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 Fonte: CPLA/GTLPM, 2012 

 

Figura 8.2.4.1-2: Subunidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – AII 
 

 
 
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê se divide em sete sub-bacias (Billings - Tamanduateí, Cotia-
Guarapiranga, Alto Tietê - Cabeceiras, Juqueri - Cantareira, Pinheiros - Pirapora e Alto 
Tamanduateí), conforme ilustrado na Figura 8.2.4.1-2.  
 
Para o presente estudo, especial ênfase será dada à sub-região Penha - Pinheiros, a qual 
engloba a porção norte do município de São Paulo e, por consequência, as áreas de influência 
definidas para o empreendimento. Embora as sub-regiões Cabeceiras e Billings - Tamanduateí, 
respectivamente, também devam ser consideradas para o escopo do diagnóstico de recursos 
hídricos superficiais, deveram ser atendidas em menor escala, visto que os principais rios da 
área de interesse (Cabuçu de Cima, Tietê (trecho), Aricanduva, Tamanduateí (trecho), Córrego 
Capão do Embira estão totalmente alocados sobre as subunidade Penha - Pinheiros. 
 
 Caracterização Hidrográfica Básica 

 
As principais sub-bacias presentes nas áreas de intervenção da Linha 15 são as sub-bacia do 
Rio Tietê (trecho), Aricanduva, Tamanduateí, Córrego do Embira (afluente secundário do Tietê) 
e Cabuçu de Cima. 
 
O “Mapa dos Recursos Hídricos Superficiais da AII e AID” (MF-BRA-07), apresentado a diante, 
ilustra o anteriormente exposto e contempla, também, as respectivas “microbacias” das áreas 
aqui consideradas. 
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INSERIR 
 
“Mapa de Recursos Hídricos da AII e AID” – (MF-BRA-07) 
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 Caracterização Hidrológica Básica 
 
As principais informações com relação à Bacia do Alto Tietê foram extraídas do Projeto Alto 
Tietê realizados pelo grupo GovÁgua sediado no Programa de Pós-graduação em Ciência 
Ambiental da Universidade de São Paulo (PROCAM-USP) em parceria com o Conselho 
Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq). 
 
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BH-AT), cuja superfície é de 5.985km², localiza-se 
inteiramente no estado de São Paulo, no Planalto Atlântico, a uma altitude média de 750m 
acima do nível do mar. É definida pela área de drenagem do rio Tietê e seus afluentes, desde 
sua nascente até a Barragem de Pirapora, no município de Pirapora do Bom Jesus. Trata-se de 
uma bacia de cabeceira com uma vazão média de apenas 90m³/s. 
 
A BH-AT apresenta alto índice pluviométrico (1.560mm), mas em virtude do solo pouco poroso 
(maciço cristalino), tem baixa capacidade para reter as águas pluviais. Esta característica, 
reforçada pelo intenso processo de urbanização observado desde os anos 50, resulta em dois 
problemas: por um lado, os volumes extraídos dos cursos de água e dos lençóis freáticos 
dificilmente são recompostos, e, por outro, os municípios da Bacia, especialmente a jusante do 
município de São Paulo, enfrentam enchentes nos períodos de chuvas. Soma-se a estes 
problemas, um quadro crítico de degradação das águas em virtude do despejo de efluentes 
domésticos e industriais sem o devido tratamento e da ocupação ambientalmente inadequada 
do território. 
 
O conjunto de fatores supracitados faz com que a disponibilidade hídrica por habitante por ano 
na Bacia seja muito baixa: apenas 200m³/hab/ano, quando o índice crítico, segundo a 
Organização Mundial da Saúde é de 1.500m³/hab/ano.  
 
O território da BH-AT praticamente coincide com o da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), ou seja, cerca de 70% da superfície da RMSP estão situados nesta bacia1, a qual 
abriga 99,55% da população da RMSP. Dos 39 municípios da RMSP, 20 municípios estão 
completamente inseridos na bacia, 14 possuem sua sede urbana totalmente inserida e 03 
municípios possuem parte de sua área rural na bacia (CAMPOS, 2001; 2007). 
 
 Cabe destacar que, nesta bacia, o abastecimento doméstico consome cerca de 76% dos 
recursos hídricos, enquanto as indústrias sorvem mais 20,5% da água doce disponível. 
 
O rio Tietê, que dá nome à Bacia, é o maior rio do Estado de São Paulo com 1.100 km de 
extensão. Ele nasce nos contrafortes ocidentais da Serra do Mar, a 840 metros de altitude, no 
município de Salesópolis, e cruza o Estado no sentido Sudeste-Noroeste até desaguar no rio 
Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul.  
 
De acordo com Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH 2004-2007), a produção hídrica 
superficial apresenta vazão média de 84 m³/s e vazão mínima média (de 07 dias consecutivos e 
10 anos de período de retorno) de 20 m³/s, dentro dos limites territoriais da UGRHI. Já os 
principais reservatórios apresentam um volume útil de 2.042,3 m³/s. 
 
Desde o início do intenso processo de urbanização da RMSP, como já abordado, as vazões dos 
cursos d’água da RMSP foram perdendo gradualmente suas características naturais. A 
construção do sistema Tietê-Billings, implementado a partir do início do século, o progressivo 
recobrimento do solo permeável, as reversões de água de bacias circunvizinhas e o lançamento 
                                                           
1 Os outros 30% localizam-se nas bacias: do rio Sorocaba, a oeste; do rio Jundiaí, ao norte; dos rios Capivari, Itatinga e Itapanhaú, 
pertencentes à vertente oceânica da Serra do Mar, ao sul; do rio Ribeira de Iguape, a sudoeste; e do rio Paraíba do Sul, a leste, 
onde se localizam inteiramente os municípios de Guararema e Santa Isabel. 
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de enormes quantidades de esgotos diretamente nos cursos d’água, trouxeram como 
consequência uma descaracterização dos processos naturais de escoamento superficial nessa 
porção da Bacia. 
 
Como área de maior interesse para a AII, importante ressaltar que área da Sub-bacia Penha-
Pinheiros perfaz 1.019 km², ou aproximadamente 18% do total da unidade de gerenciamento 
hídrica. 
 
Por sua vez, a Figura 8.2.4.1-3, mostrada adiante, exibe as isoietas da precipitação anual média 
para a Bacia do Alto Tietê, com destaque para a Área de Influência Indireta. A interpretação 
dessa Figura confirma a maior densidade pluviométrica na Região do Reservatório Billings 
devido à proximidade com as escarpas da Serra do Mar, as quais dificultam a dispersão de 
nuvens. 
 
A partir das isoietas de precipitação é possível, também, aferir a disponibilidade hídrica na Bacia 
do Alto Tietê através do método de regionalização das vazões definido pelo DAEE, mostrando 
relativa homogeneidade com relação à precipitação em escala regional (AII). 
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      Fonte: Plano de Bacia do Alto Tietê, 2002(Adaptado) 

Figura 8.2.4.1-3: Isoietas de Precipitação / Média Anual para a Bacia do Alto Tietê, com destaque para a AII.  

Legenda

Área de Influência Indireta
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 Uso dos Recursos Hídricos e Demandas 
 
As fontes de disponibilidade de recursos hídricos na região do empreendimento correspondem 
aos depósitos subterrâneos do Aquífero São Paulo e ao escoamento superficial da bacia do Alto 
Tietê. A precipitação atmosférica é a principal responsável pela reposição dos recursos hídricos, 
garantindo o escoamento superficial e a recarga de aquíferos subterrâneos. 
 
Cabe parênteses que o conceito de recarga de águas subterrâneas pode ser, a principio, 
confundido com o conceito de infiltração. A infiltração é água que percola da superfície para 
zona não saturada. A recarga é, porém, uma porção desta infiltração, aquela que realmente 
atinge o nível da água. (Runshton & Ward, 1979 apud Neil Ketchum Jr. Et al. 2000). Nem toda 
água infiltrada se transforma em recarga. A água que infiltra pode ser interceptada por 
horizontes de baixa condutividade e desaparecer como interfluxo, indo para depressões locais 
próximas, onde escoa e evapora ao invés de juntar-se ao sistema de água subterrânea regional. 
 
Existem dois grandes reservatórios reguladores de vazão localizados na região do 
empreendimento, as represas Billings e Guarapiranga. 
 
Para a avaliação do balanço hídrico na UGRHI-06, que contempla a sub-unidade de 
gerenciamento Penha-Pinheiros, utilizou-se medidas de Vazão descritas a seguir: 
 

 Q7,10 - Vazão Mínima Superficial registrada em 7 dias consecutivos em um período de 
retorno de 10 anos. Volume restritivo e conservador. 

 Q95% - Representa a vazão disponível em 95% do tempo na bacia, ou seja, se uma bacia 
possui a vazão do Q95% igual a 100 m³/s significa que, no período de um ano, cerca de 18 
dias (5% do ano) teriam vazão inferior a este valor. Vale lembrar que a representação da 
disponibilidade, neste parâmetro, representa a vazão “natural” (sem interferências) das 
bacias. 

 Qmédio - Também conhecida como QLP (vazão média de Longo Período), representa a 
vazão média de água presente na bacia durante o ano. É considerado um volume menos 
restritivo ou conservador, e, são valores mais representativos em bacias que possuem 
regularização da vazão. 

 
Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo (Ano Base 
2008), a Bacia do Alto Tietê apresenta problemas no balanço hídrico, onde a demanda é cerca 
de 65% superior à disponibilidade hídrica (representada pelo Qmédio) (Quadro 8.2.4.1-1). 
 

Quadro 8.2.4.1-1 
Balanço Hídrico da UGRHI 06 - Alto Tietê.  

 

UGRHI 
Demanda Total 

(m³/s) 
Disponibilidade total (m³/s) Balanço Demanda Total X (%) 
Q95 (m³/s) Qmédio (m³/s) Q95 (m³/s) Qmédio (m³/s) 

06-AT 54,63 31 84 176,2 65 
Estado de S. Paulo 893 336,1 1229,1 1.229,1 78,02 

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, 2008. 

 
De acordo com os dados apresentados o balanço entre demanda e disponibilidade indica que a 
situação encontrou-se crítica no período 2007-2008, excetuando-se a demanda subterrânea 
versus reserva explotável que esteve em nível de “Atenção”. 
 
É importante salientar que a Q7,10 e a Q95% possuem aplicabilidade reduzida para a UGRHI 06-
AT, visto que a bacia está totalmente “regularizada”. Nesse sentido, a análise dos dados de 
Qmédio retrata melhor a situação da UGRHI. Mesmo assim, a situação do balanço demanda 
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versus Qmédio, permaneceu no nível “Crítica” e com valores bem acima do valor estabelecido 
como referência (balanço da UGRHI: 65%; valor de criticidade: >20%). 
 
O suprimento de água potável para a Região Metropolitana de São Paulo é efetuado pelo 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água, composto por seis sistemas produtores de água: 
Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande (Billings), Cotia (Alto e Baixo), Alto Tietê, Rio Claro e 
Ribeirão da Estiva (de pequeno porte), os quais utilizam, basicamente, mananciais de superfície.  
Estes sistemas produtores são interligados pelo denominado Sistema Adutor Metropolitano 
(SAM), o qual, além de conduzir a água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA), aos 
reservatórios setoriais de distribuição, para posterior distribuição pelas redes primárias e 
secundárias, também permite a transferência de água entre os sistemas produtores em 
momentos de restrição em algum deles ou de execução de serviços de manutenção. 
 
A produção de água para abastecimento público está hoje em 63,0 m³/s, dos quais 31,0 m³/s 
são importados da Bacia do Rio Piracicaba, localizada ao norte da Bacia do Alto Tietê. Outros 
2,0m³/s são provenientes de outras reversões menores, como rios Capivari e Guaratuba. Este 
volume atende a 99% da população da bacia. A Bacia do Alto Tietê consome ainda 2,6 m³/s 
para irrigação. 
 
A demanda industrial é parcialmente atendida pela rede pública (15% do total distribuído) e parte 
por abastecimento próprio através de captações e extração de água subterrânea. O crescimento 
da demanda ocorre não somente pelo crescimento da população e dos setores industriais, 
agrícola e de serviços, mas também pela necessidade de extensão da rede de distribuição. 
 
Cabe pontuar que a UGRHI 06 possui parte de seu território sobre o Aquífero São Paulo. A 
dinâmica de uso e ocupação do solo, claramente urbana, exerce grande pressão nas reservas 
subterrâneas. A situação esteve no nível “Atenção” em 2007 e 2008, entretanto, a evolução dos 
dados de balanço aumentou (verificou-se aumento na demanda de água subterrânea). Este fato 
pode estar relacionado à criticidade da disponibilidade superficial e, conseqüentemente, ao 
aumento da procura por novas formas de captação. 
 

- Outorgas DAEE 
 

A outorga de direito de uso das águas é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
previsto na Lei Federal nº. 9.433/1997, bem como na Lei Estadual nº. 7.663/91. 
 
A competência para administrar e conceder outorgas quanto aos aspectos quantitativos no 
âmbito de rios federais é da Agência Nacional das Águas (ANA). No âmbito dos rios de domínio 
estadual e águas subterrâneas, em São Paulo, cabe ao Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE (Lei nº. 7.663/91 – Art. 7º das Disposições Transitórias). 
 
A outorga de uso das águas em rios de domínio estadual está regulamentada pelo Decreto nº. 
41.258 de 31 de outubro de 1996, e pela Portaria DAEE nº. 717, de 31 de dezembro de 1996. A 
outorga guarda estreita ligação com os Planos de Recursos Hídricos, com o enquadramento dos 
corpos d’água e com a cobrança pelo uso d’água. 
 
Segundo o Artigo 13º da Política Nacional de Recursos Hídricos: “Toda outorga estará 
condicionada às prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar 
a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas 
ao transporte aquaviário, quando for o caso”. 
 
A Figura 8.2.4.1-4 consolida um resumo dos pontos outorgados por uso / finalidade para Área de 
Influencia Indireta da Linha 15 – Branca do Metrô. A consulta foi realizada junto ao 
Departamento de Água e Energia elétrica do Estado de São Paulo em maio de 2012. Foram 
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identificados 1.051 pontos de outorgas na AII do empreendimento de um total de 13.086 pontos 
consolidados para toda extensão da UGRHI Alto Tietê. 
 

 
                                         Fonte: DAEE, 2012 

 
Figura 8.2.4.1-4: Resumo das Vazões Outorgadas por Uso/Finalidade 

na Bacia do Alto Tietê 
 
 
 
A captação subterrânea de água é o principal uso outorgado, sendo 20% deste uso industrial, 
seguido de 16% para saneamento. 
 
A preponderância de usos para captação subterrânea enfatiza a questão crítica da 
disponibilidade superficial de água e, consequentemente, ao aumento da procura por novas 
formas de captação, como já abordado no presente relatório. 
 
A Figura 8.2.4.1-5, adiante, apresenta a disposição geográfica dos pontos de outorga na AII da 
Linha 15 - Branca - Trecho Dutra/Vila Prudente. 
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Figura 8.2.4.1-5: Disposição espacial dos pontos de outorgas na AII do empreendimento 
 
 

 
- Estimativas de Demanda de Água 

 
A estimativa das demandas (fontes superficiais e subterrâneas), em 2004, efetuada no âmbito 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos, PERH 2004/2007 (CRH, 2006) chegou a um total 
demandado de 79,43 m3/s, para a UGRHI 06, sendo: 68,50 m3/s e 10,93 m3/s, urbana e 
industrial, respectivamente. 
 

 Demandas Urbanas de Saneamento Ambiental 
 
As demandas urbanas são as chamadas demandas da clientela (residencial e não residencial), 
servida pelos concessionários de sistemas públicos de abastecimento de água, acrescidas das 
necessidades das ETAs (Estação de Tratamento de Água) e das perdas físicas do sistema de 
distribuição, representando assim as vazões a serem captadas por esses sistemas. Incluem-se 
nessa categoria os sistemas de tratamento de esgotos. 
 
As demandas urbanas projetadas para a UGRHI 06, constantes no PERH 2004/2007 (CRH, 
2006), a serem atendidas pelos sistemas de abastecimento público (produção de água) e 
tratamento de esgotos, para os anos de 2004, 2007 e 2020, são apresentadas, a seguir, através 
do Quadro 8.2.1.4-2. 
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Quadro 8.2.4.1-2 
Estimativa de Demandas (vazão em m3/s) 

 

Ano Produção de Água Tratamento de Esgotos 

2004 68,50 42,04 
2007 71,20 45,55 
2020 79,00 50,83 

    Fonte: CRH 2006 

 
 

 Outras Demandas 
 
Em relação à irrigação, no âmbito da Bacia do Alto Tietê, conforme o PERH 2004/2007, não 
ocorreu aumento de consumo de água para irrigação, mantendo-se o valor de 3,59 m3/s, nos 
anos de 2004 e 2007. 
 
No aspecto de geração de energia hidrelétrica, na região da UGRHI 06 tem-se a maior 
incidência de obras hidráulicas do Estado de São Paulo (Usinas Hidrelétricas e seus 
reservatórios). Dessa forma constam nesta Unidade de Gerenciamento 24 (vinte e quatro) obras 
hidráulicas, sendo que 5%, da área total da Bacia, esta inundada por reservatórios. 
 

 Coleta e Tratamento de Esgoto 
 
Dos 10 municípios que mais contribuíram para o lançamento de carga orgânica poluidora 
doméstica nos corpos d’água do Estado de São Paulo, 8 se situam na Região Metropolitana de 
São Paulo: Diadema, Carapicuíba, Mauá, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São 
Paulo (todos esses localizados na UGRHI 06) que, somando-se ao lançamento de efluentes 
industriais e à poluição difusa (não contabilizados), evidenciam o impacto desta região para toda 
a Bacia do Rio Tietê. 
 
Extremamente urbanizada, principal polo industrial e econômico do país e com a maior 
densidade demográfica do Estado (3.289,93 hab/km², em 2011), a UGRHI 06 contribuiu com 
quase metade do efluente doméstico gerado no Estado. Em 2011, os índices de coleta se 
mantiveram em 86% do efluente doméstico gerado. 
 
Entretanto, apenas 49% destes efluentes receberam tratamento e apenas 33,6% da carga 
orgânica poluidora doméstica foi reduzida, traduzindo-se em 621.60 kg DBO/dia lançados nos 
corpos hídricos desta UGRHI, especialmente no Rio Tietê e em seus dois principais afluentes, o 
Rio Pinheiros e o Rio Tamanduateí, que são receptores diretos dos efluentes da Região 
Metropolitana de São Paulo. (CETESB, 2011). 
 
O município de São Paulo, apesar de apresentar ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de 
Esgoto da População Urbana de Município) classificado como Regular (nota 5,9 em 2011), 
possui uma das maiores populações urbanas do mundo, e, conseqüentemente, enfrenta 
problemas mais complexos em relação à infraestrutura de saneamento. 
 
O Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana do Município é formado 
por cinco elementos que expressam as condições a serem avaliadas no sistema público de 
tratamento de esgotos. Dentro do modelo proposto, é verificada a importância relativa desses 
elementos e são atribuídas ponderações diferenciadas para os mesmos. 
Os elementos de formação do indicador em relação a um sistema público de tratamento de 
esgotos são: (1) coleta; (2) existência e eficiência do sistema de tratamento do esgoto coletado; 
(3) efetiva remoção da carga orgânica em relação à carga potencial; (4) destinação adequada de 
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lodos e resíduos gerados no tratamento; (5) não desenquadramento da classe do corpo receptor 
pelo efluente tratado e lançamento direto e indireto de esgotos não tratados. 
 
Os valores dos três primeiros elementos são variáveis e relacionados, respectivamente, à: 
quantidade de esgoto coletado no município; quantidade de esgoto tratado em relação ao 
coletado e respectiva eficiência da estação de tratamento e; eficiência global de remoção em 
relação à carga orgânica potencial. 
 
Os outros dois elementos recebem valores fixos e estão relacionados diretamente com a 
existência de destino adequado para o lodo e outros resíduos gerados no tratamento, e com o 
não desenquadramento do corpo receptor após o lançamento do efluente final do tratamento. 
 
 Área Diretamente Afetada – ADA 

 
Com base em um trabalho de campo expedito e específico, desenvolvido ao longo do traçado da 
Linha 15 Branca, buscou-se a identificação dos cursos d’águas que, de alguma maneira, 
poderão ser interferidos pela implantação do empreendimento. 
 
Assim, ficou constatado que as porções de terreno onde se projeta a implantação Linha 15 estão 
totalmente inseridas em zonas fortemente urbanizadas, o que, de forma geral, provoca 
alterações nas características naturais dos cursos d’água, como por exemplo, retificações e/ou 
canalizações dos mesmos, além de os tornarem receptores dos mais diversos tipos de detritos / 
resíduos urbanos, que, visivelmente, alteram a qualidade das águas e provocam o 
assoreamento dos mesmos. 
 
O “Mapa de Localização das Potenciais Interferências nos Corpos D’Água” (MF-BRA-08), 
conforme apresentado no Vol. IV - ANEXOS – (Produtos Cartográficos), identifica os cursos 
d’águas que, de alguma maneira, poderão ser interferidos “pontualmente” (transposição) pela 
implantação do empreendimento. 
 
Por sua vez, o Quadro 8.2.4.1-3, a seguir, consolida a identificação e localização desses cursos 
d’água. 

 
Quadro 8.2.4.1-3 

Localização dos Pontos / Cursos d’Água a serem transpostos pela 
Linha 15 – Branca (Trecho Dutra/Vila Prudente) e/ou por estruturas de apoio 

 

Identificação Corpo d’água 
Coordenadas Geográficas* 
Longitude Latitude 

01 Córrego da Móoca 338598 7390906 
02 Córrego Capão do Embira 340816 7393190 
03 Córrego Rapadura 342186 7393805 
04 Rio Aricanduva 342724 7395864 
05 Córrego Rincão 342547 7396691 
06 Córrego Rincão 342530 7396780 
07 Afluente do CórregoTiquatira 341571 7398536 
08 Córrego Tiquatira 341531 7398585 
09 Rio Tietê 341170 7399034 
10 Afluente do Rio Cabuçu 340655 7399502 

           * Coordenadas: Projeção UTM – Datum: South America 69 – Zona 23S – MC45° 
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Devida à relativa heterogeneidade das rochas e estruturas do município de São Paulo, é 
possível discriminar-se, na trama dos cursos d’água que percorrem a região, uma série de 
padrões de drenagem típicos. 
 
A forte pluviosidade da região, que gira em torno dos valores médio de 1200 e 1800 mm, foi 
suficiente para determinar uma densa ramificação de drenagem, na forma geral dendrítica. 
Entretanto, os cursos d’água, mormente os de tamanho médio, escavaram seus vales 
obedecendo à imposição das rochas e estruturas, criando uma série de padrões individualizados 
e anomalias locais de drenagem. 
 
Posto isto, os cursos d’água que irão sofrer algum tipo de interferência da Linha 15-Branca 
(quadro acima) estão vinculados a quatro sub-bacias do Alto Tietê: Sub-bacia Tietê (micro bacia 
Tiquatira, Várzea do Tietê e Tatuapé), Aricanduva, Tamanduateí (micro-bacia Córrego Móoca) e 
Cabuçu de Cima. 
 
De modo geral os rios e córregos inseridos na ADA do empreendimento apresentam 
características semelhantes às apresentadas para a unidade de gerenciamento Alto Tietê 
(caracterizada para AII), no que tange a hidrologia e usos dos leitos. 
 
Através do Sistema de Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo disponibilizado pelo 
Sistema de Informação para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
(SigRH) e com o uso de ferramentas de geoprocessamento para manipulação dos dados, fora 
possível aferir valores de vazões específicas para os terrenos limítrofe e imediatos a Linha 15. 
 
Cabe ressaltar que os valores quantificados a seguir não consideram interferências antrópicas, 
de modo que condizem com as características naturais de cada região hídrica. Da mesma 
forma, é necessário esclarecer que os cálculos de regionalização utilizaram como referência as 
coordenadas geográficas dos pontos de interferência da linha metroviária com o rio/córrego 
(Quadro 8.2.4.1-3) e área (km²) correspondente apenas a porção de cada microbacia inserida 
nas áreas de influência da linha 15, a fim de consolidar informações locais e mais condizentes 
ao recorte espacial estipulado. 
 
Para cada microbacia fora possível aferir a Vazão Mínima Superficial registrada em 07 dias 
consecutivos em um período de retorno de 10 anos e a vazão média de Longo Período (Vazão 
Média plurianual), assim como os relatos fotográficos e imagem de satélite do ponto de travessia 
da Linha 15. 
 
Vale ressalva de que os pontos de possíveis interferências em corpos d’água da Linha 15-
Branca serão apresentados conforme a sub-bacia a qual estão integrados, ou seja não 
atendendo a um ordem espacial da linha metroferroviaria em análise. Esta opção justifica-se a 
fim de facilitar a compreensão dos espaços e das características locais. O Mapa das Potenciais 
Interferências nos Corpos-d'água AID, já mencionado, permite visualizar os pontos de 
interferência, enumerados, no âmbito regional. 
 
 Sub-bacia Tamanduateí 

 
O rio Tamanduateí, no estado de São Paulo, nasce no município de Mauá e desagua no rio 
Tietê, passando pelas cidades de Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo. Sua 
respectiva bacia abrange ainda, trechos dos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema. 
 
Segundo DAEE (2008), a bacia do rio Tamanduateí ocupa uma área de 323 km², seus limites 
oeste e sul correspondem aos divisores de água que a separam da Bacia Hidrografia do Rio 
Pinheiros, enquanto que seus limites leste e nordeste correspondem aos divisores de água que 
separam das bacias hidrográficas do Rio Guaió, Rio Aricanduva e Córrego do Tatuapé. 
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O tempo de concentração da bacia é de 4 horas. Com mais de 80% de área urbanizada. 
(TUCCI,1994). Esta área mais antropizada encontra-se próximo à foz, local de topografia plana 
(facilitador da ocupação). A parte não urbanizada é majoritariamente constituída de solo 
argiloso. A canalização do rio na área urbana foi projetada para uma vazão de pico de 485m³s-1 
e um período de retorno de 500 anos (CTO, 1997). 
 
Para a área de interesse, a sub-bacia Tamanduateí sofrerá possível travessia no córrego 
Móoca, o qual nasce na Vila União, ao lado da Avenida Sapopemba, percorre entubado todo 
canteiro central da Avenida Professor Luis Inácio de Anhaia Melo até desaguar no Rio 
Tamanduateí, próximo à favela de Vila Prudente 

 
A microbacia do Córrego Móoca dispõe de 0,171 m³/s de vazão média plurianual, já a vazão 
mínima anual de 07 dias consecutivos com "T" anos de período de retorno pra a porção inserida 
na AII da Linha 15-Branca é possível observar na Figura 8.2.4.1-6, a seguir. 
 

 
                          FONTE: DAEE, 2012 
 

Figura 8.2.4.1-6: Vazão (Q7,10) da microbacia Móoca inserida nas áreas de influência. 
 
 
 
A Figura 8.2.4.1-7, a seguir, permite visualizar a imagem aérea e respectiva fotografia do ponto 
de possível interseção do Córrego Móoca, próximo a futura interligação da Linha 15-Branca com 
a Linha 02- Verde, na Estação Vila Prudente. 
  


