Soluções tecnológicas
para recursos hídricos
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Apresentação
O IPT oferece às prefeituras, empresas e outras
entidades sua competência técnica transversal
para a elaboração e execução de estudos,
projetos, serviços e obras no setor de recursos
hídricos, no qual possui ampla experiência.

No Estado de São Paulo, esses projetos podem
ser financiados parcial ou integralmente pelo
Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

Este caderno apresenta a seguir uma relação
das principais soluções tecnológicas do IPT que
podem ser aplicadas na realização de projetos
com recursos Fehidro.
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Gerenciamento
dos recursos hídricos

Soluções IPT
com a prefeitura para identificar e sugerir ações e projetos a serem
—— Parceria
financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO (SP) e
outros fundos governamentais

—— Apoio à execução de projetos aprovados no Plano de Bacia Hidrográfica
de diagnósticos (Relatório Zero) e PDPA - Planos de
—— Elaboração
Desenvolvimento e Proteção Ambiental

Benefícios
a atuação da Prefeitura nos colegiados do Sistema
—— Fortalecer
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos para a
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos
recursos para desenvolvimento de projetos de gestão
—— Alavancar
de recursos hídricos
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Trabalhos realizados
20 anos de apoio tecnológico à
Política Estadual de Recursos Hídricos
Represa Billings, em São Paulo

»»Participação em Comitês de Bacia e no Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - SP
»»Coordenação e elaboração de 16 Planos
Estratégicos de Recursos Hídricos (Planos de Bacia
Hidrográfica) das Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
»»Agente técnico de projetos financiados pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - SP
»»Agente técnico na elaboração dos planos de
recursos hídricos para os Comitês de Bacia
»»Elaboração de cinco Planos de Desenvolvimento e
Proteção Ambiental (PDPA) para áreas de proteção
e recuperação de mananciais de interesse regional
»»Elaboração de sete diagnósticos de recursos
hídricos (Relatório Zero)
»»Estudos de erosão e inundação em todos
os municípios do Estado de São Paulo (em
andamento)
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Abastecimento de água:
desassoreamento e alternativas

Soluções IPT
do assoreamento e proposição de ações preventivas e
—— Diagnóstico
corretivas para contenção dos sedimentos nas áreas fontes:
»»Identificação e monitoramento das áreas potenciais de produção
de sedimentos (processos erosivos)
»»Planejamento da ocupação e uso do solo
da água subterrânea: indicação de locais para a
—— Aproveitamento
instalação de poços

Benefícios
dos recursos hídricos e otimização da capacidade de
—— Conservação
abastecimento de água do município

—— Economia na manutenção dos cursos d’água, lagos e reservatórios
—— Diminuição dos processos de inundação e enchente
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Afloramento de sedimentos
no rio Pinheiros

Trabalhos realizados
Dessassoreamento do Lago do Taboão
em Bragança Paulista (2010)
»»Diagnóstico dos processos erosivos e do nível de assoreamento

Piscinão assoreado na bacia do Rio Aricanduva. Abaixo, área fonte de
sedimentos com solo exposto sofrendo erosão

»»Identificação das causas e proposição de medidas para
contenção de sedimentos e dessassoreamento do lago
»»Trabalho financiado pelo Patem - Programa de Apoio
Tecnológico aos Municípios

Lago do Taboão, em Bragança Paulista.
Foto: http://www.viajandoobrasil.com.br/lago-do-taboao/
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3

Gestão de
áreas de risco

Soluções IPT
—— Mapeamento e setorização de áreas de risco
—— Diretrizes para recuperação e reurbanização
—— Capacitação de equipes técnicas e população
da efetividade das soluções remediadoras
—— Balanço
propostas nos últimos dez anos

Benefícios
—— Economia de recursos destinados a emergências
—— Melhoria nos sistemas de gestão do uso do solo urbano
da qualidade de vida e segurança para os moradores
—— Melhoria
das áreas de risco
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Solapamento de margem

Setorização de área de risco - favela Madalena (Vila prudente)

Diretrizes para estabilização de talude - São Luiz do Paraitinga (ANTES e DEPOIS)

Escorregamento - Nova Friburgo, 2011

Área de ocupação de encosta em processo de urbanização
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Áreas contaminadas:
avaliação, diagnóstico
e recuperação

Soluções IPT
—— Avaliação e diagnóstico de áreas contaminadas
das áreas por meio do uso de vegetação, bioengenharia
—— Recuperação
de solos, métodos físicos, químicos ou térmicos
—— Elaboração e auditoria de planos de intervenção

Benefícios
—— Identificação de áreas contaminadas e de potenciais riscos à população
—— Revitalização de áreas com passivos ambientais para uso urbano
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Teste de parâmetros de transporte de poluente em
amostras de solo não contaminado

Trabalhos realizados
Diagnóstico e recuperação de áreas
contaminadas no Estado de São Paulo
»»Diagnóstico ambiental do loteamento Jardim das
Oliveiras para a Prefeitura de São Bernardo do Campo

Projeto em andamento
»»Desenvolvimento e validação de tecnologias
para remediação de solo e águas subterrâneas
contaminados com organoclorados

»»Recuperação de área contaminada com hidrocarbonetos
para a CDHU em Osasco
»»Diagnóstico ambiental e auditoria de planos de
intervenção para a Cofap em Mauá

Coletor de amostras para diagnosticar terreno contaminado
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5

Estradas vicinais

Soluções IPT
de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
—— Utilização
para cascalhamento das estradas
de um novo manual para construção,
—— Elaboração
conservação e manutenção de estradas vicinais

—— Controle da erosão em estradas vicinais não pavimentadas
de cursos e treinamentos para as equipes
—— Desenvolvimento
da prefeitura

Benefícios
das condições das estradas vicinais e consequente
—— Melhoria
diminuição da ocorrência de acidentes
eficácia na sua manutenção e conservação, a partir do
—— Mais
aperfeiçoamento das equipes técnicas e da utilização de um
manual de referência
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Controle do escoamento das águas pluviais em estrada não pavimentada

Trabalhos realizados
Desenvolvimento de novos materiais para
pavimentação (Prefeitura de Novo Horizonte,
2012)
»»Aproveitamento de RCD na execução de
revestimento primário em estrada vicinal
municipal

A unidade de reciclagem do IPT permite a triagem dos
resíduos de acordo com suas dimensões, separando
materiais que podem ser usados para finalidades
distintas, como pavimentação e obras de geotecnia

Vista parcial do trecho experimental em Novo Horizonte
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6

Inventário
de água e esgoto

Soluções IPT
dos volumes de consumo e perdas de água no município,
—— Determinação
desagregados por subprefeituras ou outros setores
dos volumes globais de geração, captação e lançamento de
—— Determinação
esgoto nos rios e reservatórios da cidade

Benefícios
município terá como acompanhar e verificar o cumprimento das metas
—— Oestabelecidas
nos contratos de concessões de água e esgoto

—— Controlar a quantidade de esgoto regular e irregular lançado nos rios
—— Melhorar a utilização dos recursos hídricos e diminuir as perdas ambientais
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Mapeamento do esgoto irregular
pode ajudar a despoluir córregos
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7

Pontes,
viadutos e túneis

Soluções IPT
de um sistema integrado de gestão de pontes,
—— Desenvolvimento
viadutos e túneis, incluindo monitoramento remoto ou convencional,
inspeção e análise estrutural
e priorização das obras de arte que apresentem maior
—— Identificação
risco para os usuários
de modelos reduzidos de pontes em Túnel de Vento, prevendo
—— Ensaios
os efeitos do vento sobre a estrutura

Benefícios
os riscos de ruínas e deteriorações e a ocorrência de limitações
—— Minimizar
de tráfego nas vias públicas

—— Otimizar os recursos destinados à manutenção de pontes, viadutos e túneis
na execução do projeto e soluções para problemas das
—— Segurança
estruturas já construídas
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Trabalhos realizados
Inspeção de viadutos e pontes
na cidade de São Paulo

Ensaios de modelos de pontes
no Túnel de Vento

»»2005 - Inspeção preliminar de todos os viadutos
e pontes nas Marginais Pinheiros e Tietê. Cerca
de 1/3 das obras-de-arte apresentou anomalias
requerendo intervenção com urgência

»»Viaduto da cidade de Constantine na Argélia
»»Ponte estaiada Orestes Quércia em São Paulo - SP
»»Ponte estaiada do rio Potengui em Natal - RN

»»Inspeções em duas pontes de São Paulo (Piqueri
e dos Remédios)
»»Avaliação das causas do acidente ocorrido
no viaduto do Rodoanel sobre a Rod. Régis
Bittencourt e inspeção geral de todas as obrasde-arte do Rodoanel trecho Sul
Ensaio de modelo reduzido do viaduto de
Constantine no Túnel de Vento

Ponte Orestes Quércia em São Paulo - SP
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8

Arborização urbana

Soluções IPT
—— Avaliação do estado fitossanitário (cupins, fungos e doenças) e do risco de queda
—— Software para gestão da arborização urbana e avaliação de risco de queda
—— Treinamento e capacitação das equipes da prefeitura
—— Apoio tecnológico ao Plano Diretor de Arborização Urbana - PDAU
—— Balanço da eficácia da avaliação de risco de queda de árvores

Benefícios
—— Minimizar os riscos de queda de árvores, evitando danos humanos e materiais
—— Maximizar os benefícios ambientais da arborização urbana
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Software desenvolvido pelo IPT
para cadastro de árvores em campo

Trabalhos realizados
Sistema de gestão de árvores
em Brasília e São Paulo (Sisgau)
»»Desenvolvimento de softwares de acordo com
as necessidades locais
»»Treinamento das equipes responsáveis

Tomografia para avaliação do interior da árvore
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Aterros sanitários:
encerramento e escolha
de novo local

Soluções IPT
—— Encerramento do aterro e recuperação da área
do local para instalação do novo aterro
—— Indicação
e diretrizes para a correta preparação da área

Benefícios
do impacto ambiental, manejo
—— Minimização
ambientalmente adequado do aterro e
otimização da sua utilização

—— Melhor escolha locacional do novo aterro
adequada da área do aterro
—— Destinação
encerrado e possibilidade de recuperação
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Trabalhos realizados
Estudos em aterros sanitários de
municípios paulistas
»»Estudo para encerramento e recuperação de aterro sanitário em Cravinhos
»»Estudos hidrogeológicos na área de aterro sanitário em Bofete
»»Laudo para renovação e ampliação do aterro sanitário de Anhembi

Aterros sanitários nos municípios paulistas de Cravinhos (à esq.) e Bofete (à dir.). Os trabalhos do IPT nessas áreas foram
financiados pelo Patem - Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios
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Mineração:
gestão dos recursos e
desenvolvimento da atividade

Soluções IPT
—— Zoneamento minerário do município e Plano Diretor de Mineração
—— Compatibilização da atividade mineral com outras formas de uso e ocupação do solo
de ações para expansão da produção mineral, verticalização do setor e
—— Indicação
atração de novos investimentos
—— Diretrizes para recuperação de áreas degradadas e redução dos impactos ambientais

Benefícios
—— Aproveitamento racional dos bens minerais e conservação do meio ambiente
técnicos ao planejamento da ocupação territorial e harmonização entre
—— Subsídios
mineração e outros usos do solo
—— Desenvolvimento da indústria de mineração e de transformação agregada
—— Geração de empregos, tributos e compensações financeiras
22

Trabalhos realizados
Apoio tecnológico às atividades
minerárias dos municípios paulistas
»»Elaboração do Plano Diretor de Mineração dos
»»Aprimoramento do suprimento de matérias-primas
municípios de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna, minerais à indústria cerâmica de Barra Bonita
Iracemápolis e Rio Claro
»»Levantamento das áreas de lavra ativas e desativadas
»»Avaliação do potencial mineral e caracterização da
decorrentes da atividade minerária para extração de
atividade de mineração em Iperó
argila das olarias de Bragança Paulista

O polo cerâmico de Santa Gertrudes, maior produtor de cerâmica
de revestimentos do Brasil, está implementando o primeiro Plano
Diretor de Mineração do país, elaborado pelo IPT. Um dos objetivos
do plano é possibilitar a garantia do suprimento do parque
cerâmico em bases sustentáveis

Mineração de calcário para cal no município de Itapeva
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Edificações
sustentáveis

Soluções IPT
de parâmetros de sustentabilidade para edificações verdes
—— Proposição
a partir da adequação de certificações internacionais

—— Diretrizes para adequação de grandes edifícios da prefeitura
e conversão de edifícios públicos em edificações sustentáveis:
—— Projeto
reúso de água da chuva, manejo interno de água, eficiência energética,
ventilação natural e conforto térmico

Benefícios
—— Adequação das normas internacionais à realidade brasileira

24

12

COE:
Código de Obras
e Edificações

Soluções IPT
tecnológico à elaboração e revisão do
—— Apoio
Código de Obras e Edificações do município

Benefícios
as melhores práticas construtivas e
—— Implementar
otimizar o desempenho das edificações
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Dispersão
de poluentes

Soluções IPT
das características do vento em bairros e alterações
—— Estudo
devido a possíveis verticalizações
em modelo reduzido de dispersão de contaminantes
—— Ensaio
veiculares e industriais no meio urbano

—— Modelagem de alteração de rotas de veículos urbanos

Benefícios
no planejamento urbano da cidade, melhorando o
—— Auxílio
conforto das pessoas e evitando pontos com acúmulo de
contaminantes e patologias respiratórias
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Trabalhos realizados
»»Estudo de verticalização da cidade de João Pessoa - PB
»»Estudo da vazão do vento no bairro paulistano de Moema
»»Análise das áreas de conforto urbano na cidade de Santos - SP
»»Estudo de conforto de pedestres devido à revitalização do
centro de São Paulo - SP

Ensaio sobre esforços de ventos em
maquete do novo prédio do Hospital SírioLibanês em São Paulo - SP.
Modelos reduzidos de bairros e áreas da
cidade podem ser ensaiados no Túnel de
Vento do IPT para verificar o escoamento
do vento e a dispersão de poluentes
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Cartografia geotécnica

Soluções IPT
—— Elaboração da Carta Geotécnica do município
—— Diretrizes geotécnicas para uso e ocupação do solo

Benefícios
às exigências da Lei Federal 12.608/12 - Plano
—— Atendimento
Nacional de Proteção e Defesa Civil
do meio físico do município como base para
—— Conhecimento
planejamento urbano

—— Ocupação do solo de forma segura e sustentável
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Trabalhos realizados
Cartas geotécnicas
para o Estado de São Paulo
»»Elaboração da carta geotécnica dos Morros de Santos e São
Vicente (1980): primeira carta geoténica do Brasil
»»Carta geotécnica de São Bernardo do Campo - SP (2004)
»»Carta geotécnica de Cunha - SP (2012)

Carta geotécnica dos Morros de
Santos e São Vicente
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Apoio tecnológico
ao Plano Diretor

Soluções IPT
multidisciplinar aos aspectos técnicos do Plano Diretor,
—— Apoio
abrangendo: carta geotécnica, recursos hídricos, áreas de risco,
uso e ocupação do solo, qualidade do ar, indicadores ambientais,
ruído, arborização urbana, obras e edificações, mobilidade urbana,
qualificação de habitações, tecnologia da informação

Benefícios
transversal, sistêmica e abrangente do
—— Abordagem
planejamento da cidade

—— Apoio tecnológico à implementação do Plano
diferenciado à elaboração de legislação municipal
—— Apoio
envolvendo aspectos técnicos
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Trabalhos realizados
Elaboração de planos diretores para
municípios paulistas
»»Plano Diretor de Gavião Peixoto - 2002
»»Plano Diretor de São Lourenço da Serra (área de mananciais) - 2004
»»Plano Diretor Participativo de Itaberá - 2006
»»Proposta de projeto de lei do Plano Diretor de Cajamar - 2007
»»Revisão do Plano Diretor e da legislação de uso do solo em
Itanhaém - 2012
Publicação
»»A experiência acumulada no apoio tecnológico aos planos diretores
resultou na publicação “Integração regional na gestão do ambiente
construído para elaboração de Planos Diretores Municipais - roteiro
metodológico” (2008)
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GEO Cidades:
Sistemas de
indicadores ambientais

Soluções IPT
tecnológico à implementação do sistema de
—— Apoio
indicadores ambientais no município

Benefícios
—— Subsidiar tecnicamente a tomada de decisão
o acesso público a dados e informações sobre a
—— Propiciar
gestão ambiental da cidade
o desempenho da gestão ambiental e promover
—— Avaliar
o desenvolvimento contínuo do processo de avaliação
ambiental do território municipal

Publicação resultante do
trabalho realizado pelo
IPT para a Prefeitura de
São Paulo em 2004

Entre em contato

O IPT pode apoiar os proponentes de projetos ao
Fehidro desde a etapa de elaboração das propostas,
colocando sua experiência à disposição das
prefeituras, empresas e organizações da sociedade
civil. Além disso, o IPT tem atuado como parceiro
técnico na execução dos projetos junto a diversas
prefeituras municipais.
Estamos à disposição para discutir possíveis parcerias.
Entre em contato pelo e-mail ctgeo@ipt.br
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Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo
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Cidade Universitária - São Paulo - SP
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