiente 
12. Obras 
13. Planejamento 
14. Saúde 
15. Trânsito 
16. Tributos 
17. Urbanismo 

 

Portanto, tal estrutura é composta por 11 secretarias e 17 Diretorias. Não tendo 
sido encontradas no site as atribuições das Secretarias, nem como estas se 
vinculam as diretorias. 

Incluímos a seguir estruturas e atribuições de departamentos homônimos as 
diretorias citadas, bem como os fluxos administrativos de instalação e operação 
de drenagem, que julgamos de interesse, extraídas do Lei Complementar 
(municipal) Nº. 197/2012, que dispõe sobre a consolidação unificação das 
leis que tratam da organização da estrutura administrativa da Prefeitura 
Municipal,  

Este decreto que fornece a estrutura administrativa e atribuições, que estava 
sendo implantada em 2012, nos dá uma ideia das atribuições das unidades 
atuais. 

Seção XIV 
Do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
Art. 66 - São atribuições do Departamento de Obras e Serviços Urbanos: 
I – planejar, executar ou promover a execução, conservação ou reparos em 
obras públicas em geral do município; 
II – atender solicitações de construção, conservação ou reparos em prédios ou 
instalações; 
III – examinar a execução de obras e serviços que venham a ser realizados nas 
vias e logradouros públicos, aprovando e autorizando a ocupação do leito nas 
vias públicas; 
IV – promover a realização de atividades de limpeza pública e coleta de lixo; 
V – administrar a estação rodoviária e os abrigos de passageiros; 
VI – aprovar plantas e projetos arquitetônicos; 
VII – promover atividades de planejamento e gerenciamento de trânsito; 
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VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas. 
 
Seção XVI 
Do Departamento de Meio-Ambiente 
Art. 68 – São atribuições do Departamento de Meio-Ambiente. 
I – executar direta e indiretamente a política de meio-ambiente do Município; 
II – coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de 
preservação e repercussão ambiental; 
III – estudar, definir normas técnicas legais e procedimentos, visando a proteção 
ambiental do Município; 
IV – assessorar a Administração Pública Municipal na elaboração e revisão do 
planejamento local, quanto a aspectos ambientais, controle da poluição, 
expansão urbana e propostas para a criação de novas unidades de conservação 
e de outras áreas protegidas; 
V – participar do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo; 
VI – aprovar e fiscalizar a implantação de regiões, setores e instalações para fins 
industriais e parcelamento de qualquer natureza, bem como quaisquer 
atividades que utilizem recursos naturais renováveis e não renováveis; 
VII – participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural e arqueológico; 
VIII – implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental; 
IX – acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental e análise de risco, 
das atividades que venham a se instalar no Município; 
X – conceder licenciamento ambiental para instalação das atividades 
socioeconômicas utilizadoras de recursos ambientais e com potencial poluídos; 
XI – implantar sistema de documentação e informática, bem como, os serviços 
de estatística, cartografia básica e temática e de editoração técnica relativa ao 
meio ambiente; 
XII – promover a identificação e o mapeamento das áreas críticas de poluição e 
as ambientalmente frágeis, visando o correto manejo das mesmas; 
XIII – exigir estudo de impacto ambiental para a implantação das atividades 
socioeconômicas, pesquisas, difusão e implantação de tecnologias que, de 
qualquer modo, possam degradar o meio ambiente; 
XIV – propor, implementar e acompanhar, em conjunto com o Departamento 
Municipal de Educação os programas de Educação Ambiental do Município; 
XV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

Seção XX 
Do Departamento de Planejamento e Urbanismo 
Art. 72 – São atribuições do Departamento de Planejamento de Urbanismo: 
I – planejar, orientar e executar as ações de planejamento e urbanismo do 
Município; 
II – subsidiar a organização, com metodologias, técnicas e instrumentos 
necessários a todas as fases do processo de planejamento; 
III – programar, coordenar e controlar as atividades de planejamento, juntamente 
com outros departamentos, definindo os projetos e metodologias a serem 
utilizados; 
IV – coordenar a elaboração de normas para edificações, loteamentos, 
zoneamentos, paisagismo urbano, equipamento social e urbano; 
V – acompanhar a implementação dos planos de governo, detectando os 
desvios, avaliando os impactos e propondo medidas adicionais ou corretivas; 
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VI – cuidar para que o planejamento municipal seja elaborado em consonância 
com o planejamento regional; 
VII – examinar a execução de obras e serviços que venham a ser realizados nas 
vias e logradouros públicos, aprovando e autorizando a ocupação do leito nas 
vias públicas; 
VIII – aprovar plantas e projetos arquitetônicos, bem como supervisionar e 
fiscalizar o fiel cumprimento dos projetos aprovados; 
IX – executar o controle urbanístico no município; 
X – definir o zoneamento industrial, comercial e urbano do Município; 
XI – Exercer a fiscalização relacionada à sua área de competência, bem como 
aquelas pertinentes ao meio-ambiente, em sintonia com o departamento 
respectivo; 
XII – executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas 

Em contato telefônico com o atual Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município da Estância do Socorro, Tiago 
Sartori foram colhidas informações adicionais, relativas aos processos de 
implantação e de operação do sistema de drenagem municipal. 

a. Processo de implantação de novas estruturas de drenagem no 
município 

É promovida através da aprovação e recebimento da drenagem, promovida 
pelos empreendedores de loteamentos, desmembramentos, conjuntos 
habitacionais e condomínios. 

O processo de acompanhamento e aprovação do Projeto de Drenagem é 
realizado pela prefeitura, Secretaria de Administração e Planejamento, 
Diretoria de Urbanismo, ouvida a Secretária de Meio Ambiente em suas 
competências. O parecer formal de cada etapa do processo é fornecido para o 
empreendedor pela Secretaria de Administração e Planejamento. 

A construção do processo foi uma adaptação do Manual do GRAPROHAB 
exclusivamente para a componente de drenagem, de responsabilidade da 
Prefeitura. 

Quando o projeto de drenagem altera os corpos d’água, além da prefeitura é 
necessário a elaboração de outro projeto e processo a ser apresentado e 
aprovado no DAEE, geralmente esses processos envolvem: canalizações, 
retificações (mudança do leito do rio) e lançamento em corpos d’água. 

A Figura 6.1, a seguir, mostra passo a passo o processo de implantação de 
novas drenagens, que passam a partir daí de serem de responsabilidade da 
Prefeitura.  
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Figura 6-1 – Processo de implantação da drenagem 

 

b. Operação & Manutenção 

Uma vez implantadas as novas estruturas de drenagem os ativos operacionais 
são operados e mantidos pela Secretária de Serviços, através da Diretoria de 
Obras e da Diretoria de Limpeza e Conservação. 

A Figura 6.2 a seguir mostra o organograma da operação & manutenção. 

Figura 6-2 – Organograma da Operação & Manutenção 

 

Conclusão: 

No tocante a drenagem a Secretaria de Administração e Planejamento 
juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente cuidam da implantação da 
infraestrutura de drenagem, através dos empreendedores do parcelamento do 
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solo, enquanto a Secretaria de Serviços através da Diretoria de Obras cuida 
da manutenção (consertos) da estrutura de drenagem, e através da Diretoria de 
Conservação e Limpeza cuida da operação estrutura de drenagem. 

c. Planejamento & Gestão 

Numa avaliação preliminar não foi possível detalhar os seguintes temas na 
gestão da drenagem urbana do município. 

c.1 Territorial 

Não existe cadastro das estruturas de drenagem existentes, no entanto, os 
técnicos da prefeitura sabem quais são os pontos críticos e sistêmicos no 
município, por exemplo, o córrego dos Machados. 

Não é conhecida a capacidade das galerias existentes, dados e informações, 
quando existentes, estão arquivados em cada projeto, dificultando a elaboração 
de programas de operação e avaliação periódica das condições físicas dos 
ativos operacionais.  

c.2 Institucional 

Os novos parcelamentos seguem o GRAPROHAB, por outro lado não foram 
encontradas no SITE da Prefeitura, informações e orientações para avaliar 
necessidades de ampliação e propostas de melhoria. 

c.3 Plano de Contingência 

Existe para a Prefeitura um Plano de Contingência elaborado em 2017, 
desenvolvido a partir do relatório de risco elaborado pelo IPT. 

c.4 Controle Físico Financeiro e discriminações do IPTU 

Não existem registros específicos para a apuração de custos de prestação de 
serviço de drenagem, e nem ocorre a discriminação no IPTU, o que trará 
dificuldades para futura cobrança pela prestação de serviços de drenagem. 

c.5 Relatório Anual de Gestão 

Não é produzido ainda pelo município um Relatório Anual de Gestão, esta 
estruturação facilitaria a obtenção de recursos onerosos e não onerosos.  

6.6 Modelo de Gestão Municipal da Drenagem e do MAP proposto para o 

Município de Estância de Socorro 

Estrutura e Funcionalidade da Gestão Municipal de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais 

O modelo de gestão que aqui será proposto terá como foco a proposição de 
diretrizes gerais e a estrutura municipal de gestão, tendo como pano de fundo o 
arcabouço legal, com os decorrentes organismos e instituições federais e 
estaduais para situar o ambiente da estrutura municipal. 
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Ao se rever a estrutura de gestão municipal devem ser levadas em conta as 
diretrizes a mencionadas na abordagem conceitual do início do capítulo (buscar 
não transferir vazões para jusante, integrar na sua abordagem os quatro 
segmentos do saneamento SAA/SES/SDMAP/SCMRSU, o desenvolvimento 
urbano (grande parte dele reunidos nas determinações do Plano Diretor) e o 
controle ambiental. 

De início é conveniente resgatar a parte do organograma da administração 
municipal de interesse da drenagem, cujas unidades são: 

 Secretaria de Administração e Planejamento (SAP) e sua Diretoria de 
Urbanismo (DU); 

 Secretaria de Meio Ambiente (SMA); 
 Secretaria de Serviços (SS), sua Diretoria de Obras (DO) e sua Diretoria 

de Conservação e Limpeza (DCL). 

Figura 6-3 – Organograma da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro 
de interesse da drenagem 

 

A ideia é criar para gerir a Gestão de Drenagem um Núcleo de Planejamento e 
Gestão (NPG) dentro da Diretoria de Urbanismo (DU) da Secretaria de 
Administração e Planejamento (SAP), composto por pequeno corpo técnico 
com alguma experiência e que se qualifique através de programa de qualificação 
e treinamento ao longo do tempo, constituindo um núcleo de cultura de 
drenagem no município, 

A descrição de atividades por unidades administrativas é apresentada no 
Quadro 6 - Descrição de atividades e respectivas unidades responsáveis 
do Sistema de Drenagem e do Manejo de Águas Pluviais da Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro, que exercerá matricialmente os papeis de 
planejamento, supervisão e controle.  
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Quadro 6-6 – Descrição das atividades e respectivas unidades 
responsáveis da Gestão da Drenagem da PMS 

 

Diretrizes Adicionais 

 Providenciar progressivamente a elaboração de Cadastro do sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais, iniciando pelas áreas mais críticas, 
permitindo assim a modelagem hidráulica do seu funcionamento e 
propiciando melhores informações para operação e manutenção do 
sistema de drenagem; 

 Implantação de Sistema de Monitoramento Hidráulico Hidrológico, o 
qual permitirá ao longo do tempo, apurar parâmetros de operação e 
manutenção, e o planejamento de implantação e ampliação do Sistema 
de Drenagem; 

 Criação de Sistema Municipal de Informações Georreferenciado: 
 Solicitado pelo Plano Diretor Municipal (urbanístico) de 2006 e ainda 

inexistente; 
 Contendo além das demais informações de interesse do Município, 

também as informações de drenagem, como: cadastro, manutenção 
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(consertos e limpeza) e de operação, registrando implantação, consertos 
e limpeza, e de monitoramento hidráulico Hidrológico; 

 Contendo também os indicadores do Sistema nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) para a drenagem; 

 Rotinas de análise das informações armazenadas, possibilitando gerar 
plantas temáticas, definindo áreas críticas e grau de criticidade, além 
subsidiar com informações e aprimorar o Planejamento de implantação e 
ampliação do Sistema de Drenagem, bem como o Planejamento da 
Operação do Sistema de drenagem no tocante a Manutenção e Limpeza 
e possibilitar a geração de Relatório Anual de Gestão da Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais; 

 Criação de Sistema de Apuração de Custos do Serviço de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais, o que no futuro facilitará a introdução da 
cobrança destes serviços, bem como a elaboração de Relatório Anual de 
Gestão e Manejo de Águas Pluviais, deste sistema; 

 Criação de Relatório Anual de Gestão do Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais, o que facilitará no futuro a obtenção de financiamentos 
para ampliação e melhorias no sistema; 

 Implantação gradativa de Parques Lineares ao longo dos principais 
cursos d’água da área urbana do município, como solicitado pelo PDM 
desde 2006, o que evitará ocupações irregulares, e o consequente 
desenvolvimento de áreas de risco de inundação na cidade, possibilitando 
também, quando de sua implantação, a utilização de Técnicas 
Compensatórias de redução do escoamento superficial; 

 Utilização de Técnicas Compensatórias de redução do escoamento 
superficial, quando adequado, tanto na implantação de novos parques e 
praças, como na urbanização da Zona de Expansão Urbana, definida pelo 
PDM, no Zoneamento Municipal, o que também viria a dar 
sustentabilidade as ações estruturais desenvolvidas; 

 Criação de programas para eliminar interconexões de esgotos no Sistema 
de Drenagem e manejo de águas pluviais, nos locais que contam com 
Sistema de Coleta de Esgotos, reduzindo a poluição nos canais naturais; 

 Criação de programas para eliminação de contribuição de águas pluviais 
ao sistema de esgotos, evitando a extravasão destes para o Sistema de 
Drenagem; 

 Implantar, onde for possível e temporariamente, ações de coleta de vazão 
de tempo seco de águas pluviais, em locais ainda não atendidos por 
sistema de coleta de esgotos, encaminhando-as ao Sistema de Esgotos 
Sanitários, reduzindo a poluição nos canais naturais; 

 Promover a atualização do Plano de Contingência de 2017, com 
renomeação e retreinamento de seus membros, com a criação de Sistema 
de Alerta para moradores de locais com elevados riscos de inundação; 

 No monitoramento de hidráulico hidrológico, introduzir parâmetros 
de quantidade e qualidade para acompanhamento ao longo do tempo e 
através do controle do uso do solo, do planejamento, da melhoria da 
varrição e da coleta de resíduos sólidos urbanos, da ampliação do sistema 



 

47 
 

de coleta de esgotos,  da introdução de técnicas compensatórias e 
medidas não estruturais sejam reduzidos, em cada bacia de drenagem ao 
longo do tempo, os valores de quantidade e de poluição dos despejos nas 
seções de controle de saída de cada sub-bacia de drenagem, dando 
sustentabilidade as medidas estruturais implantadas, reduzindo 
inundações e melhorando a qualidade dos cursos d’água naturais; 

 Desenvolvimento de Campanha de Educação Ambiental, de modo a 
evitar que a população não use a infraestrutura de Drenagem para o 
lançamento de esgotos, ou os canais naturais para o lançamento de 
resíduos sólidos urbanos. 




