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RESUMO 

 

ZAFFANI, A. G. (2012). Poluição Difusa da Drenagem Urbana com Base 

Ecohidrológica: Diagnóstico Atual e Cenários de Longo Prazo em Bacias Urbanas de 

São Carlos, SP. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, SP. 

 

O estado da drenagem urbana relaciona-se com o tipo e frequência de cheias, o aumento da 
poluição difusa e a degradação da qualidade da água. Como parte dos projetos 
FINEP/MAPLU “Manejo de Águas Pluviais em Meio Urbano” e FAPESP-IAV “Assessment 
of Impacts and Vulnerability to Climate Change in Brazil and Strategies for Adaptation 
Options”, o presente estudo teve por objetivo a análise experimental e a modelagem quali-
quantitativa da poluição difusa da drenagem urbana com base ecohidrológica. O estudo foi 
realizado na área urbana da cidade de São Carlos, em 5 sub-bacias com áreas de drenagem 
entre 3,4 e 75,6 km², com grau de urbanização entre 0 e 100% e com potencial de escoamento 
(CN) de 58 a 95. Foram escolhidos 14 pontos para o levantamento de dados experimentais. 
Avaliando a continuidade dos rios, pode-se observar o impacto da urbanização na redução da 
qualidade no sentido da nascente à foz, com influência de esgoto. Os intervalos das variáveis 
de qualidade foram de: 235 a 35.000 kg/km²/ano para DQO; 0 a 7300 kg/km²/ano para DBO; 
0 a 1378 kg/km²/ano para N-amoniacal; 0 a 133 kg/km²/ano para Fósforo Total e 7,8x104 a 
1,3x107 NMP/km²/ano para coliformes fecais. Os maiores valores para as cargas específicas 
de DBO, DQO, N-amoniacal, Fósforo Total e Coliformes Fecais foram observados na saída 
das duas bacias com maior grau de urbanização. Dois indicadores ecohidrológicos foram aqui 
estudados: o indicador de continuidade X1 relaciona o número de afluentes laterais por 
unidade de comprimento do rio principal (nº/km), e X18, relacionado à vulnerabilidade, é 
obtido pelo produto entre velocidade e profundidade da água (m²/s). Em geral, X1 apresentou 
comportamento variado em cada sub-bacia, enquanto X18 mostrou elevação contínua no 
sentido de montante a jusante.  A modelagem matemática foi realizada com o modelo SWMM 
no qual foram simulados cenários de macrodrenagem com base em mudanças no uso e 
ocupação do solo adaptados do Millenium Ecosystem Assessment.  Para chuva de projeto 
com TR = 10 anos foram simulados cenários conforme o macrozoneamento, variando valores 
de CN, declividade e coeficiente de rugosidade “n-Manning”. Com horizontes futuros de uso 
e ocupação para os anos 2025, 2050, 2075 e 2100, os cenários de políticas reativas (“GO” e 
“OS”) apresentaram vazão máxima específica e carga máxima de poluição específica 
superiores aos verificados nos cenários pró-ativos (“AM” e “TG”). Os resultados indicaram 
que a variabilidade quali-quantitativa da drenagem urbana é afetada não somente por aspectos 
antropogênicos, como lançamento de esgotos e falta de planejamento, como também por 
critérios ecohidrológicos mais complexos que sugerem aumentar expressivamente o 
monitoramento e simulações quali-quantitativas da poluição difusa urbana.  

Palavras-chave: ecohidrologia; poluição difusa; drenagem urbana, SWMM 



 

 

ABSTRACT 

ZAFFANI, A. G. (2012). Diffuse Pollution from Urban Drainage based on ecohydrology: 
Diagnosis and Long Term Scenarios in Urban Watershed in São Carlos, SP. M.Sc. 
Dissertation. School of Engineering at São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 
Brazil. 

Urban drainage is influenced by the frequency of floods, the increase of diffuse pollution and 
the degradation of water quality. As a component of research projects FINEP/MAPLU 
“Urban Water Management” and FAPESP-IAV “Assessment of Impacts and Vulnerability to 
Climate Change in Brazil and Strategies for Adaptation Options”, this study aimed to do 
experimental analyses and quali-quantitative modeling of diffuse pollution of urban drainage 
based on ecohydrology. The study was developed at the urban area of São Carlos, in 5 sub-
basins with drainage area between 3,4 and 75,6 km². The urbanization varies between 0 and 
100% and the runoff potential (CN) between 58 to 95. Evaluating the continuity of the river, 
we can notice the impact of urbanization in decreasing water quality from upstream to 
downstream. Experimental analyses were made in 14 points and the quality variables 
oscillated between 235 - 35.000 kg/km²/yr to COD; 0 - 7300 kg/km²/yr to BOD; 0 - 1378 
kg/km²/yr to N-NH3; 0 - 133 kg/km²/yr to total phosphorus and 7,8x104 - 1,3x107 
MPN/km²/ano to fecal coliform.  The highest values of specific charge for COD, N-NH3 and 
phosphorus were observed at sub-basins with high degree of urbanization. Two 
ecohydrological indicators were estimated. The continuity indicator X1, relates to the number 
of lateral affluents and to the length of the river. X18 is related to vulnerability, and obtained 
by the product between velocity and depth. The indicator X1 showed different behaviors in 
sub-basins, while X18 increased in direction upstream to downstream. Both indicators didn’t 
show a tipical behavior. Mathematical modeling used SWMM model to simulate scenarios of 
macrodrainage based on land use changes adapted from Millenium Ecosystem Assessment. 
Rainfall of project with return period of 10 years was used to simulate scenarios in all sub-
basins according to the macrozoning, ranging values for runoff potential (CN), slope and 
rugosity coefficient. The scenarios were simulated with horizons of use and occupation for the 
years 2025, 2050, 2075 e 2100. The reactive scenarios (“GO” and “OS”) showed maximum 
specific flow and maximum specific load higher than the proactives scenarios (“AM” and 
“TG”). The results indicated that the variability quali-quantitative of an urban drainage is 
affected by antropogenic factors, like wastewater and lack of planning, and also by 
ecohydrologic criteria. This fact sugests the necessity of a significant increase in the 
monitoring and simulations quali-quantitaives of the diffuse pollution in urban drainage. 

 

Keywords: ecohydrology, diffuse pollution, urban drainage, SWMM 
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1. INTRODUÇÃO  

O crescimento populacional nos centros urbanos gera crescente demanda por água em 

quantidade e com qualidade que atenda aos múltiplos usos aos quais se destina. No entanto, as 

mudanças no uso do solo que ocorrem em meio urbano têm causado grandes alterações no 

ciclo hidrológico, sobre aspectos qualitativos e quantitativos. Além do incremento em cargas 

poluentes, as alterações no uso do solo também promovem o aumento da ocorrência de 

erosões, deslizamentos e enchentes – o que aponta para a necessidade de estudos e medidas 

que possam propor maneiras de minimizar tais impactos. 

Na cidade de São Carlos, já foram realizados diversos estudos (BARRETO, 1999; 

PELAEZ-RODRIGUEZ, 2001; VIANA, 2005; FRACÁCIO, 2006; DORNFELD, 2006, entre 

outros) que comprovam a existência de pontos vulneráveis e de um gradiente decrescente na 

qualidade da água nos principais rios da área urbana. As principais causas apontadas são o 

despejo de esgoto sem tratamento e a crescente urbanização não planejada. Além das fontes 

pontuais de poluição, a poluição difusa vinda da drenagem urbana tem sido reconhecida como 

fonte de degradação das águas tanto em áreas rurais como urbanas. 

O conhecimento das relações entre ambiente terrestre e aquático é imprescindível para 

garantir políticas de planejamento e manejo de áreas urbanas que assegurem a manutenção 

dos recursos hídricos para a população e para os ecossistemas. Nesse sentido, a abordagem 

ecohidrológica, tem sido amplamente utilizada, pois promove a avaliação integrada de fatores 

bióticos, abióticos e antrópicos. Dessa forma, permite a melhor compreensão dos impactos da 

urbanização sobre os recursos hídricos, auxiliando o processo de gestão por parte dos 

tomadores de decisão. Como ferramentas de suporte à tomada de decisão e ao 

estabelecimento de metas e medidas de mitigação, a implantação de redes de monitoramento e 

a aplicação de modelagem matemática tem ganhado destaque. Ambos permitem a análise dos 

impactos de mudanças nas condições atuais e a modelagem permite a simulação de condições 

futuras sob diferentes cenários. 

O presente estudo e os objetivos propostos visam contribuir com o projeto FINEP 

“Monitoramento, avaliação do processo de transformação Chuva-vazão sob os aspectos quali-

quantitativos, suas inter-relações com a geração de resíduos sólidos e proposição de medidas 

compensatórias em sub-bacias urbanas de diferentes níveis de ocupação do Município de São 

Carlos” (NASCIMENTO, 2010) e com o projeto Temático FAPESP entitulado “Assessment 

of Impacts and Vulnerability to Climate Change in Brazil and Strategies for Adaptation 

Options” (ORSINI, 2009). 
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2. OBJETIVO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar uma análise experimental e de modelagem 

hidrológica quali-quantitativa da poluição difusa da drenagem urbana com base em critérios 

ecohidrológicos e sob cenários prospectivos para o manejo das águas urbanas na cidade de 

São Carlos, SP. 

 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 

Para que o objetivo geral possa ser alcançado foram identificados os seguintes 

objetivos específicos: 

   - Coleta e análise de dados de qualidade e quantidade das águas em diferentes sub-

bacias urbanas; 

   - Análise e discussão de indicadores ecohidrológicos associados a variáveis de 

qualidade de água; 

   - Simulação de cenários de longo prazo sob mudanças no uso do solo e análise quali-

quantitativa da drenagem urbana.  

 

 

2.2. Síntese Metodológica 

  

 

A Figura 1 apresenta a síntese dos objetivos, as metodologias relacionadas a cada um 
deles e os resultados obtidos com o presente estudo. 
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Objetivo III: 

Simular e analisar 
cenários de longo 

prazo sob 
mudanças no uso e 
ocupação do solo. 

Variação dos parâmetros 
limnológicos, hidráulicos e 
hidrológicos nos diferentes 

pontos analisados, de 
acordo com as 

características de uso e 
ocupação do solo. 

 
Diagnóstico e síntese da 

relação entre impactos da 
ocupação urbana e 

qualidade das águas. 

 

Objetivo I: 

Coletar dados de 
qualidade e 

quantidade de 
água em sub-

bacias urbanas. 

Monitoramento, 
hidrométrico, 

limnológico e hidrológico 
em diferentes pontos da 

área urbana. 

Objetivo 
Geral 

 

Analisar a 

qualidade e 

quantidade de 

águas urbanas 

sob influência de 

diferentes usos 

do solo e usar 

modelagem 

matemática para 

analisar os 

impactos das 

mudanças em 

longo prazo sob 

aspectos quali-

quantitativos.  

Aplicação do modelo 
matemático SWMM 
(Rossman, 2010) e 

construção de cenários 
prospectivos propostos 

pelo MEA. 

Integração entre 
indicadores 

ecohidrológicos e 
variáveis de qualidade da 

água. 

Objetivo II: 

Analisar a 
qualidade da água 

sob variáveis 
ecohidrológicas. 

 Análise quali-quantitativa 
das águas de drenagem 

urbana como consequência 
das mudanças no uso e 
ocupação do solo em 

Cenários de longo prazo.  

                    OBJETIVOS                                                     METODOLOGIAS                                                        RESULTADOS          

                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Síntese dos objetivos, metodologias e resultados 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 A seguir apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre os temas relevantes abordados 

no presente trabalho como a ecohidrologia, o uso e ocupação do solo em áreas urbanas, os 

impactos dessa ocupação sob aspectos quali-quantitativos e o uso da modelagem hidrológica 

de cenários de longo prazo.  

 

3.1. Ecohidrologia 

 

 

 O International Hydrological Programme (IHP), da UNESCO, define a ecohidrologia 

como sendo uma abordagem que considera a relação funcional entre hidrologia, sistemas 

aquáticos e sua biota na escala de bacia hidrográfica, usando processos do ecossistema para 

encontrar metas para a gestão da água doce (UNESCO, 2007).  A Figura 2 mostra os 

processos e interações existentes no ecossistema ripário. Os processos que ocorrem em áreas 

de várzea são chamados de processos geohidrobiológicos e determinam as características 

dessas áreas. A compreensão desses processos está condicionada a compreensão de processos 

hidrológicos, biológicos e geomorfológicos. Nos primeiros podemos citar chuva, estiagem, 

escoamento superficial, velocidade da vazão, entre outros. Dentre os processos biológicos 

tem-se a taxa de fotossíntese e respiração e desenvolvimento radicular das plantas. E nos 

processos geomorfológicos a rede fluvial, decllividade e planície de inundação. 
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Figura 2 - Processos geobiohidrológicos em áreas ripárias. (Fonte: KOBIYAMA, 2003) 

 

Janauer (2000) define ecohidrologia como um estudo da interdependência entre 

ecologia e hidrologia para que os conhecimentos humanos possam ser aplicados com o 

objetivo de mudar os cursos de água em benefício de todas as coisas vivas. Nessa definição a 

ecohidrologia integra a ecologia em abordagens hidrológicas e a hidrologia em estudos 

ecológicos, ou seja, considera indispensável que se tenha informações biológicas em estudos 

de hidrologia e vice-versa.  

Huet et al. (1949) definem a ecohidrologia como um conceito que pode ser aplicado 

para resolver questões ambientais. No entanto, os autores, já naquela época, reconheceram 

que as tentativas de solucionar os problemas ambientais no meio aquático não estariam 

surtindo os resultados esperados que pudessem garantir a qualidade de vida das pessoas.   

Segundo Zalewski (2002) o ambiente aquático, na escala da bacia hidrográfica, é uma 

função de fatores como condições climáticas, estruturas geomorfológicas e evolução 

biológica.  Diante da necessidade de entendermos a integração desses fatores, Moraes (2009) 
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afirma que a ecohidrologia vem sendo utilizada como uma ferramenta útil para encontrarmos 

o uso sustentável dos recursos aquáticos.  Esse mesmo autor afirma que em ecossistemas de 

água doce a qualidade da água depende de fatores e processos bióticos, abióticos e antrópicos, 

favorecendo o uso dessa abordagem no meio urbano como forma de encontrar as metas para a 

gestão dos recursos hídricos. 

 No meio urbano o crescimento populacional e suas aspirações provocam uma série de 

mudanças nos ambientes aquáticos. A canalização de rios, a redução e a ocupação de áreas de 

várzea e a drenagem urbana causam sérias modificações no fluxo de água, de nutrientes, 

sedimentos e poluentes (UNESCO, 2007). Tais modificações geram preocupação, pois podem 

acarretar consequências irreversíveis para os recursos hídricos. 

 A manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos é uma tarefa complexa, 

pois não depende só de ações locais. O caráter de continuidade dos corpos hídricos implica no 

estabelecimento de políticas e metas que extrapolem os limites dos municípios. Nesse caso, a 

unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. O desenvolvimento de políticas em escala de 

bacias hidrográficas envolve o balanço de múltiplos objetivos como, por exemplo, água 

limpa, áreas de recreação, controle de cheias, enriquecimento de espécies e proteção 

(EKNESS e RANDHIR, 2007). O conhecimento das relações entre ambiente terrestre e 

aquático é imprescindível para garantir políticas de planejamento e manejo de áreas urbanas 

que assegurem água em quantidade e com qualidade suficiente para atender às necessidades 

da população e às demandas ambientais.  

 Normalmente, mesmo em lugares onde há preocupação com questões ambientais, as 

decisões relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos são tomadas sem bases 

científicas e empíricas, e focadas, normalmente em ações de curto prazo, sem considerar a 

complexidade dos processos num ecossistema aquático (NAIMAN et al., 1995). O resultado 

dessas ações é uma baixa eficiência ambiental e econômica das atividades (UNESCO, 2007), 

pois aos poucos os impactos dessa abordagem superficial afetam o funcionamento do 

ecossistema. 

 Almeida-Neto (2007) apresentou uma visão da integração ecohidrológica para pulsos 

temporais e espaciais com ênfase no processo de inundação. Segundo o autor, as variações do 

nível da água e da vazão provocaram uma série de transformações nas características 

limnológicas dos corpos d’ água causadas por interações entre os ambientes terrestre e 

aquático, originando a variação da carga e concentração de alguns indicadores de qualidade 

da água. Mendiondo (2008) abordou os desafios sobre a perda de biodiversidade em áreas 

urbanas, estabelecendo relações com a ecohidrologia. Nesse trabalho o autor deu ênfase aos 
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problemas decorrentes da eutrofização e salientou a importância de considerar as questões da 

biodiversidade urbana não só do ponto de vista ecológico, mas também equiparando-as com 

aspectos hidrológicos, e considerando relevante o estudo da qualidade da água como parte dos 

planos e projetos de restauração da  biodiversidade em busca de rios mais saudáveis. Bottino 

& Mendiondo (2009) apresentaram os resultados de um trabalho desenvolvido no Rio Canha. 

A abordagem ecohidrológica permitiu a avaliação da influência do uso e ocupação das bacias 

afluentes confrontando os resultados com as cargas específicas. Pehovaz (2010) discutiu a 

relação entre um indicador ecohidrológico relacionado à vulnerabilidade e variáveis de 

qualidade de água para uma bacia urbana.  

Ao integrar dois ramos da ciência – hidrologia e ecologia – a ecohidrologia cria um 

novo background para o gerenciamento dos recursos hídricos e acelera a implantação do 

desenvolvimento sustentável, pois permite que os tomadores de decisão eliminem ameaças 

como secas, inundações e fontes de poluição e amplifiquem as chances, garantindo resistência 

e resiliência (UNESCO, 2007). Dessa forma, a ecohidrologia favorece progressos na 

limnologia que aumentam a capacidade de incorporar e utilizar conhecimentos 

interdisciplinares para o diagnóstico e restauração de ecossistemas aquáticos. 

 

3.1.2. Indicadores Ecohidrológicos 

 

 Segundo Nuttle (2002) a ecohidrologia como ciência busca o conhecimento para que 

possamos compreender a influência das atividades humanas sobre os recursos hídricos. 

Assim, podemos dizer que ela engloba uma série de temas tão variados como os ecossistemas 

da Terra e as atividades humanas que irão determinar o seu, e nosso futuro. 

 Uma maneira de avaliar como a interferência das atividades humanas nos processos 

ecológicos afeta os processos hidrológicos é fazendo uso de indicadores, neste caso chamados 

os indicadores de “indicadores ecohidrológicos”. 

 Serão considerados indicadores de sustentabilidade do sistema fluvial, que foram 

apresentados por Almeida Neto (2007) e são mostrados na Tabela 1, que foi construída a 

partir da literatura mundial. De acordo com Almeida Neto & Mendiondo (2008), os pulsos de 

inundação são constituídos temporalmente pelas etapas de limnofase e potamofase, por isso os 

indicadores ecohidrológicos relacionados à passagem dos pulsos levam em consideração 

fatores ligados a estas fases como, por exemplo, nível de água, velocidade, tempo de duração 

do pulso etc. 
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Continuidade Diversidade Dinâmica Resiliência Vulnerabilidade
Bacia - Rio Bacia - Várzea Bacia - Várzea Várzea - Rio Várzea - Rio
Indicador associado ao número e 
extensão de canais da rede de 
drenagem e da frequência de 
inundações máximas da várze, 
responsáveis pela manutenção do 
regime dos rios, ciclos bio-geo-
químicos subterrâneos e 
autodepuração de cargas.

Quantificação de áreas alagadas 
permanentes em relação ao total de 
áreas alagadas da várzea, como 
indicativo de proporção de sistemas 
lênticos internos com potencial de 
intercâmbio de nutrientes, energia 
e/ou informação com o leito 
principal.

Mecanismo não-linear de processos 
multivariados de nutrientes, de 
informação e de energia, 
transferidos entre a bacia de 
drenagem e a várzea, sob situações 
de limnofase e de potamofase dos 
pulsos.

Capacidade de recuperação 
potencial do indicador e/ou de 
alcançar um novo equilíbrio em 
face à ocorrência de entradas 
de matéria, energia e/ou 
informação.

Análise de risco e gestão de várzeas, 
usando três fatores: ameaça (tempo de 
retorno), vulnerabilidade (custos 
indiretos de falta ou excesso de um 
serviço ambiental) e exposição 
(localização relativa dentro da várzea, 
em relação ao rio principal).

Variável do indicador 
(unidade)

X1: número de sub-bacias afluentes 
laterais por unidade de 
comprimento longitudinal do rio 
principal (nº/km)                             
X2: densidade de afluentes na 
drenagem (km/km²)                       
X3: frequência de ocorrência de 
completa inundação da várzea por 
pulsos extremos (nº/decadas)                                                 
X4: fração de áreas de lagoas 
perenes dentro das várzeas 
(km²/km², %)                                                    
X5: quociente de perímetro 
molhado da seção potencial 
máxima de várzea e canal, relativo 
ao perímetro do canal principal 
(m/m, %)

X6: valor relativo, quociente das 
áreas co potencial de alagamento, 
perenes e intermitentes, com relação 
à área total de várzeas disponíveis 
para alagamento (km²/km², %)                                                  
X7: valor relativo, ou quociente, do 
total de áreas de várzeas com relação 
à área total da bacia de contribuição 
de montante (km²/km², %)                                              
X8: número de usos e ocupações 
diferentes por unidade de várzea 
(nº/km²)

X9: valor relativo, quociente, do 
tempo de manutenção de áreas 
alagadas nas várzeas após 
ocorrência de alturas máximas, pela 
duração do pulso respectivo 
(dias/dias, %)                                             
X10: valor relativo, quociente do 
tempoo de extravasamento de 
pulso, acima da cota de conexão rio-
várzea, sobre o tempo de duração 
de pulso total (dias/dias, %)

X11: taxa da diferença de 
indicadores de produção 
primária em áreas preservadas 
e em áreas degradas da várzea 
(gPS/dia)                                         
X12: gradiente da vazão com 
cota hidrométrica (a) antes e 
(b) depois do extravasamento 
(m³/s/m)                                      
X13: superfície dimensional de 
"loops" do indicador produção 
primária versus altura 
hidrométrica                                
X14: superfície dimensional de 
"loops" do indicador de 
produção primária versus área 
alagada

X15: fração de produção primária 
durante e após inundação máxima, em 
relação ao valor existente antes da 
inundação (gPS/gPS, %)                         
X16: mudança das vazões Q5% e Q95%, 
na curva de permanência, devido a 
impactos antrópicas e uso do solo (m³/s)                                               
X17: mudança de probabilidade da 
vazão original de Q95%, como impactos 
diretos de ações antrópicas e/ou do uso 
(probabilidade)                                                      
X18: produto de velocidade média e 
profundidade média (m²/s)

Descrição do Indicador

 

Tabela 1 - Indicadores Ecohidrológicos (Fonte: Almeida-Neto & Mendiondo, 2008) 
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 Almeida Neto (op cit) afirma que os princípios envolvidos na abordagem 

ecohidrológica já foram discutidos por diversos autores, por exemplo, continuidade 

(VANNOTE et al., 1980;  KAREIVA & WENERGREN, 1995; DALE et al., 2000), 

diversidade  (HULSE et al., 2000; WARD & TOCKNER, 2001), similaridade de hábitats nas 

interfaces rio-várzea (THOMAZ et al., 2007), vulnerabilidade (DER VEEN, A. 

LOGTMEIJER, 2005; BERKES, 2007), resiliência e estabilidade de sistemas dinâmicos 

(HOLLING, 1973; HOLLING & GUNDERSON, 2002) e diversidade (NEIFF, 1990; BUNN 

& ARTHINGTON, 2002; COLLISCHON et al, 2005). Alguns desses princípios são tomados 

como categorias para as 18 variáveis consideradas para avaliar a sustentabilidade do sistema 

fluvial. Diversos trabalhos como Almeida Neto (2007), Benassi (2006), Janauer (2000), 

Mendiondo et al. (2000a,b), Neiff et al. (2000), Pehovaz (2010), Zalewski (2000), têm sido 

desenvolvidos no sentido de entender a dinâmica das áreas de várzeas e das variáveis 

ecohidrológicas. 

  

3.1.3. Integração Ecohidrológica 

 

 A integração ecohidrológica pode ser realizada, como mostrou Almeida Neto e 

Mendiondo (2008), associando as variáveis ecohidrológicas com parâmetros de qualidade e 

quantidade de água. Dessa forma, aliam-se ferramentas utilizadas frequentemente para a 

análise do estado de um corpo hídrico, como parâmetros químicos e biológicos, com as 

variáveis ecohidrológicas que consideram diferentes fatores bióticos e abióticos no 

ecossistema.  

Com essa integração é possível avaliar o estado de conservação e a suscetibilidade de 

bacias decorrentes das alterações no uso do solo. No meio urbano onde essas modificações 

são mais intensas, gerando maior degradação dos recursos hídricos e do ecossistema de 

maneira geral, tal integração pode favorecer a gestão com a identificação de áreas de risco. 

Pehovaz (2010) avaliou o indicador X18, relacionado à vulnerabilidade, associado à 

variáveis de qualidade, vazão e altura da água nos canais. O autor observou que o aumento da 

altura hidrométrica influiu diretamente na vulnerabilidade. No entanto, não foi possível 

identificar padrões na relação entre o indicador ecohidrológico e as cargas de poluentes. 

A continuidade de estudos sobre integração ecohidrológica é essencial para a 

compreensão das relações entre fatores bióticos, abióticos e antrópicos. 
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3.2. Mudanças no uso do solo e impactos nos recursos hídricos 

 
 

As mudanças no uso do solo em áreas urbanas apresentam uma relação paradoxal 

entre desenvolvimento e sustentabilidade. Ao mesmo tempo em que infraestruturas como 

moradia, fornecimento de água, energia, coleta de resíduos e transporte são necessárias para 

promover o bem-estar da população; elas moldam problemas sócio-econômicos e ambientais 

(MONSTADT, 2009). De acordo com Hubacek et al. (2009), para que haja um balanço entre 

metas sócio-econômicas e sustentabilidade ambiental é necessário o conhecimento da 

capacidade suporte do ambiente. Esse conceito tem sido inserido em diversas abordagens 

como a Pegada Ecológica e a Pegada Hídrica, que se propõem a quantificar o impacto das 

ações humanas nos recursos naturais. A partir da identificação de padrões não sustentáveis do 

consumo desses recursos é possível propor medidas mitigadoras e de adaptação. 

De acordo com Tucci (2003), o ciclo hidrológico no meio urbano sofre alterações 

devido às modificações na superfície, canalizações, poluição do ar e das superfícies, entre 

outros fatores. As modificações na superfície se configuram pelo aumento de áreas 

impermeáveis que está relacionado com a densidade populacional. Assim, num país com 

86,12% da população vivendo em áreas urbanas (IBGE, 2010), podemos entender a origem 

dos problemas atuais e, diante da tendência de crescimento populacional pensar em formas de 

não deixar que esses problemas se agravem nas gerações futuras. 

O fornecimento de água para o funcionamento das cidades é uma necessidade relatada 

desde o início da era cristã por Julius Frontinus VI que tinha, em Roma, a missão de gerenciar 

os diversos aquedutos para garantir água à população. No entanto, o empenho para garantir o 

fornecimento não era o mesmo utilizado para assegurar a manutenção da qualidade dos corpos 

hídricos. A qualidade só passou a ser uma preocupação após a época da revolução industrial, 

quando o crescimento das cidades e a perda de qualidade que isso acarretava tornaram 

impossível a captação de água de abastecimento (CAMPOS, 2003). 

O uso inconsequente evidenciou a necessidade de uma gestão de demanda, que se 

configura como um conjunto de medidas que têm por objetivo influenciar o comportamento 

do usuário, de forma que ele faça uso desse recurso conscientemente e com responsabilidade 

(STUDART E CAMPOS, 2001). 

A noção de responsabilidade no consumo de água é um tema que vem sendo discutido 

no sentido de promover uma mudança no comportamento dos usuários do recurso. 

Atualmente, o preço que se paga pelo uso da água corresponde somente ao serviço das 
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concessionárias, sem realmente atribuir um valor ao recurso hídrico. No entanto, diante do 

quadro de escassez e perda de qualidade, causado pelas ações antrópicas, tem sido 

implantadas formas de cobrar também pelo recuso em si. Essa cobrança estaria dentro dos 

princípios do consumidor-pagador e poluidor-pagador, segundo os quais se cobra um valor 

por desfrutar da água de qualidade e devolvê-la com certo grau de degradação. 

De acordo com TUCCI (1997), a falta de planejamento da ocupação do solo no Brasil 

tem trazido transtornos e custos tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, já que 

acarreta um aumento crescente na frequência de inundações, perda de biodiversidade, da 

qualidade dos recursos hídricos, no crescimento na produção de sedimentos e de problemas de 

saúde. 

De acordo com Moraes e Jordão (2002), cerca de um décimo da vida produtiva de 

pessoas que vivem em países em desenvolvimento é perdido devido a doenças relacionadas à 

água. Esse dado aponta para a importância que a qualidade da água, ou a sua degradação, 

exerce sobre a saúde humana.  

Garantir a manutenção dos corpos hídricos em áreas urbanas é uma tarefa complexa. A 

tomada de decisões visando à sustentabilidade em áreas urbanas requer um processo 

participativo e a compreensão das complexas interações entre os fatores envolvidos (FOXON, 

2002). 

Os problemas atuais em áreas urbanas relacionados com a mudança no uso do solo são 

agravados pelos impactos das mudanças climáticas, que afetam a frequência e distribuição das 

precipitações, tornando essas áreas mais vulneráveis à ocorrência de desastres, como as 

enchentes que ocorrem anualmente em diversas cidades do Brasil e do mundo. Um dos fatores 

de contribuição para as mudanças climáticas são as alterações no uso e ocupação do solo, que 

ocorrem de forma mais intensa em áreas urbanas. De acordo com Tucci et al. (2001), a 

influência dessas modificações no clima ocorre em pequena escala, porém, a longo prazo 

podem resultar em alterações significativas no balanço hídrico. 

Os ambientes urbanos foram considerados durante muito tempo como ambientes não 

naturais, por isso os estudos se focavam nas relações entre plantas e animais. Os ecologistas 

urbanos, no entanto, passaram a analisar as cidades, focados nos processos que convertem 

grande quantidade de matéria e energia em commodities essenciais, como eletricidade e água 

potável e resíduos. O metabolismo urbano é entendido como um processo interligado de 

fluxos biofísicos dentro e fora do território urbano. Os estudos desse metabolismo 

proporcionam, por meio de análises e de modelagem, informações sobre o fluxo de materiais, 
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descobrindo fontes de poluição e associando-as à produção específica ou padrões de consumo, 

deduzindo assim requisitos para uma gestão de fluxo mais sustentável (MONSTADT, 2009). 

 

3.2.1. Aspectos quali-quantitativos da água no meio urbano 
 

 A água é o recurso natural que apresenta os mais variados usos. Podemos destacar o 

abastecimento público, consumo industrial, irrigação, dessedentação de animais, recreação, 

geração de energia elétrica, transporte, diluição de poluentes e proteção da fauna e flora. Cada 

uma deles requer água em determinada quantidade e com certa qualidade específica.  

O crescimento populacional e a expansão das áreas urbanas aumentam a demanda por 

serviços como o fornecimento de água e energia, coleta de esgoto, ampliação da rede de 

drenagem, entre outros. Quando a ocupação ocorre sem o planejamento adequado, esses 

serviços ficam sobrecarregados e seu funcionamento, comprometido. A multiplicação de 

loteamentos é uma das ações mais impactantes, pois além de ser de fácil disseminação e 

constituir uma necessidade do ser humano, a demanda é crescente e seus efeitos dificilmente 

são reversíveis (CARVALHO e BRAGA, 2003). A discussão sobre o meio urbano na Rio+20 

apontou para preocupação de como as cidades irão contribuir para a o equilíbrio ambiental ou, 

pelo contrário, como promoverão o desequilíbrio que estamos sofrendo. Filho (2012) 

destacou a especulação imobiliária no meio urbano ou nas franjas de crescimento como causa 

da expansão desnecessária das cidades, que leva à ampliação desnecessária de serviços 

públicos.  

A crescente impermeabilização resulta, invariavelmente, no aumento do escoamento 

superficial, com redução do amortecimento das águas e, consequentemente causa o aumento 

das vazões máximas e do risco de desastres (BRITO, 2006). A partir de simulações, Tucci et 

al.(2001) verificaram que essas mudanças no uso do solo causam aumento nos valores do 

pico e nos volumes totais escoados. 

Além de alterações em termos quantitativos nos recursos hídricos, é necessário 

considerar os impactos na qualidade das águas decorrentes do processo de urbanização. 

Segundo Araújo e Santaella (2003), inicialmente a preocupação com relação aos recursos 

hídricos se dava somente em termos quantitativos e as características físicas que interessavam 

eram a presença de sólidos e compostos que conferiam odor e sabor à água. Somente a partir 

dos anos 70, com o aumento da deterioração da qualidade das águas devido ao despejo de 

dejetos e águas residuárias, é que se deu início ao combate à poluição dos rios. Nessa época, 
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percebeu-se que o processo de autodepuração dos rios não era suficiente para eliminar toda a 

poluição lançada (carga orgânica) nas águas. 

Diante dessa constatação e do crescimento da demanda por água com qualidade para 

atender as necessidades humanas, tem se intensificado a preocupação e adoção de medidas 

que prezem pela manutenção das características essenciais desse recurso.  

Segundo Gastaldini e Mendonça (2001), a poluição do meio aquático é decorrente da 

introdução direta ou indireta de substâncias e energia. Ela causa danos aos organismos vivos, 

às atividades aquáticas, riscos à saúde pública e prejuízos à qualidade das águas, interferindo 

no uso industrial, doméstico e na agricultura. No meio urbano, a degradação da qualidade das 

águas tem tomado proporções cada vez maiores, incentivando diversos estudos que possam 

fornecer subsídios seu manejo nessas áreas.  

Segundo Tucci et al, (2001), as principais fontes de poluição no meio urbano estão 

ligadas a cargas pontuais e difusas. Benetti e Bidone (2001) destacam como fontes de 

poluição o despejo de esgotos sanitários ou de águas residuárias, o lançamento de resíduos 

sólidos, a drenagem urbana, fontes acidentais e fontes atmosféricas. 

A poluição difusa vinda do escoamento tem sido identificada como a maior causa de 

degradação dos corpos receptores (PORTO et al., 2001; LEE e BANG, 2000). Lee e Bang 

(2000) afirmam que, muitas vezes o impacto da contribuição de um evento de precipitação é 

superior à carga de efluentes sanitários. Além da qualidade, as grandes quantidades de água 

que são geradas pelo escoamento superficial durante eventos de precipitação causam prejuízos 

sociais e econômicos durante extravasamentos ou inundações.  

Para o controle da poluição difusa Kim et al. (2006) ressaltam a necessidade de 

melhores práticas de gestão (Best Management Practices) e que a legislação relacionada aos 

níveis de tolerância seja utilizada de forma simultânea com a gestão integrada de bacias 

hidrográficas. 

A resposta técnica para os problemas decorrentes da urbanização, como o aumento da 

drenagem e das cargas poluidoras, é o disciplinamento da ocupação urbana através da 

densificação compatível com os riscos de inundação e capacidade de autodepuração. Para 

tanto, é necessária a quantificação dos impactos de diferentes condições de urbanização sobre 

o escoamento (TUCCI et al., 2001). Essa avaliação pode e tem sido realizada através da 

modelagem hidrológica de cenários em longo prazo. 

 Além de ações antrópicas que interferem na qualidade das águas, há ainda fatores 

como condições geológicas e geomorfológicas, cobertura vegetal e comportamento dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos que naturalmente já fazem com que a qualidade da água 
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seja diferente de um corpo de água para outro (TUCCI et al., 2001). Devido à ação dessas 

variáveis é necessário que, em cada caso, haja uma avaliação para encontrar a melhor forma 

de gerenciar esse recurso assegurando sua manutenção em quantidade e qualidade.  

Pehovaz (2010) ressalta que, além das fontes de poluição lançadas nos corpos de água, 

é preciso considerar também a sua capacidade de assimilação, pois as interações físicas, 

químicas e biológicas que determinam essa capacidade são alteradas devido às mudanças no 

uso do solo que ocorrem no meio urbano. Zaffani et al. (2011) apresentaram resultados 

referentes à pegada hídrica cinza da drenagem urbana, que considera a quantidade de água 

necessária para diluir cargas poluentes até níveis estabelecidos pela legislação local. O 

trabalho mostrou que a as cargas de poluentes que chegam até os rios durante eventos de 

precipitação podem exceder a capacidade de assimilação dos mesmos, causando a degradação 

da qualidade. 

Fisher et al. (2007) propõem a adoção do conceito de cargas críticas para a gestão das 

águas. Cargas críticas são definidas como a quantidade de uma substância que pode adentrar 

um corpo hídrico sem causar danos aos indicadores biológicos e químicos. Nessa abordagem, 

a tolerância de poluentes fica condicionada à capacidade de depuração do sistema aquático em 

questão, reduzindo os riscos para o ecossistema e para a população. 

Durante muito tempo o objetivo da drenagem urbana foi remover o excesso de águas 

pluviais para que não causassem prejuízos e riscos de inundações. A implantação de medidas 

estruturais era a solução mais adotada para reduzir esses riscos. No entanto, os resultados da 

implantação dessas medidas não se mostraram suficientes para lidar com os problemas da 

drenagem urbana. Os problemas decorrentes da drenagem urbana devem ser entendidos 

dentro do contexto do meio urbano com os diversos fatores que o influenciam. Dessa forma, a 

drenagem urbana passou a ser vista como um problema com componentes políticos e 

sociológicos (PORTO et al., 2001). 

A implantação de obras estruturais deve vir acompanhada de planejamento do uso e 

ocupação do solo que visem minimizar os impactos da urbanização na geração do escoamento 

superficial, como manter certa porcentagem de área impermeável, conservar áreas de várzeas, 

entre outros, conscientizar a população a respeito de sua participação nesse processo e utilizar 

tecnologias para a implementação de melhorias.  
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3.3. Cenários como Ferramenta de Planejamento 
  

 

 Antes de tomar decisões é preciso avaliar as consequências que cada ação poderá 

surtir. Podemos estimar como o ecossistema e seus serviços irão mudar nas próximas décadas 

em decorrência de mudanças como o crescimento populacional, econômico, políticas de 

comércio, políticas ambientais, mudanças climáticas e assim por diante. Mas como os 

tomadores de decisão podem avaliar qual das alternativas disponíveis é melhor diante de 

tantas opções?  

A elaboração de diferentes cenários visa elucidar a comparação entre mudanças em 

processos chave. Ao analisar múltiplos cenários futuros é possível observar a relação “causa-

efeito” e os possíveis resultados de cada um. Dessa forma, os tomadores de decisão podem 

explorar e avaliar e reduzir as incertezas. No contexto do presente trabalho, a modelagem 

matemática vem auxiliar essa etapa de redução de incertezas, pois a representação do 

ambiente e a possibilidade de testar e avaliar mudanças auxilia a tomada de decisão por parte 

dos envolvidos. 

Measham et al. (2011) destacam a relevância dos cenários para a avaliação das 

consequências das mudanças climáticas. A falta de informações e previsões climáticas 

confiáveis torna a elaboração de cenários uma ferramenta útil no planejamento para as 

mudanças climáticas. De acordo com He et al. (2011), diante dos impactos que as mudanças 

climáticas podem causar à qualidade e à quantidade de água, diversos estudos têm sido 

desenvolvidos para avaliar esses impactos e propor medidas de mitigação e adaptação. Os 

mesmos autores formularam cenários futuros com base em mudanças na precipitação e 

temperatura. As respostas hidrológicas às mudanças foram medidas em termos de volume e 

valor de pico, para a vazão e em termos de valor médio de evento para aspectos qualitativos. 

A construção de cenários lida com previsibilidade e a dicotomia: o porvir 

determinístico, dependente das leis da natureza, e o futuro imprevisível, impossível de ser 

determinado pelos homens. Na concepção de cenários o futuro não é determinado, pois é 

aberto a influências e ocorre na conjunção entre liberdade, necessidade e vontade. Como 

tecnologia, os cenários auxiliam na tomada de decisão capaz de influenciar o futuro, de 

construir a realidade desejada. Portanto, eles não têm a finalidade de prever o futuro, mas de 

melhorar e sistematizar a observação do ambiente através de uma postura antecipatória 

(APRÍGIO, 2012). 
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O uso de cenários prospectivos possibilita a visualização de diferentes situações 

através da criação de diferentes cenários que partem das incertezas para o futuro (NEVES, 

2007). No Brasil, a utilização de cenários como ferramenta de suporte para a tomada de 

decisão ainda é incipiente. No entanto, os casos bem sucedidos têm estimulado a ampliação 

de sua utilização (SOUZA, 2008). O primeiro estudo a utilizar cenários como ferramenta para 

o planejamento, no Brasil, foi o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), em 2006.  

O reconhecimento dos prejuízos decorrentes da drenagem urbana em eventos extremos 

levou os governos locais a adotarem os Planos Diretores de Drenagem Urbana. Diante da 

dependência de eventos naturais, como as precipitações, das incertezas inerentes à sua 

ocorrência e das mudanças no uso do solo, a elaboração de um Plano de Drenagem Urbana 

conta com a projeção de cenários, que possibilitem a exploração de diversas condições e 

alternativas. A cidade de São Carlos desenvolveu seu Plano de Drenagem com base em 

cenários. Um cenário tendencial elaborado considerando as diretrizes do plano diretor 

municipal, estudos da distribuição da população nos setores, projetos aprovados ou em 

aprovação na prefeitura, alternativas locacionais com relação às propostas do plano, opinião 

dos técnicos da prefeitura e do SAAE e modelagem da rede com base em dados 

experimentais. A parir do cenário tendencial foram selecionadas alternativas para adaptações 

a serem implantadas no sistema de drenagem, definindo assim o cenário proposto para o plano 

diretor de drenagem do município (PMSC, 2011). 

 Estudos como o State of the future e o Millenium Ecosystem Assessment (MEA) são 

exemplos de cenários elaborados por um conjunto de especialistas de vários locais que 

retratam a visão do futuro para o mundo. São propostas mudanças em diversos setores que 

podem ser interpretados e aplicados na escala e no local de interesse (MEA, 2005). 

 Para o presente estudo foram adotados os cenários propostos pelo MEA e 

anteriormente interpretados por Souza (2008). 

 
 

 

3.3.1. Cenários do Millenium Ecosystem Assessment 
 

O Millenium Ecosystem Assessment (MEA) foi desenvolvido com o intuito de atender 

às necessidades de informações científicas dos tomadores de decisão. A construção dos 

cenários foi baseada na questão-chave: “Quais serão as consequências plausíveis das 
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mudanças nas trajetórias de desenvolvimento para os ecossistemas e seus serviços e para o 

bem-estar humano?”. A partir dessa questão outras quatro, mais específicas, foram 

consideradas e originaram quatro cenários diferentes que exploram aspectos futuros plausíveis 

e suas implicações para os serviços dos ecossistemas (Figura 3). Os cenários “Adapting 

Mosaic” (AM) e “TechnoGarden” (TG) apresentam políticas pró-ativas de manejo dos 

ecossistemas, enquanto o “Global Orchestration” (GO) e o “Order from Strength” (OS) 

apresentam políticas ambientais reativas. 

Os cenários foram elaborados a partir de entrevistas com líderes de organizações não-

governamentais, de governos, e de empresas nos cinco continentes. Além disso, foram 

consultadas literaturas e documentos de políticas que estabelecem relações entre as mudanças 

nos ecossistemas e o bem-estar humano. A maioria dos entrevistados mostrou-se preocupada 

com a perda de qualidade e quantidade de serviços ambientais. No entanto, quando 

questionados sobre a causa para tais distúrbios, não houve consenso. 

 

 
Figura 3: Cenários propostos pelo Millenium Ecosystem Assessment  

(Fonte: Percy e Lubchenco, 2006) 
 

 Os cenários do MEA foram construídos para explorar uma ampla gama de contextos 

em que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. Quanto ao contexto dos cenários, são 

propostas situações de globalização e de regionalização. Eles são divididos também de acordo 

com a abordagem escolhida. De um lado temos cenários em que o foco está centrado em 
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crescimento econômico e promoção de bens públicos. De outro, temos cenários em que há 

maior preocupação com o manejo dos ecossistemas e os serviços que eles nos oferecem. 

Segundo MEA (2005) para cada cenário foram analisados conjuntos de mudanças 

socioeconômicas plausíveis consistentes com mudanças contrastantes no manejo dos 

ecossistemas. Dessa forma, são exploradas as consequências de quatro futuros para os 

serviços ecossistêmicos e para o bem-estar da população. No entanto, não foi objetivo do 

estudo citado propor o melhor ou o pior caminho. Os autores ressaltam que podem haver 

combinações entre as propostas de cada um para que se alcancem as mudanças desejadas. 

 

 

3.3.1.1. Order from Strength 
 

 

No cenário OS há uma preocupação em se isolar e afastar dos problemas econômicos e 

ambientais. Ocorre exagerada regionalização e elevada desigualdade global. Isso é feito 

através de barreiras instituídas por meio de políticas protecionistas. Dessa forma, acredita-se 

que seja possível afastar a pobreza, os conflitos e a degradação dos serviços ambientais. Nesse 

cenário ocorre o menor crescimento econômico e o maior crescimento populacional. Além 

disso, ocorrem inúmeras formas de distúrbios nos serviços ecossistêmicos, que são causados 

com certa frequência. 

Tanto nesse cenário quanto no GO os ecossistemas são considerados resistentes às 

ações antrópicas, por isso a posição reativa com relação ao meio ambiente. Inicialmente, para 

a manutenção dos serviços dos ecossistemas é proposta a política de manutenção de áreas 

naturais. No entanto, o foco na segurança nacional só favorece a manutenção dos serviços dos 

ecossistemas se for combinado com o manejo ecossistêmico além das fronteiras de reservas 

naturais. Caso contrário, as pressões acarretam falhas no oferecimento de serviços 

ecossistêmicos.  

 

 3.3.1.2. Global Orchestration 
 
 

A globalização e o crescimento econômico propostos nesse cenário se baseiam na 

constatação de que os maiores problemas globais têm suas raízes na pobreza e na 
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desigualdade. Como solução propõem-se políticas que favoreçam o bem-estar das pessoas nos 

países mais pobres através da remoção de barreiras comerciais e de subsídios. A preocupação 

com o meio ambiente está em segundo plano, pois acredita-se que o crescimento econômico 

criará a demanda e os meios para se alcançar um meio ambiente equilibrado. As 

consequências desse posicionamento com relação ao meio ambiente é a degradação global 

como o aumento de gases do efeito estufa, a redução da biodiversidade e o crescimento não 

planejado de áreas urbanas. Apesar dos impactos globais, algumas regiões são mais afetadas 

pelos impactos ambientais. Em países pobres, a melhoria no bem-estar da população é 

alcançada à custa da degradação dos serviços ambientais até 2050. 

O foco no crescimento econômico e na proteção de bens públicos como saúde, 

educação e infra-estrutura desvia a atenção de políticas ambientais e aumenta o risco de falhas 

no oferecimento de serviços ambientais. Os problemas ambientais que se relacionam com o 

bem-estar só são considerados após se tornarem evidentes. Há uma ampla gama de distúrbios 

nos serviços ecossistêmicos, mas com frequência menor que no cenário OS. 

O crescimento econômico, o aumento da classe média e a expansão na educação 

levam ao aumento da necessidade por cidades mais limpas, menos poluição e mais belezas 

naturais. A elevação da renda gera mudanças no padrão de consumo, que por sua vez impacta 

a quantidade de florestas, a oferta de alimentos, a disponibilidade de água potável, a 

frequência de inundações, a transmissão de doenças, entre outros.  

 

 

 3.3.1.3. Adapting Mosaic 
 

 

O cenário AM também adota uma abordagem regional, porém explora os riscos e 

benefícios locais, em escala de bacias hidrográficas. A falta de crédito de instituições 

internacionais e o reconhecimento da importância da resiliência do ambiente levam a adoção 

de medidas que visem à experimentação e o controle local dos ecossistemas. Há investimento 

em capital social e humano com o objetivo de compreender melhor o funcionamento e o 

manejo dos ecossistemas. O resultado desse investimento é a compreensão sobre resiliência 

flexibilidade e fragilidade dos ecossistemas locais. Como as ações são regionais há planos 

bem sucedidos e outros mal sucedidos. No entanto, a troca de informações entre as regiões 
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propicia a aprendizagem compartilhada. Dessa forma, o número de experiências bem-

sucedidas aumenta gradualmente.  

Os problemas globais são ignorados inicialmente, mas depois são tratados de maneira 

flexível, favorecendo sua solução. Apesar dos esforços para a manutenção de serviços 

ambientais, alguns deles sofrem degradação ao longo do processo. 

Quando o manejo do ecossistema é proativo e orientado a lidar com mudanças, os 

serviços do ecossistema se tornam mais resilientes e a população menos vulnerável a 

distúrbios no seu oferecimento. O problema dessa abordagem regional é a falta de atenção 

dada a problemas globais como as mudanças climáticas. 

 

3.3.1.4. TechnoGarden 
 

 

O TG é um cenário globalizado que aposta nas tecnologias para solucionar problemas 

ambientais. Assim como no cenário AM, há reconhecimento da importância desses serviços, o 

que impulsiona ações pró-ativas. O investimento em tecnologias verdes é acompanhado por 

significativo desenvolvimento econômico e educacional, o que ajuda as pessoas a entenderem 

que os ecossistemas são responsáveis pelo fornecimento de meios para a subsistência da 

população. 

As tecnologias são utilizadas para estimularem os serviços ecossistêmicos até seus 

limites em favor do bem-estar humano. A oferta de serviços é grande no mundo todo, mas a 

flexibilidade é baixa devido à dependência de um conjunto de fatores ideais. 

Em alguns casos, falhas nas tecnologias ou na resiliência ambiental aumentam a 

vulnerabilidade dos serviços ambientais. Essa situação pode, às vezes, acarretar interrupções 

no fornecimento desses serviços, afetando o bem-estar humano. 
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3.4. Modelos Hidrológicos  

 
 

Existe uma ampla gama de modelos nacionais e internacionais disponíveis para 

aplicação. A escolha do modelo depende de fatores como o tamanho da área de estudo, a 

variabilidade espacial dos processos e a disponibilidade de dados.  

O IPH-S1 é um software brasileiro, desenvolvido pelo IPH (Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas) na Universidade do Rio Grande do Sul, em parceria com outras instituições. 

Possibilita a obtenção do hidrograma de projeto com base na seleção de modelos para a 

simulação parcial de cada fase da transformação chuva-vazão, sendo dividido nos módulos 

bacia e rio. No módulo bacia, há opções de modelos de precipitação, separação do 

escoamento, escoamento superficial e subterrâneo. No módulo rio, os modelos disponíveis 

permitem a simulação do escoamento no canal, em reservatórios e a derivação de vazões 

(IPH-UFRGS, 2004). Souza (2008) utilizou o modelo IPH-S1 para a simulação de cenário de 

longo prazo e análise da variação do escoamento. 

A plataforma HEC (Hydrologic Engineering Center) é desenvolvida pelo Corpo de 

Engenheiros do Exército dos EUA. O pacote, disponibilizado gratuitamente, conta com um 

módulo hidráulico, HEC-RAS e o módulo hidrológico, HEC-HMS. O último simula a 

trasformação chuva-vazão em sistemas de bacias e sub-bacias hidrográficas. Possibilita a 

estimativa de escoamento superficial por meio dos modelos tradicionalmente utilizados em 

hidrologia, com vistas ao planejamento urbano. Uma opção para os usuários é a modelagem 

semi-distribuída, que pode ser útil para áreas maiores. 

A plataforma Kalypso é um pacote de ferramentas para o gerenciamento de 

inundações desenvolvido na Alemanha. Permite a simulação hidráulico-hidrológica e do 

risco. O pacote vem sendo amplamente utilizado na Alemanha pelos gestores de drenagem 

urbana. o pacote disponibiliza módulos para a simulação hidrológica, simulação hidráulica de 

remanso, simulação hidrodinâmica uni e bidimensional, plataforma de integração cm 

sisitemas de informações geográficas para processamento de modelos digitais de elevação do 

terreno e elaboração de manchas de inundação, plataforma de cálculo de risco, com base em 

curvas de prejuízo e mapas de uso e ocupação do solo e geração de mapas de risco. Graciosa 

(2010) utilizou o modelo Kalypso para análise econômica de inundações visando seguro 

contra riscos hidrológicos. 

Muitos dos modelos utilizados em áreas urbanas simulam não só a quantidade, mas 

também a qualidade da água. Tendo em vista os impactos que o processo de urbanização 
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causa na qualidade dos rios urbanos, essa passa a ser uma característica importante dos 

modelos disponíveis. Segundo Bottino (2008) nos anos 70, o aumento da preocupação com a 

eutrofização, estimulou o desenvolvimento de modelos que considerassem a geração de 

cargas poluidoras. 

Drolc & Koncan (1996) ressaltaram a utilização de modelos matemáticos com 

avaliação de qualidade para uma estimativa do impacto de despejos na qualidade de águas em 

rios. No entanto, a poluição no meio urbano tem como fontes as cargas pontuais, como 

lançamento de esgostos, e as cargas difusas, vindas do escoamento superficial (TUCCI et al., 

2001). Portanto, os modelos de simulações para áreas urbanas devem considerar aspectos 

quali-quantitativos para que sejam ferramentas úteis no manejo de águas urbanas. 

 Obropta e Kardos (2007) argumentam que os modelos de predição de qualidade de 

água de chuva apresentam acurácia inferior àqueles que modelam quantidade, devido à 

complexidade dos processos envolvidos na modelagem da qualidade. De acordo com Pehovaz 

(2010), apesar de na realidade os processos físicos, químicos e biológicos serem mais 

complexos do que os equacionados pelos modelos, eles podem sistematizar o funcionamento 

do ecossistema de forma prática e simplificada, favorecendo assim a compreensão de algumas 

relações. Esses modelos possibilitam a análise de diferentes situações tanto atuais quanto 

futuras, os chamados cenários prospectivos, podendo ser utilizados com diferentes funções 

como análise de risco, de sensibilidade, para controle, simulação etc, favorecendo assim o 

planejamento de ações e estabelecimento de metas de gestão. 

O QUAL2K é modelo de qualidade de águas em rios e córregos. É um modelo 

unidimensional, simula condições de fluxo permanente. Simula fontes pontuais e difusas de 

entrada e saída. Na representação do canal, o modelo considera toda a extensão com 

características constantes. As fontes de poluição podem ser alocadas em qualquer ponto da 

representação. Bottino (2008) aplicou o QUAL2K para validar dados experimentais de 

qualidade e para avaliar a relação entre variáveis de qualidade e indicadores ecohidrológicos 

no Rio Canha, SP. 

O L-THIA, (Long Term Hydrologic Impact Assessment) foi desenvolvido pela 

Universidade de Purdue (EUA). Trata-se de um modelo integrado com o sistema de 

informações geográficas Arcview e destina-se a quantificar alterações no escoamento 

superficial e nas cargas difusas de poluição, decorrentes das mudanças no uso e ocupação do 

solo. O componente central do modelo é o método SCS (Soil Conservation Service). Partindo 

de relações empíricas entre precipitação e escoamento superficial determina-se o efeito das 

mudanças no uso e ocupação do solo sobre as alterações no volume escoado. A estimativa de 
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cargas difusas é realizada através do método da concentração média no evento (EMC), que 

resultam em cargas de poluentes. Aprígio (2012) utilizou o modelo para a simulação de 

cenários de longo prazo e comparou os resultados com a simulação realizada no SWMM. O 

autor encontrou respostas diferentes dos modelos analisados, sendo que, naquele contexto, o 

L-THIA apresentou valores subestimados em comparação com o SWMM. 

O modelo STORM (Storage, Treatment, Overflow, Runoff Model) foi desenvolvido 

pela Water Resources Engineers, Inc. (WRE), em 1973. Segundo Yang et al. (2009) é uma 

ferramenta útil no planejamento, especialmente para a avaliação da compensação entre o 

tratamento e o armazenamento de águas pluviais, como medida de controle da poluição em 

sistemas combinados de esgotos. O STORM possui rotinas hidrológicas e de qualidade 

simplificadas, e por isso podem ser aplicadas à bacias de qualquer tamanho. Pode ser usado 

tanto para simulação contínua como para eventos únicos. Se por um lado isso diminui a 

quantidade de dados necessários, por outro incorre em menor flexibilidade na 

correspondência entre hidrogramas modelados e observados. Os métodos para o acúmulo de 

poluentes são de dois tipos e as rotinas de qualidade se assemelham às do SWMM. Como 

limitações citam-se a inflexibilidade de correspondência entre polutogramas simulados e 

observados; o uso de dados horários de precipitação; e a falta de uma versão para 

microcomputador (HEC, 1977; DONIGIAN Jr. et al., 1991). 

O SWAT (Soil Water Assessment Tool) é um modelo semi-distribuído, desenvolvido 

pelo Departament of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA – ARS), na década 

de 1990. Segundo Neitsh et al. (2005) sua criação incorporou características de outros 

modelos como SWRB, CREAMS, GLEAMS e EPIC. Esse modelo opera de forma contínua, 

com o objetivo de analisar os impactos de longo prazo relativos às práticas de manejo agrícola 

sobre os recursos hídricos e sobre a produção de sedimentos e poluentes em bacias grandes e 

complexas. É capaz de simular por longos períodos de tempo processos hidrológicos, físicos e 

químicos como escoamento superficial, transporte de sedimentos, nutrientes e compostos 

agrícolas. Dentre as diversas aplicações do SWAT destaca-se a simulação de escoamento, 

poluição difusa e usos do solo (Zhang e Xia, 2009). 

O HSPF (Hydrological Simulation Program – FORTRAN) foi desenvolvido pela US 

EPA. Ele simula, de modo contínuo, as contribuições de sedimentos, nutrientes, pesticidas e 

coliformes fecias vindos de áreas agrícolas e urbanas, bem como o transporte e o destino 

desses poluentes na bacia hidrográfica. Permite a avaliação dos impactos das mudanças no 

uso e ocupação do solo, a operação de reservatórios, as alternativas de tratamento de fontes de 

poluição pontuais e difusas, os desvios de vazão em sistemas combinamos de tratamento de 
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esgoto e seus efeitos sobre a qualidade da água (DONIGIAN Jr. et al., 1991; BICKNELL et 

al., 2005; BARNWELL e JOHANSON, 1981 apud YANG et al., 2009). 

O SWMM (Storm Water Management Model) também desenvolvido pela EPA. É um 

modelo amplamente aplicado em áreas urbanas, pois permite a simulação da micro e da 

macrodrenagem. Ao contrário dos outros modelos para área urbana que são concentrados, o 

SWMM usa abordagem distribuída para o cálculo detalhado das vazões em cada ponto da 

rede de drenagem, integrando a modelagem da micro e da macrodrenagem.  

Para as simulações realizadas neste trabalho foi escolhido o modelo SWMM. A 

escolha desse modelo se deu pela grande aceitação no meio científico, por ser um modelo 

amplamente empregado em áreas urbanas e pela possibilidade de simulação de amplo número 

de variáveis de qualidade. Além disso, a vasta literatura sobre a aplicação do modelo e sua 

utilização em trabalhos anteriores na mesma área de estudo, facilitam a obtenção dos dados de 

entrada. 

A seguir serão apresentadas as principais características do SWMM, utilizado neste 

trabalho. 

 

 

3.4.2. Modelo SWMM 

 

 

 O modelo Storm Water Management Model (SWMM) teve sua primeira versão 

desenvolvida em 1971 e desde então o frequente uso do modelo em pesquisas tem colaborado 

para sua melhoria, culminando na atual quinta versão. Trata-se de um modelo dinâmico de 

simulação chuva-vazão que pode ser utilizado para eventos isolados ou contínuos. O 

componente de escoamento trabalha em conjuntos de sub-bacias que recebem a precipitação e 

geram o escoamento e cargas de poluentes. O modelo pode transportar o escoamento por 

tubulações, canais, unidades de tratamento, bombas, entre outros (ROSSMAN, 2010). 

Segundo Collodel (2009) o modelo permite a escolha de nível de detalhe desejado 

(micro ou macro-drenagem) e, a partir da inserção de dados de entrada, simula os 

hidrogramas resultantes. Como resultado, o modelo determina a quantidade da água de 

escoamento, vazão e profundidade do fluxo, qualidade em tubulação ou canal. Assim, pode 
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ser aplicado a sistemas de drenagem para controle de inundações; percepção dos problemas de 

controle de inundações e de qualidade de água; fontes de produção de poluentes; entre outras.  

O SWMM analisa vários processos hidrológicos que geram escoamento em áreas 

urbanas como, por exemplo, o tempo de chuva, interceptação da precipitação por 

armazenamento, infiltração da chuva nas camadas do solo, percolação da água nas camadas 

do solo, captação e retenção da chuva-vazão devido a diversos tipos de práticas de 

desenvolvimento de baixo impacto, entre outras. A variabilidade espacial desses processos é 

alcançada com a subdivisão da bacia de estudo em unidades menores, sub-bacias.  As sub-

bacias são tratadas como reservatórios não-lineares, por meio de equações de manning e da 

continuidade. A solução do sistema de equações não-lineares é feita pelo método iterativo de 

Newton-Raphson (GRACIOSA, 2010). O modelo conta também com um flexível conjunto de 

capacidade de modelagem hidráulica para rotear o escoamento e influxos externos através de 

redes de drenagem, canais, unidades de armazenamento e tratamento e outras estruturas. Isso 

é possível a partir da capacidade do modelo em considerar: tamanhos ilimitados de redes; 

diferentes condutos sejam abertos, fechado, naturais ou não; conseguir modelar elementos 

como bombas, unidades de tratamento e armazenamento, barragens, divisores de fluxo; 

utilizar onda cinemática ou onda dinâmica; entre outras. Além disso, aliado aos modelos de 

geração e transporte de fluxos, o modelo pode estimar a produção de cargas poluentes 

associadas ao escoamento. Para tanto, o modelo pode avaliar o acúmulo de poluentes em 

tempo seco; a lavagem de poluentes em eventos específicos; redução da concentração de 

certos constituintes devido ao tratamento da água etc (ROSSMAN, 2010). 

Os resultados da simulação podem ser observados na forma de relatórios, de planilhas, 

de gráficos e de mapas. A visualização pode ser feita para cada item da modelagem, ou seja, 

para as sub-bacias, canais ou nós. A ferramenta de mapas permite a visualização das 

alterações causadas pelas chuvas durante o evento. A ocorrência de extravazamentos pode ser 

analisada através dos relatórios ou do acompanhamento dinâmico durante a precipitação. 

O processamento do SWMM é realizado por meio de nove blocos ou módulos 

divididos em duas partes: cinco blocos de serviço e quatro blocos computacionais. Os blocos 

de serviço são responsáveis pela entrada de dados no modelo, enquanto os computacionais 

contêm os modelos hidrológicos que processam os dados de entrada. A Figura 4 mostra a 

estrutura e a conexão dos blocos citados. 
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Figura 4: Relação entre módulos do SWMM (Fonte: Modificado GARCIA, 2005) 

 

Nos blocos de serviço são inseridos os dados climáticos, hidrológicos, hidráulicos e 

limnológicos necessários para a caractrização da bacia de estudo. Dentre os blocos 

computacionais, o “runoff” simula o escoamento e sua propagação através da transformação 

da chuva em vazão. Para isso utiliza dados de precipitação, infiltração, retenção e escoamento. 

O escoamento superficial pode ser obtido por meio de diferentes processos hidrológicos, 

sendo o mais comumente utilizado, o reservatório não-linear para as sub-bacias, representado 

por uma combinação das equações de Manning e da continuidade (ROSSMAN, 2010). A 

infiltração pode ser simulada de acordo com a equação de Horton, o método de Green-Ampt 

ou o método do Soil Conservation Service (SCS). 

O transporte por tubulações ou canais naturais dentro do sistema de drenagem é 

realizado pelo bloco “transport”, aplicando as equações de conservação de massa e de 

quantidade de movimento. Há três opções disponíveis de modelos hidráulicos de transporte: o 

modelo de escoamento uniforme, o modelo da onda cinemática e o modelo da onda dinâmica.  

O bloco “extran” é um bloco alternativo e de maior complexidade para simulação em 

condutos sob pressão. Utiliza os princípios de conservação de massa e as equações de energia 

e de momento para a simulação do escoamento. 
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O bloco “storage ou treatment” simula o armazenamento ou o tratamento de água. 

Esse bloco é responsável pelo processamento da qualidade da água. O modelo de qualidade 

considera que os condutos se comportam como um tanque de mistura completa. A 

concentração de um determinado poluente no extremo final de um conduto em um instante de 

tempo obtém-se mediante a integração da equação da conservação da massa, utilizando 

valores médios para as magnitudes que variam ao longo do tempo, tais como a vazão e o 

volume de água no conduto (PEHOVAZ, 2010). 

De acordo com Pehovaz (2010) os resultados das simulações apresentados pelo 

SWMM na forma de hidrogramas, polutogramas e cargas poluentes fornecem subsídios para a 

tomada de decisões operacionais com relação a aspectos quali-quantitativos. Esse autor 

utilizou o SWMM com o objetivo de avaliar a qualidade da água em uma bacia urbana. A 

partir de dados experimentais, procedeu a calibração, a validação e a simulação de cenário de 

longo prazo. Os processos de calibração e validação resultaram em correspondências 

aceitáveis entre hidrogramas e concentrações observadas e simuladas, levando o autor à 

conclusão de que o modelo pode ser uma ferramenta útil para a avaliação da qualidade da 

água. 

Temprano et al. (2006) aplicaram o SWMM para predizer o grau de poluição em uma 

bacia localizada em Santander, Espanha, avaliando sólidos suspensos (SS), demanda química 

de oxigênio (DQO) e nitrogênio total Kjeldahl (NTK), parâmetros que foram utilizados para a 

calibração e validação do modelo. Esses autores efetuaram também a calibração de 14 

parâmetros hidráulicos através do método da tentativa e erro.   

Garcia e Paiva (2006) realizaram um estudo comparando as respostas do SWMM para 

a calibração de eventos com faixas de intensidades de precipitação diferentes, buscando o 

melhor grupo de parâmetros que representassem os fenômenos ocorridos na bacia 

hidrográfica do Arroio Cancela, localizada em Santa Maria, RS. 

Chang et al.(2008) aplicou o SWMM em duas áreas industriais com a finalidade de 

estabelecer critérios para a interceptação do escoamento superficial para controle da carga 

difusa. Para isso, analisam a relação entre carga de poluente e volume de escoamento das duas 

áreas consideradas. Após a calibração e validação, os resultados das simulações indicaram 

que os 6-8 mm de escoamento superficial incluem mais de 60% da carga difusa. Escoamento 

com 10mm de contém, em média, 80% da carga carreada. Os autores concluíram também que 

para interceptar 80% da carga de poluição difusa da área de estudo, seria necessário coletar 

lâminas de 7 a 12 mm do escoamento superficial. 
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Park et al. (2008) avaliaram a influência do nível de segmentação das bacias e da 

resolução espacial da rede de drenagem nas respostas produzidas pelo SWMM em áreas 

urbanas. 

Collodel (2009) avaliou os diferentes níveis de detalhamento na representação da 

bacia do Gregório, localizada em São Carlos, SP, utilizando o SWMM. Realizou uma 

calibração do modelo, utilizando como ferramenta os algoritmos genéticos.     

Lee et al.(2010) aplicaram os modelos HSPF e SWMM com o objetivo de avaliar a 

aplicabilidade desse modelos na simulação hidrológica de pequenas bacias. Diante dos 

resultados da simulação que refletiam os dados experimentais, os autores concluíram que 

ambos os modelos são ferramentas úteis e recomendadas no suporte à decisão.  

A Tabela 2, retirada de Viessman e Lewis (2002) apresenta uma comparação entre 

alguns modelos hidrológicos que têm sido utilizados no meio urbano. Apesar da grande 

quantidade de dados de entrada necessária para a simulação com o SWMM, as possibilidades 

de simulação, a eficiência e as formas de visualização dos resultados favorecem sua aplicação 

na área urbana e a avaliação dos impactos decorrentes da urbanização na micro e na 

macrodrenagem. 
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Tabela 2 - Comparação de Modelos e Métodos de escoamento urbano (Fonte: VIESSMAN & LEWIS, 2002) 

 

         
         
         
         
         

MODELOS
Roteamento 

de 
escoamento

Roteamento 
de fluxo em 
tubulações

Roteamento 
de qualidade

Grau de 
sofisticação no 
roteamento do 

escoamento

Grau de 
sofisticação no 
roteamento do 

fluxo em 
tubulações

Acurácia da 
modelagem e 

sobretaxas

Flexibilidade 
da modelagem 

de 
componentes 
de drenagem

Modelagem 
explícita de 

armazenamento

Modelagem 
de 

tratamento

Grau de 
calibração e 
verificação 
requerida

Período de 
simulação

Disponibi-
lidade

Documen-
tação

Quantidade 
de dados 

requeridos

Método 
Racional

Fluxos de 
pico

Fluxos de 
pico Não Baixo Baixo Não Baixo Não ND - - Livre Boa Baixa

Chicago Sim Não Não Moderado ND ND ND ND ND Moderado Eventos 
individuais Livre Razoável Moderada

Unit 
Hydrograph Sim

Combinado 
com 

escoamento
Não Baixo Baixo Não Baixo Não ND Alto Eventos 

individuais Livre Razoável Moderada

STORM Sim
Combinado 

com 
escoamento

Sim Baixo Baixo Não Baixo Não Sim Baixo Série 
contínua Livre Boa Moderada

RRL Sim Sim Não Moderado Baixo-
Moderado Não Baixo Não ND Moderado Eventos 

individuais Livre Boa Moderada

MIT Sim Não Não Alto ND ND ND ND ND Moderado Eventos 
individuais Livre Razoável Moderada

EPA-SWMM Sim Sim Sim Alto Moderado Sim Alto Sim Sim Moderado

Eventos 
individuais 

ou 
contínuos

Livre Boa Grande

Cincinnati Sim Sim Sim Alto Baixo Não Baixo Não Não Moderado Eventos 
individuais Livre Razoável Grande

HSPF Sim Sim Sim Moderado Moderado Não Baixo Não Não Alto

Eventos 
individuais 

ou 
contínuos

Livre Razoável Grande

ILLUDAS Sim Sim Não Moderado Alto Não Baixo Não ND Moderado Eventos 
individuais Livre Boa Grande
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 4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Área de Estudo 

 
 

 O presente estudo foi realizado na bacia hidrográfica que abrange a área urbana da 

cidade de São Carlos, interior de São Paulo. A cidade de São Carlos está localizada no interior 

do estado de São Paulo, distando aproximadamente 230 quilômetros da capital (Figura 5). 

Segundo dados do IBGE (2010) o município tem uma população de 221.936 habitantes e área 

de 1.140,9 km2, sendo que apenas 6% (67,25 km²) de seu território correspondem à área 

urbanizada (PMSC) (Figura 6). Apresenta altitude média de 856 metros em relação ao nível 

do mar, e coordenadas geográficas de 22°02’ de latitude Sul e 47°52’ de longitude Oeste 

(PEHOVAZ, 2010). 

 O clima da região é classificado, segundo Köeppen, como Cwb e apresenta duas 

estações bem definidas, sendo uma seca, de abril a setembro, e uma chuvosa, de dezembro a 

fevereiro, com médias anuais de precipitação entre 1.200 e 1.500mm (SÉ, 1992).  

 
Figura 5: Localização do município de São Carlos no estado de São Paulo (Fonte: CBH-TJ, 2000) 
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Figura 6: Mancha urbana do município de São Carlos (Fonte: CBH-TJ, 2000) 

 

O município está inserido em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI). A maior parte do território, que inclui as áreas não urbanizadas, pertence à UGRHI 

9 – Mogi-Guaçu. A área urbana faz parte da UGRHI 13 – Tietê-Jacaré, onde se encontram as 

sub-bacias do Monjolinho, do Feijão e do Jacaré-Guaçu. O presente estudo foi desenvolvido 

na Bacia do Monjolinho, que é subdividida em bacias urbanas menores. A escolha por esta 

sub-bacia se deu pelo fato de abranger áreas urbanas com grande densidade populacional e 

problemas decorrentes da intensa urbanização. Além disso, os inúmeros trabalhos já 

realizados que podem ajudar para que a discussão seja mais bem embasada. O zoneamento 

apresentado no Plano Diretor da cidade prevê áreas para a expansão e a recuperação e 
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controle de áreas já ocupadas. Dessa forma, estudos relacionados à ocupação do solo e 

impacto na qualidade da água podem auxiliar os tomadores de decisão. 

 

4.1.1. Pedologia 

 

 

De acordo com o Polis (2002), os solos da cidade de São Carlos são caracterizados 

pela alta permeabilidade. A Figura 7 mostra os oito tipos de solo que podem ser identificados: 

latossolo roxo, latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho amarelo, podzóico vermelho 

amarelo, terra roxa estruturada, areia quartzosas profundas, solos litólicos e solos 

hidromórficos. A maior parte do município os solos apresenta latossolo-vermelho-amarelo e 

areia quartzosa profunda. 

 

 
Figura 7: Mapa com os diferentes tipos de solo encontrados na cidade de São Carlos  

(Fonte: CBH-TJ, 2000) 
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4.1.2. Uso e Ocupação do Solo no Município 

 

 

O relevo é caracterizado pelo planalto sedimentar e tinha originalmente como 

cobertura vegetal os biomas de mata atlântica e cerrado. No entanto, hoje, devido à grande 

pressão exercida pelo crescimento e desenvolvimento da cidade, estas vegetações estão 

restritas a fragmentos. A vegetação original era composta por 27% de cerrado, 16% cerradão, 

55% floresta semidecídua e ripária e 2% de floresta de Araucária. Atualmente restaram 2% de 

cerrado, 2,5% cerradão, 1% floresta semidecídua e ripária e 0% de mata de Araucária 

(SOARES et al., 2003).  

A urbanização teve início no entorno do Córrego do Gregório, devido ao Picadão de 

Cuiabá, caminho que levava até Araraquara. Essa região apresenta-se intensamente 

urbanizada de forma que as modificações na bacia acarretam problemas sociais e econômicos 

em épocas chuvosas. Após 1940, o crescimento da cidade acarretou a ocupação do entorno de 

outras sub-bacias urbanas (Figura 8). A ocupação desorganizada com invasão de áreas 

protegidas e despejo de esgotos domésticos e industriais causou, ao longo do tempo, 

degradação na qualidade dos rios urbanos.  

 
Figura 8: Histórico de ocupação do solo (Fonte: CBH-TJ, 2000) 
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4.2. Levantamento de Dados de Campo 

 
 

 Os dados limnológicos, hidráulicos e hidrológicos foram obtidos na campanha 

realizada em período chuvoso, no dia 23 de janeiro de 2012 pela manhã. A precipitação 

acumulada nos 15 dias anteriores à coleta soma 357,55mm indicando, portanto uma intensa 

lavagem das superfícies. Como indicadores de qualidade foram escolhidos variáveis físicas 

como turbidez, temperatura e série de sólidos; variáveis químicas como OD, DBO, DQO, 

nitrogênio amoniacal, fósforo total, pH; e variáveis microbiológicas nas quais temos 

coliformes totais e fecais. As variáveis hidráulicas levantadas foram altura da água (m) e a 

largura do canal (m), medidas a partir do uso de régua limnimétrica e fita métrica, 

respectivamente. As variáveis hidrológicas velocidade (m/s) e vazão (m³/s) foram obtidas com 

o auxílio de um molinete que foi posicionado perpendicular ao fluxo da água. Nas seções de 

largura entre 1 e 2 m, o molinete foi posicionado a cada 0,30 m. nas larguras acima de 5 m a 

seção era dividida a cada 0,5 m.  

Para a campanha citada acima foram estabelecidos quatorze pontos de coleta de 

amostras. Esses pontos foram escolhidos pela autora e estão localizados nos 5 córregos mais 

relevantes da árrea urbana de forma que representem a influência da passagem desses 

córregos em áreas urbanas. Dessa maneira, em todos os córregos têm-se ao menos dois pontos 

de coleta; uma a montante e outro a jusante antes da confluência com outros rios (Figura 9). 

 As amostras coletadas em cada ponto foram levadas até o laboratório onde foram 

analisadas de acordo com as metodologias apresentadas na Tabela 3. 
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Figura 9: Pontos de coleta 

 

Tabela 3 - Variáveis de qualidade e métodos de análise utilizados 

Parâmetro Unidade Método
Referência 

bibliográfica
pH -  4500-H+B APHA (2005) 
Temperatura ºC - APHA (2005) 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L 4500-0 C APHA (2005) 
Turbidez NTU 2130 B APHA (2005) 
Demanda Química de Oxigênio (DQO)  mg/L 5220 D APHA (2005) 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L 5210 B APHA (2005) 
Fósforo Total (FT)  mg/L 4500-P E  APHA (2005) 
Sólidos Totais (ST) mg/L  2540 B  APHA (2005) 
Sólidos Totais Fixos (STF)  mg/L  2540 E  APHA (2005) 
Sólidos Totais Voláteis (STV) mg/L 2540 E  APHA (2005) 
Nitrogênio amoniacal mg/L 4500 Norg B  APHA (2005) 
Coliformes (termotolerantes e totais) NMP/100 ml 9222 B A  APHA (2005)  
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4.2.1. Apresentação dos pontos de coleta 
 

 

Os 14 pontos analisados no presente estudo foram distribuídos ao longo das sub-bacias 

urbanas de forma a permitir uma análise da influência do uso do solo na qualidade da água. 

Os pontos 1, 2, 3, 8 e 14 pertencem ao Córrego do Monjolinho, principal rio que corta a 

cidade de São Carlos. Ao longo de seu percurso pela área urbana recebe contribuição de 

outros afluentes que drenam a cidade. O primeiro ponto está localizado após as nascentes, em 

área rural com muita vegetação no entorno do curso de água (Figura 10.a). A ocupação do 

solo nessa área é caracterizada pela pecuária e agricultura. O segundo ponto encontra-se após 

o lago da UFSCar (Figura 10.b), grande parte da área de drenagem é caracterizada pela 

agricultura, com poucas áreas já urbanizadas. O ponto de número 3 encontra-se em área 

urbanizada, antes da junção com outros dois córregos. Ao contrário dos pontos anteriores, a 

várzea nessa região é caracterizada por uma estreita faixa de vegetação, circundada por ruas e 

construções (Figura 10.c). O ponto 8 fica antes da junção com outros dois afluentes e é um 

ponto de monitoramento já característico da área urbana da cidade. A várzea apresenta uma 

faixa mais larga de vegetação (Figura 10.d) e solo exposto e as margens apresentam alguns 

pontos de erosão. O ponto 14 é o exutório da bacia urbana, está localizado a jusante do 

encontro dos rios que drenam a cidade e recebe toda a água da drenagem, por estes motivos, é 

um ponto de frequentes extravasamentos. 

 

 
                  

                                                                                             

Figura 10.a Figura 10.b 
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Figura 10: Pontos de Coleta no Córrego do Monjolinho 

 

Os pontos 4 e 5 pertencem a sub-bacia Santa Maria Madalena. O principal curso de 

água que passa por essa sub-bacia é o Córrego Santa Maria do Leme nasce na área rural e 

percorre aproximadamente 11 km até encontrar o córrego do Monjolinho. A maior parte deste 

percurso ocorre em áreas ainda não urbanizadas. O primeiro ponto neste córrego está 

localizado após as nascentes, próximo à Rodovia Washington Luis, antes da urbanização 

(Figura 11 a e b). O segundo ponto neste córrego está localizado antes da junção com o 

Córrego do Monjolinho; a várzea apresenta uma faixa de vegetação rasteira e espécies 

arbóreas (Figura 11.c). O leito é natural e suas laterais são protegidas por pedras e tela de 

alambrado para evitar erosão das margens. 

 

 

Figura 10.c  Figura 10.d 

Figura 11.a Figura 11.b 
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Figura 11.c 

Figura 11: Pontos 4 e 5, no Córrego Santa Maria do leme. a- ponto após as nascentes, antes da área 

urbanizada. b- mata ciliar preservada. c- ponto antes da junção com o Córrego do Monjolinho. 

 

A sub-bacia do Tijuco Preto é representada pelos pontos 6 e 7. A nascente do Córrego 

do Tijuco encontra-se na área urbana e atualmente está coberta e canalizada devido à 

construções de moradias no local. O ponto número 6, foi colocado após a nascente. Apesar de 

seu entorno ser bem urbanizado, a área de várzea apresenta margens amplas com algumas 

árvores em processo de crescimento, sem construções ou impermeabilização (Figura 12.a). O 

leito neste ponto é natural, tem largura de 0,9m com fundo protegido por pedras e tela de 

alambrado e a lateral é protegida por madeiras. O sétimo ponto está localizado antes da junção 

com o Córrego do Monjolinho, próximo ao campus da USP. Neste trecho o Córrego do 

Tijuco encontra-se retificado, com o canal concretado e uma estreita faixa de vegetação 

rasteira separa o canal das ruas que passam paralelas a ele (Figura 12.b). É possível observar 

canais de lançamento de água pluvial e sentir um cheiro forte de presença de esgoto. 
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Figura 12: Pontos de coleta no Córrego do Tijuco Preto. a- próximo à nascente na área urbana. b- antes 

da confluência como Córrego do Monjolinho 

 

Os pontos 9 e 10 representam a sub-bacia do Mineirinho, apontada no plano diretor 

como o vetor de crescimento da cidade. O ponto 9 está dentro do campus II da USP, após as 

nascentes do Córrego do Mineirinho (Figura 13.a). A região a montante deste ponto é 

caracterizada pela ocupação no entorno do córrego, incluindo as áreas próximas às nascentes. 

Uma das consequências dessa ocupação é a presença de grande quantidade de resíduos em 

diversos pontos do córrego (Figura 13.b). O Córrego do Mineirinho apresenta mata ciliar bem 

preservada ao longo de seu curso até se unir ao Córrego do Monjolinho. O ponto 10 fica 

localizado antes dessa confluência e também é possível observar presença de resíduos no 

canal, dificultando a passagem da água pelas tubulações (Figura 13.c). 

 

 
 Figura 13.a Figura 13.b 
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Figura 13.c 

Figura 13: a- próximo à nascente, no campus 2 da USP. b- resíduos sólidos na calha. c- próximo à 

confluência com o Córrego do Monjolinho 

 

A sub-bacia do Gregório é representada pelos pontos 11, 12 e 13. O Córrego do 

Gregório passa pela área mais urbanizada da cidade. O ponto 11, mais próximo às nascentes 

apresenta leito natural e é rodeado por ruas e construções (Figura 14.a). A mata ciliar está 

restrita a uma estreita faixa com vegetação rasteira e árvores, sendo possível observar canais 

de descarga de água pluvial. Mais adiante, no ponto 12, a vegetação ciliar fica restrita a 

espécies rasteiras e as margens apresentam maior declividade (Figura 14.b). As características 

desse córrego e de sua área de drenagem favorecem a ocorrência de extravazamentos em 

alguns locais. Ao longo do curso, o Córrego do Gregório tem trechos regularizados e 

concretados e trechos canalizados passando por debaixo da área central. O 13º ponto fica 

antes da confluência com o Córrego do Monjolinho. Neste ponto, o leito do rio é natural e as 

margens apresentam declividade acentuada (Figura 14.c). 

 

 
 Figura 14.a Figura 14.b 
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Figura 14: Pontos de coleta no Córrego do Gregório. a- após as nascente, já na área urbana. b- no meio 

de seu percurso, em área intensamente urbanizada. c- próximo à confluência com o Córrego do 

Monjolinho 

 

4.3. Integração entre variáveis quali-quantitativas e indicadores ecohidrológicos 

 
 

Os indicadores ecohidrológicos expressam uma função ou estrutura do ecossistema 

(PEHOVAZ, 2010) que por sua vez interferem nos processos que ocorrem no ambiente. Os 

indicadores ecohidrológicos enquadram-se em diferentes categorias como, por exemplo, 

continuidade, diversidade, dinâmica, resiliência e vulnerabilidade. Para o presente trabalho 

foram considerados os indicadores ecohidrológicos apresentados por Almeida-Neto & 

Mendiondo (2008), que reuniram nessas categorias 18 indicadores que relacionam o rio, a 

área de drenagem e a área de inundação. Os indicadores ecohidrológicos escolhidos para 

compor este trabalho foram X1, na categoria Continuidade e X18 na categoria 

Vulnerabilidade. 

Para auxiliar a avaliação dos diferentes usos e conservação do solo na qualidade dos 

rios urbanos foram construídos dois tipos de figuras. Uma delas relaciona indicadores 

ecohidrológicos com características do rio e a outra relaciona variáveis de qualidade da água 

com indicadores ecohidrológicos.  

Na categoria de Continuidade o indicador X1 é obtido pela razão entre o número de 

afluentes laterais por unidade de comprimento do rio principal. Sua unidade de representação 

é nº/km. O indicador X18 (m²/s) foi obtido de duas formas sendo, portanto denominados 

X18A e X18B. O primeiro é obtido pelo produto entre a altura da água (h) e a velocidade da 

água (V). O segundo é originado pela razão entre vazão (Q) e largura do canal (B). 

Figura 14.c 
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Com base na Tabela 4 de interação entre indicadores ecohidrológicos e variáveis de 

qualidade proposta por Almeida-Neto & Mendiondo (2008), realizou-se uma análise do 

indicador X18 durante a passagem de um pulso de inundação. Essa análise partiu da 

modelagem matemática realizada com o SWMM, que gerou os dados necessários para a 

construção de figuras e tabelas. 

 

 

Tabela 4 - Matriz de interação entre indicadores ecohidrológicos e variáveis de qualidade de água 
durante um pulso de inundação (Fonte: ALMEIDA-NETO & MENDIONDO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Modelagem Matemática 

 

 

 A modelagem matemática tem sido muito utilizada na simulação e avaliação de 

problemas reais em menor escala. Dessa forma, permite a análise de diferentes possibilidades 

de causas e soluções para problemas complexos de serem avaliados. 

Na hidrologia, os modelos matemáticos são muito utilizados para representarem bacias 

hidrográficas e permitir a análise dos impactos decorrentes dos usos do solo nos processos 

hidrológicos. Diante dos inúmeros problemas em escala de bacia hidrográfica que fazem uso 
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de modelos matemáticos, tem sido desenvolvida uma grande variedade de modelos que se 

diferenciam com relação ao grau de discretização da bacia, aos processos que simula e a 

quantidade de dados de entrada que necessita. Dessa forma, a seleção do modelo a ser 

utilizado está condicionada as características do ambiente natural que se pretende simular.  

O modelo escolhido para o presente estudo foi o SWMM, desenvolvido pela Agência 

de Proteção Ambiental (sigla em inglês EPA) nos Estados Unidos em 1971. O SWMM é um 

modelo dinâmico de simulação chuva-vazão que pode ser utilizado para eventos particulares 

ou continuados. 

 

 

4.4.1. Modelagem com o SWMM 

 
 

A modelagem com o SWMM requer uma grande quantidade de dados de entrada para 

a caracterização das bacias. São necessários dados hidrológicos, hidráulicos das bacias e dos 

canais e dados limnológicos para a simulação da qualidade. A inserção de dados 

climatológicos é uma opção da modelagem, que não foi utilizada neste trabalho.  

A seguir é apresentada a caracterização da área urbana de São Carlos considerada 

neste estudo. 

 

 

4.4.1.1. Subdivisão da Bacia  

 
 

Para considerar as variações no uso do solo que ocorrem na bacia, e o impacto desses 

usos nos processos hidrológicos é interessante que haja sua divisão em unidades menores, 

chamadas de sub-bacias. A discretização da bacia utilizada neste trabalho é a mesma proposta 

por Souza (2008) e utilizada por Pehovaz (2010). Nesta discretização a bacia do Monjolinho 

foi subdividida em 57 unidades ou sub-bacias (Figura 15). 
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Figura 15: Discretização das sub-bacias utilizadas na modelagem com o SWMM (Fonte: Modificada 

de Pehovaz, 2010) 

 

4.4.1.2. Características das Sub-bacias 

 

 

Cada sub-bacia representada no modelo deve conter parâmetros físicos como área 

total, área impermeável, largura, declividade, coeficiente de Manning de áreas permeáveis e 

impermeáveis, uso e ocupação do solo e poluição inicial acumulada. O escoamento gerado em 

cada sub-bacia é representado na rede de drenagem que no SWMM é composta por nós, 

condutos que em alguns pontos se comunicam. 

Os canais são representados graficamente através de nós e condutos. Os nós são 

posicionados no início e no fim dos elementos de condução do escoamento superficial, 
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possibilitando a mudança de direção natural que ocorre nos rios e sua conexão com outros 

condutos ou afluentes que se somam ao rio principal.  

 

a. Sub-bacias 

 

 

As sub-bacias são as unidades de contribuição para a drenagem urbana e, segundo 

Rossman (2010) conduzem o escoamento até um ponto de descarga. O ponto de saída ou 

outlet de cada sub-bacia é a sub-bacia seguinte que receberá o escoamento. 

A Tabela 5 mostra os parâmetros necessários para a caracterização das sub-bacias.  

 

 

Tabela 5 - Parâmetros de caracterização das sub-bacias 

Parâmetro Sigla Unidade
Área A ha
Largura W m
Declividade  S %
Áreas impermeáveis AI %
Coeficiente de rugosidade de Manning – 
superfícies impermeáveis

NI -

Coeficiente de rugosidade de Manning – 
superfícies permeáveis

NP -

Capacidade de armazenamento em depressões – 
superfícies impermeáveis

DI mm

Capacidade de armazenamento em depressões – 
superfícies permeáveis

DP mm

Áreas impermeáveis com armazenamento em 
depressão zero AIZERO %

 
 

As áreas (A) de cada sub-bacia foram calculadas por Pehovaz (2010) com suporte do 

software AUTOCAD. A largura da sub-bacia (W) e as quantificações das áreas impermeáveis 

(AI) das sub-bacias foram determinadas seguindo a metodologia de Collodel (2009). As 

declividades médias (S) foram retiradas do trabalho de Souza (2008).  

Os coeficientes de rugosidade de Manning para as superfícies permeáveis e 

impermeáveis (NP e NI), e as respectivas capacidades de armazenamento (DP e DI) foram 

retirados de Collodel (2009). Os valores utilizados foram obtidos através da calibração para a 

bacia do Gregório e foram aplicados para as outras sub-bacias devido à falta de informação e 
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por terem sido considerados valores satisfatórios. As áreas impermeáveis diretamente 

conectadas ao canal (AIZERO) são as áreas que contribuem para o escoamento superficial.  

Os valores inseridos no modelo para esses parâmetros em cada sub-bacia podem ser 

visualizados no Anexo A. 

A caracterização das sub-bacias no SWMM requer a determinação do uso do solo, 

assim como a porcentagem da área que corresponde a esse uso. No presente trabalho foram 

adotados dois tipos de uso do solo: residencial e rústico ou rural. As porcentagens 

correspondentes a cada um desses usos foram retiradas do trabalho de Pehovaz (2010) que 

obteve os valores a partir de imagem contendo a área urbana da cidade de São Carlos e 

também a divisão das bacias utilizadas no trabalho. De posse das imagens, utilizou-se 

imagens georreferenciadas e o software SPRING para calcular as porcentagens de áreas 

residenciais e rurais em cada sub-bacia.  

O SWMM dispõe de três opções para o método de infiltração, sendo eles: a equação 

de Horton, a fórmula de Green-Ampt e o método SCS (Soil Conservation Service). Em seu 

trabalho, Souza (2008) determinou o coeficiente CN, utilizado pelo método CSC, para as 

bacias de estudo em questão para situação atual e para condições futuras. Diante à proposta de 

cenarização deste estudo utilizando esses dados utilizou-se o método SCS, com os números de 

curvas (CN). 

 

b. Condutos 

 

 

Segundo Rossman (2010) os condutos no SWMM podem ser canais naturais, como 

rios ou tubulações para águas pluviais, podendo ser caracterizados de acordo com o formato 

da seção transversal e quanto a serem abertos ou fechados. Neste trabalho foram 

desconsideradas as tubulações e galerias de águas pluviais sendo considerados somente os 

canais naturais. Tais canais foram caracterizados de acordo com os parâmetros apresentados 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Parâmetros de caracterização dos condutos no SWMM 

Parâmetro Sigla Unidade
Comprimento L m
Rugosidade n -
Vazão de base Qb m³/s
Largura - m
Profundidade h m  

 

O comprimento dos canais foi calculado por Pehovaz (2010) a partir da planta 

planialtimétrica da bacia com o auxílio do software AUTOCAD. 

A rugosidade adotada para os canais foi retirada de Souza (2008) e foram obtidas a 

partir de estimativas realizadas pela autora com base nos trabalhos de CHOW, 1959; NEVES, 

1968; THOMAZ, 2002; PORTO et al., 2003, citados pela autora. 

As características dos canais naturais utilizadas neste trabalho foram obtidas através 

do levantamento de dados em campo durante a saída em Janeiro de 2012. Para os trechos em 

que não havia dados disponíveis, a geometria do canal e os valores de rugosidade foram 

determinados de acordo com os condutos mais próximos para os quais haviam dados. 

A entrada e de saída de cada sub-bacia apresentam diferenças de cotas entre o fundo 

do canal natural e o nó de montante e jusante respectivamente. Esse parâmetro foi 

considerado zero, seguindo os autores Collodel (2009) e Pehovaz (2010) que utilizaram o 

modelo previamente.  

Os valores de vazão de base utilizados no presente estudo foram retirados do trabalho 

de Souza (2008) que estimou os valores a partir de curvas empíricas com dados anteriores a 

chuvas. Os valores variam entre 0,02 e 2,27 m³/s, de acordo com a localização do trecho de 

rio. 

 

 

c. Nós 

 

 

Os nós no SWMM são junções que conectam os condutos. Segundo Rossman (2010) 

eles podem representar a confluência de canais naturais ou a junção de tubulações. Os nós 

foram adotados também como sendo a saída ou o outlet de cada sub-bacia, recebendo 

contribuição da sub-bacia a montante e também contribuições externas de vazões.  

Os parâmetros utilizados para caracterizar os nós são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Parâmetros utilizados para caracterizar os nós 

Parâmetro Sigla Unidade
Coordenada x, y -
Cota de fundo Z m
Profundidade máxima hmax m³/s  

 

Segundo Pehovaz (2010) as coordenadas e as cotas do fundo de cada nó foram obtidas 

através da planta planialtimétrica da área de estudo, com o auxílio do SIG. A profundidade ou 

nível máximo nos nós que são medidas desde o fundo do terreno foi determinada a partir das 

seções transversais dos condutos que conformam os nós.  

 

4.4.1.3. Dados Hidrológicos 

 

 

 A modelagem realizada com SWMM é uma etapa que requer dados de precipitação 

para a calibração e simulação de eventos. Os dados de qualidade apresentados neste trabalho 

referem-se à coleta realizada em janeiro de 2012 após 15 dias de intensas precipitações, que 

acumularam 357,55mm, de acordo com dados do SAAE. No entanto, por se tratar de apenas 

um evento com valores baixos para as variáveis consideradas, adotou-se a calibração realizada 

por Pehovaz (2010). Em seu trabalho o autor considerou dados de qualidade de 3 coletas 

realizadas sob diferentes condições. 

  Na etapa de simulação hidrológica dos cenários de longo prazo foi utilizada chuva de 

projeto. Tais chuvas são eventos críticos de referência para os quais é analisada a formação de 

cheias, a capacidade de escoamento da bacia e, neste caso também a qualidade da água. A 

chuva de projeto é estimada de acordo com a intensidade da chuva, dada pela curva idf, 

função que relaciona a intensidade da chuva com duração e frequência estatística de 

ocorrência, ou período de retorno. O período ou tempo de retorno (TR) é o tempo médio, em 

anos, em que um evento é igualado ou superado. As curvas idf são características de cada 

local e determinadas de acordo com dados históricos de precipitação local (GRACIOSA, 

2010). A curva idf de São Carlos foi proposta por Barbassa (1991) e pode ser observada na 

equação1. 

 

              
                (1)                                                     

        

                   i =  1519. T0,236

(t + 16)0,935   
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Em que: 

i = é a intensidade de precipitação, em mm/h;  

t = é a duração da chuva, em min; 

T = é o período de retorno, em anos. 

 

Para a construção da chuva de projeto foi considerado tempo de retorno de 10 anos 

(TR = 10). A duração da chuva foi determinada de acordo com o tempo de concentração (tc) 

da bacia do Monjolinho. Esse tc foi calculado com base nas equações mostradas abaixo que 

utilizam diferentes metodologias: 

 

Kirpich                                  (2) 

  

California Culverts Practice                        (3) 

 

 

George-Ribeiro                    (4)

      

 

SCS  Lag Formula                                   (5) 

  

Nas equações mencionadas os termos significam: 

A = área da bacia (km²) 

L = comprimento do talvegue (km) 

S = declividade do talvegue (m/m) 

H = diferença entre as cotas da seção de saída e o ponto mais a montante da bacia (m) 

CN = número da curva - SCS (adimensional)  

 

 O tempo de concentração obtido através das equações acima variou entre 3 horas e 3 e 

meia. Adotou-se, então, o tempo de duração de 3 horas. A aplicação da fórmula de Barbassa 

(1991) resultou em uma precipitação com 55,6 mm. A desagregação dessa chuva de projeto 

foi realizada pelo método do primeiro quartil (HUFF, 1990) resultando na Figura 16. 

                    tc = (3,989. L)0,77. S-0,385

                  tc = (57. L)1,155. H-0,385   

                 tc = 3,42 . L0,8



 1000

CN
– 9



0,7

. S-0,5      

                 tc = 16 . L
1,05 –  0,2 . p

 . (100 . I)0,04
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Figura 16: Gráfico da desagregação pelo método do primeiro quartil 

 

4.4.1.4. Dados de qualidade da água 

 
 

 Na análise da qualidade da água, o SWMM permite avaliar o acúmulo de poluentes 

durante período seco, a lavagem desses poluentes por eventos de precipitação, a redução da 

sua concentração devido a unidades de tratamento e também o transporte de cargas poluentes 

por tubulações e canais (ROSSMAN, 2010). 

 

 

a. Caracterização dos Poluentes 

 

 

 Para que essa análise qualitativa ocorra é necessário inicialmente proceder a uma 

caracterização dos poluentes a serem analisados. Neste trabalho foram utilizadas as variáveis 

de qualidade: OD, DBO, DQO, FT e ST. 

 Os parâmetros que caracterizam cada poluente são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Parâmetros para a caracterização dos poluentes no SWMM 

Propriedade Sigla Unidade
Concentração do poluente na água da chuva Rconc mg/L
Concentração do poluente na água subterrânea Gwconc mg/L
Concentração do poluente em entradas diretas ou infiltração I&Iconc mg/L
Concentração do poluente em tempo seco DWFconc mg/L
Coeficiente de decaimento DC dias-1

Neve NV -
Co-poluente CP -
Co-fração do co-poluente CF -  

 

 As concentrações dos poluentes na chuva foram obtidas a partir de dados empíricos no 

trabalho de Galavoti (2012). Foram calculadas médias ponderadas de 6 séries amostrais 

correspondentes a 6 eventos de chuva na cidade de São Carlos. Os valores das médias são 

apresentados na Tabela 9. 

 Neste trabalho não foram consideradas as águas subterrâneas, dessa forma, o valor 

adotado para os poluentes nesse campo foi zero. O mesmo ocorreu para os campos neve, 

coeficiente de decaimento, concentração em tempo seco, co-poluente e co-fração. A 

concentração de poluente devido a processo direto ou infiltração está relacionada à presença 

de unidades de armazenamento e foi considerada zero. 

 

Tabela 9 - Médias ponderadas das concentrações na água da chuva (GALAVOTI, 2012) 

Parâmetro OD FT ST DBO DQO
Concentração média (mg/L) 7,4 0,07 62,6 2,6 15,2  

 

 

b. Uso do solo 

 

 

Na determinação da qualidade da água o SWMM analisa o acúmulo e a lavagem de 

poluentes na bacia. Tais funções são determinadas a partir dos usos atribuídos ao solo. De 

acordo com Rossman (2010) são categorias das atividades desenvolvidas na área da bacia. 

Neste estudo foram adotadas duas categorias de uso do solo: residencial e rural. 

A função de acúmulo de poluentes depende da quantidade de dias sem a ocorrência de 

precipitação, ou seja, é a porção dos poluentes que ficam depositados sobre superfícies ou 
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circulando na atmosfera. Essa função é também chamada de “deposição seca”. O acúmulo de 

poluentes pode ser definido pelo SWMM de acordo com 3 funções: a função exponencial 

(EXP), a função potencial (POW) e a função saturação (SAT). A primeira delas (EXP) 

determina um acréscimo exponencial do acúmulo que se aproxima assintoticamente de um 

valor máximo determinado. A função POW representa o acúmulo de poluentes proporcionais 

ao tempo e elevado a uma determinada potência, até atingir um valor máximo. Já a função 

SAT inicia o acúmulo de forma linear com posterior redução ao longo do tempo (ROSSMAN, 

2010). As equações de 6 a 8 descrevem as funções de acúmulo que podem ser utilizadas no 

SWMM. 

 Função EXP               (6) 

 

Sendo: B o acúmulo; C1 a máxima acumulação possível; C2 a constante de 

acumulação (1/dia). 

 

Função POW               (7) 

 

Sendo: B o acúmulo; C1 a máxima acumulação possível; C2 a constante de 

acumulação e C3 o tempo exponencial. 

 

Função SAT                           (8) 

 

Sendo: B o acúmulo; C1 a máxima acumulação possível; C2 a constante de meia 

saturação (número de dias necessários até atingir a metade do acúmulo máximo disponível). 

 

Com relação à função de acúmulo de poluentes, neste trabalho adotou-se a função 

exponencial (EXP). Os cálculos dos coeficientes C1 e C2 da função foram realizados com base 

em dados empíricos de acordo com a metodologia descrita por Pehovaz (2010). Os valores 

utilizados para cada uso do solo são apresentados na Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Valores dos coeficientes de acumulação de poluentes 

 

 

 

                 B =  Min 
C1 . C2 . t 

C3



         

                 B = C1 . 
1 – e – C2 . t



       

                 B =  C1 . t
C2 +  t

       

Coeficiente OD FT ST DBO DQO
Máxima acumulação (C1) 0,49 0,03 11,44 0,32 0,61
Constante de acumulação (C2) 39,60 36,00 40,80 40,80 40,80
Máxima acumulação (C1) 0,25 0,02 5,72 0,16 0,31
Constante de acumulação (C2) 0,17 0,15 0,17 0,17 0,17

Residencial

Rural
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A função de lavagem dos poluentes depende da ocorrência de eventos de precipitação; 

quando há a lavagem das superfícies, carregando os poluentes depositados. Essa função é 

também chamada de “deposição úmida”. Assim como para a função de acúmulo, o SWMM 

dispõe de 3 funções para a determinação da lavagem dos poluentes: a função exponencial 

(EXPO), a função curva de fluxo de lavagem ou “rating curve” (RC) e a função concentração 

média no evento (sigla em inglês, EMC). 

A função exponencial (EXPO) expressa a carga de lavagem proporcional ao produto 

do escoamento (elevado a uma potência) com a quantidade de poluente acumulado. A função 

RC determina a carga de lavagem proporcional à vazão de escoamento elevado a uma 

determinada potência. A função EMC é um caso especial da função RC, onde se estabelece 

uma relação linear entre a carga de lavagem e a vazão de escoamento (ROSSMAN, 2010). As 

equações de 9 a 11 apresentam as funções mencionadas. 

 

- Função EXPO              (9) 

 

Onde: W é a carga de lavagem; C1 é o coeficiente de lavagem; C2 é o expoente de 

lavagem; q é o escoamento por unidade de área e B é o acúmulo de poluente por unidade de 

área.  

 

- Função RC              (10) 

 

Onde: W é a carga de lavagem; C1 é o coeficiente de lavagem; C2 é o expoente de 

lavagem; Q é a vazão de escoamento. 

 

- Função EMC             (11)  

 

Onde C1 é o coeficiente de lavagem do poluente; Q é a vazão de escoamento e C2 

(expoente de lavagem) é numericamente igual a 1. 

 

Nas simulações realizadas neste estudo foi adotada a função exponencial, pelo fato 

dela considerar o acúmulo de poluentes, anteriormente descrito. Os coeficientes C1 e C2 foram 

obtidos a partir de dados experimentais da coleta de janeiro de 2012 para 14 pontos diferentes. 

A partir dos dados de qualidade (OD, FT, ST, DBO, DQO), foram construídos gráficos de 

carga específica (em kg/s) em função das vazões correspondentes (m³/s). Procedeu-se então, o 

                 W = C1.q
C2.B   

                 W = C1 . Q
C2   

                 W = C1 . Q
C2   
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ajuste não linear do tipo potência para as curvas obtidas. As Figuras 17 a 20 mostram as 

curvas-chaves de qualidade obtidas a partir dos dados empíricos.  
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Figura 17: Curva-chave correspondente a variável OD 

 

y = 0,013x1,1386

R² = 0,8068

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Ca
rg

a 
(k

g/
s)

Vazão(m³/s)

DQO

DQO Potência (DQO)
 

Figura 18: Curva-chave correspondente a variável DQO (Fonte: Pehovaz, 2010) 
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Figura 19: Curva-chave correspondente a variável sólidos totais 
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Figura 20: Curva-chave correspondente a variável fósforo total 

 

A curva-chave de DBO, obtida a partir da coleta de janeiro de 2012 não permitiu o 

ajuste potencial, pois apresenta valores inferiores a um. Dessa forma, utilizou-se a curva-

chave obtida por Pehovaz (2010), apresentada na Figura 21. 
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Figura 21: Curva-chave correspondente a variável DBO (Fonte: Pehovaz, 2010) 

 

A Tabela 11 apresenta os valores dos coeficientes C1 e C2 obtidos para a lavagem de 

poluentes a partir das equações das figuras acima. 

 

Tabela 11 - Coeficientes C1 e C2 para a função EXP de lavagem dos poluentes 

Parâmetro C1 C2
OD 0,0069 0,9941
ST 0,0001 0,9221
FT 0,0001 1,8002

DBO 0,0072 1,0953
DQO 0,013 1,1386  

 

 

Na caracterização da lavagem do solo há a possibilidade de se definir a eficiência da 

limpeza das ruas e a eficiência decorrente de melhores práticas no uso do solo. Ambas as 

opções trariam uma redução na porcentagem de poluentes disponíveis para serem lavados 

pela água da chuva. No entanto, essas eficiências não foram consideradas nesse estudo. 
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4.4.2. Aplicação da modelagem com o SWMM 
 

 

 O modelo hidrológico SWMM já foi, anteriormente, aplicado à área urbana da cidade 

de São Carlos. Portanto, a calibração de hidrogramas observados e a validação dos dados de 

qualidade já foram previamente apresentadas por Pehovaz (2010). Neste trabalho a aplicação 

do modelo tem por finalidade a simulação de cenários de longo prazo que permitam a 

utilização da modelagem como uma ferramenta no processo de planejamento urbano e na 

identificação de pontos críticos quanto à geração de cargas poluentes. 

 

4.4.2.1. Cenários de longo prazo 
 

 

A simulação de cenários teve como objetivo modelar os quatro cenários propostos pelo 

estudo Millenium Ecosystem Assessment (MEA). A etapa de construção dos cenários teve 

como base os trabalhos de Mendiondo (2005) e Souza (2008). O primeiro autor propõe uma 

lista com 29 indicadores para a construção de cenários regionais de drenagem urbana. Nessa 

lista, 21 indicadores referem-se à macrodrenagem e os demais a microdrenagem (escala de 

lote). A partir de uma estimativa o autor propõe mudanças para cada indicador em horizontes 

temporais com intervalos de 25 anos que vão de 2025 até 2100. As alterações em cada cenário 

são representadas pelos símbolos (+) aumento; (++) aumento acentuado; (0) estagnação; (-) 

diminuição e (--) diminuição acentuada. Souza (2008) interpretou de forma quantitativa a 

evolução proposta para os cenários ao longo dos anos. A tabela e as variações para os cenários 

podem ser observadas nos Anexos B e C, respectivamente.  

Souza e Mendiondo (2007) e Souza (2008) ressaltam que a construção de cenários 

depende de uma etapa importante que é a adaptação dos cenários qualitativos. Segundo os 

mesmos autores, essa adaptação depende de cada indivíduo. As incertezas derivadas das 

diferentes percepções nesse processo não devem inviabilizar a utilização de cenários, mas 

proporcionar uma gestão adaptativa que promova as adequações necessárias. 

A seguir são apresentadas as variações temporais propostas para cada cenário 

considerado. 
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- Order from Strength 

 

 

A Tabela 12 mostra que taxa de crescimento populacional apresenta crescimento somente 

nos primeiros 25 anos, sofrendo redução nos períodos seguintes. A densidade populacional 

aumenta de forma acentuada até o ano de 2050; nos 50 anos que se seguem há aumento em 

menor proporção.  

O potencial de escoamento se comporta da mesma forma que a densidade até o ano de 

2075, após esse período o indicador permanece inalterado. A declividade do canal aumenta 

até o ano de 2075, sendo que nos primeiros 25 ocorre de forma mais acentuada. Entre 2075-

2100 não há alteração. A sinuosidade apresenta redução até 2050, de forma mais acentuada 

nos primeiros 25 anos. Entre 2050-2075 não há mudanças e, no último intervalo há nova 

redução. A rugosidade apresenta redução até 2075, mas de forma mais acentuada nos 

primeiros 50 anos. Entre 2075-2100 não há mudanças. A porcentagem de área impermeável 

conectada ao canal aumenta durante todo o período, com incremento mais acentuado durante 

os primeiros 50 anos. A largura e a rugosidade da planície de inundação apresentam o mesmo 

comportamento de redução até o ano de 2050. A largura sofre nova redução no intervalo 

seguinte e depois de estabiliza. Já a rugosidade estagna em 2075. 

 

 

 

Tabela 12 - Evolução dos indicadores no cenário OS 

Indicador Unidade 2025 2050 2075 2100
Crescimento populacional %/ano + - - -
Densidade populacional hab/km² ++ ++ + +
Potencial de escoamento - ++ ++ + 0
Declividade do canal m/m ++ + + 0
Sinuosidade do canal m/m -- - 0 -
Rugosidade do canal - -- -- - 0
Áreas impermeáveis. conectadas ao canal % ++ ++ + +
Largura planície de inundação m -- - - 0
Rugosidade da planície de inundação - -- - 0 0

Order from Strength
regional, reativo
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- Global Orchestration 

 

 

A Tabela 13 apresenta as variações ocorridas no cenário GO. Nos primeiros 25 anos a 

taxa de crescimento populacional permanece inalterada. Nos anos seguintes ocorre 

decréscimo constante. A densidade populacional aumenta até o ano de 2075, ocorrendo de 

forma mais acentuada nos primeiros 50 anos. Após esse período permanece inalterada. 

O potencial de escoamento nesse cenário aumenta nos primeiros 50 anos, mas ocorre de 

forma acentuada nos primeiros 25. Após 2050 permanece inalterado. O percentual de áreas 

impermeáveis conectadas ao canal apresenta o mesmo comportamento que o potencial de 

escoamento para os primeiros 25 anos. O período entre 2025-2075 o aumento ocorre em 

menor proporção e, no período seguinte não sofre alteração. 

Com relação á declividade, há aumento nos primeiros 50 anos, com diminuição da 

rugosidade e da sinuosidade. Entre 2050-2075 os três indicadores permanecem inalterados, 

mas entre 2075-2100 ocorre diminuição da declividade do canal e aumento da rugosidade e 

sinuosidade. Com relação às planícies de inundação, há diminuição da largura e da rugosidade 

até 2050 e no resto do tempo permanecem inalteradas. 

 

Tabela 13 - Evolução dos indicadores no cenário GO 

Indicador Unidade 2025 2050 2075 2100
Crescimento populacional %/ano 0 - - -
Densidade populacional hab/km² ++ ++ + 0
Potencial de escoamento - ++ + 0 0
Declividade do canal m/m + + 0 -
Sinuosidade do canal m/m - - 0 +
Rugosidade do canal - -- - 0 +
Áreas impermeáveis. conectadas ao canal % ++ + + 0
Largura planície de inundação m - - 0 0
Rugosidade da planície de inundação - - - 0 0

Global Orchestration
global, reativo
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- Adapting Mosaic 

 

 

Na Tabela 14 podem ser observadas as variações para o cenário AM. A taxa de 

crescimento populacional diminui durante todo o período enquanto a densidade aumenta até 

2050, permanecendo inalterada a partir de então. O potencial de escoamento e a porcentagem 

de áreas impermeáveis conectadas ao canal aumentam nos primeiros 25 anos e depois 

permanecem inalterados.  

A declividade não sofre variação no primeiro intervalo e diminui nos seguintes. A 

sinuosidade aumenta até 2075 e permanece constante após esse período. Já a rugosidade fica 

estável nos primeiros 25 anos, com posterior aumento até 2075 e permanece constante até 

2100. Nas planícies de inundação a largura se mantém constante até 2050 com posterior 

diminuição. A rugosidade não se altera até 2025, e a partir de então aumenta até 2100. 

 
Tabela 14 - Evolução dos indicadores no cenário AM 

Indicador Unidade 2025 2050 2075 2100
Crescimento populacional %/ano - - - -
Densidade populacional hab/km² + + 0 0
Potencial de escoamento - + 0 0 0
Declividade do canal m/m 0 - - -
Sinuosidade do canal m/m + + + 0
Rugosidade do canal - 0 + + 0
Áreas impermeáveis. conectadas ao canal % + 0 0 0
Largura planície de inundação m 0 0 - -
Rugosidade da planície de inundação - 0 + + +

Adapting Mosaic
regional, proativo

 
 

 

- TechnoGarden 

 

 

A taxa de crescimento diminui acentuadamente nos primeiros 25 anos, e diminui em 

menor proporção nos anos seguintes. A densidade aumenta nos primeiros 50 anos, 

permanecendo constante até 2100. 

O potencial de escoamento é constante até 2050, diminui até 2075 e reduz 

acentuadamente até 2100. O percentual de áreas impermeáveis conectadas ao canal aumenta 

durante o primeiro intervalo (até 2025) e permanece inalterado nos demais. A declividade dos 
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canais diminui até 2025, sofre redução maior até 2050, se mantém constante até 2075 e 

diminui novamente no último intervalo. A sinuosidade e a rugosidade dos canais aumentam 

até 2075, ocorrendo de forma mais acentuada entre 2025-2050, enquanto permanecem 

estagnadas entre 2075-2100. As larguras das planícies de inundação aumentam 

acentuadamente até 2025 e em menor proporção até 2050. Entre 2075-2100 o indicador 

permanece inalterado. As rugosidades aumentam até 2075, com aumento acentuado entre 

2025-2050 e permanecem constantes daí até 2100 (Tabela 15).  

 
Tabela 15 - Evolução dos indicadores no cenário TG 

Indicador Unidade 2025 2050 2075 2100
Crescimento populacional %/ano -- - - -
Densidade populacional hab/km² ++ ++ 0 0
Potencial de escoamento - 0 0 - --
Declividade do canal m/m - -- 0 -
Sinuosidade do canal m/m + ++ + 0
Rugosidade do canal - + ++ + 0
Áreas impermeáveis. conectadas ao canal % + 0 0 0
Largura planície de inundação m ++ + 0 0
Rugosidade da planície de inundação - + ++ + 0

global, proativo
TechnoGarden

 
 

Os parâmetros considerados na elaboração dos cenários para a modelagem foram: CN, o 

coeficiente de Manning e a declividade dos canais. O CN representa as alterações no uso do 

solo e, portanto na geração de escoamento e carregamento de cargas poluentes geradas nas 

bacias. O coeficiente de Manning dos canais está relacionado com a rugosidade e, portanto 

com a velocidade da água nos condutos. A declividade influencia a quantidade a velocidade 

do escoamento. 

Os resultados da simulação foram analisados sob aspectos qualitativos e quantitativos e 

também com base no Zoneamento proposto pelo Plano Diretor Municipal para as quatro sub-

bacias que compõem a bacia urbana do Monjolinho. Dessa forma, é possível observar como 

as mudanças no uso do solo impactam os corpos hídricos e como podem impactar a 

população. O Anexo D contém as áreas urbanas segundo a classificação do Plano Diretor. 

 

 

 

 

 



76 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A seguir são apresentados e discutidos os resultados deste estudo. Inicialmente, o impacto 

do uso do solo na qualidade dos corpos hídricos, seguido pela abordagem ecohidrológica e 

análise de alguns indicadores e, finalmente a modelagem de cenários futuros. 

 

5.1. Variáveis Hidrológicas e Hidráulicas  
 
 

Nesta sessão são apresentados os dados referentes às variáveis hidráulicas e 

hidrológicas dos pontos nos quais foram coletadas amostras.  

A Tabela 16 apresenta a área de drenagem a montante de cada ponto, área da seção 

transversal, valores de vazão, de largura do canal e também valores médios de altura e 

profundidade. Com relação à vazão, identificamos o maior valor no ponto 14 e o menor valor 

no ponto 6. O ponto 14 correspondente ao exutório da bacia que drena a área urbana, portanto, 

ocorre a junção de diversos córregos que drenam a cidade. O ponto 6 está localizado próximo 

à nascente da sub-bacia do Gregório; nesse mesmo ponto podemos observar a menor média 

de velocidade e a menor largura do canal.  

 
Tabela 16 - Valores dos parâmetros hidráulicos e hidrológicos verificados em campo 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Área de 

drenagem (Km²) 5,72 28,74 37,89 8,78 11,49 2,01 3,40 54,55 3,21 5,84 4,23 9,24 14,41 75,64

Comprimento do 
canal (Km) 5,62 26,33 32,90 4,60 6,76 1,40 2,52 45,24 2,10 3,63 4,97 10,41 15,68 65,15

Largura (m) - 5,40 4,60 2,10 2,80 0,90 3,60 7,50 1,00 2,20 1,90 2,50 5,30 -

Profundidade 
média (m) - 0,41 0,45 0,28 0,28 0,12 0,20 0,41 0,12 0,16 0,17 0,19 0,17 -

Velocidade média 
(m/s) - 0,41 0,50 0,43 0,44 0,09 0,28 0,56 0,25 0,45 0,19 0,36 0,39 -

Vazão (m³/s) 0,00 0,90 1,03 0,26 0,35 0,01 0,21 1,74 0,03 0,16 0,06 0,17 0,35 2,25

Monjolinho Sta. M. Leme Tijuco Mineirinho Gregório  
 

As Figuras 22 a 24 a seguir, apresentam um corte transversal dos canais em cada ponto 

de análise de forma que é possível observar a variação lateral na profundidade dos canais. Os 

dados utilizados para a elaboração das figuras foram obtidos durante o levantamento da vazão 



77 

 

em cada seção. Nas figuras podem ser observados os valores referentes a largura do canal (B), 

a altura média da água no canal (H), a velocidade média da água (V), a área da seção do canal 

(A) e a vazão (Q). Na bacia do Monjolinho (Figura 22), os pontos 1 e 14 não receberam 

descrição porque não houve levantamento de dados hidráulicos nesses pontos. Ao contrário 

dos demais córregos, nos quais observamos aumento dos parâmetros hidráulicos e 

hidrológicos ao longo do rio, podemos observar que nesse córrego o ponto 2 apresenta valores 

mais elevados que o ponto 3 para esses parâmetros. Isso ocorre porque o ponto 2 está 

localizado a jusante de uma bacia de retenção, onde o volume de saída é mais elevado. 

 

 
Figura 22: Variação longitudinal dos parâmetros hidráulicos e hidrológicos no Córrego do Monjolinho 

 

As Figuras 23 a e b e 24 a e b apresentam a variação longitudinal observada nos quatro 

afluentes do Córrego do Monjolinho. Podemos observar a tendência de aumento dos 

parâmetros em questão no sentido montante-jusante. Além disso, podemos observar as 

diferenças na batimetria das seções consideradas.  

O ponto 7 representa uma seção canalizada, que por esse motivo deveria apresentar 

um canal regular, no enntanto, na batimetria levantada em campo não confirmou tal 

regularidade. Além do fato de que o canal não apresenta leito plano, a água não o cobria 

totalmente, gerando tal discrepância. 
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Figura 24: Variação longitudinal dos parâmetros hidráulicos e hidrológicos. a: pontos no Córrego 
Mineirinho. b: pontos no Córrego do Gregório 

 

 

 

 

 

Figura 23: Variação longitudinal dos parâmetros hidráulicos e hidrológicos. a: pontos no Córrego Santa 
Maria do Leme. b: pontos no Córrego Tijuco Preto 
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5.2. Variáveis Físicas 
 

 

A seguir são apresentados os valores das variáveis físicas temperatura e turbidez para 

os 14 pontos levantados (Tabela17).  

 
Tabela 17 - Variáveis físicas medidas nos pontos de análise  

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tº (ºC) 23,0 22,5 23,0 21,5 22,5 23,0 26,0 24,0 21,5 24,0 20,5 22,0 25,0 25,0

Turbidez (NTU) 18,6 20,5 19,8 14,3 29,2 10,1 25,1 22,1 16,5 20,1 17,2 13,5 8,4 17,7  
  

A temperatura é uma condição ambiental importante, pois interfere nas propriedades 

físicas e nos processos químicos (ESTEVES, 1995). Uma propriedade física de extrema 

importância para o ecossistema aquático é a solubilidade dos gases, que diminui com o 

aumento da temperatura, afetando a disponibilidade para os organismos aquáticos e a 

decomposição aeróbia. Por outro lado, esse aumento pode favorecer a decomposição de 

matéria orgânica (PIVELI e KATO, 2006). A temperatura superficial é influenciada dentre 

outros fatores pela profundidade, período do dia e estação do ano (SANTOS, 2009).  

Os valores de temperatura observados variaram entre 20,5ºC e 26ºC. No sentido de 

montante para jusante é possível observar uma variação na temperatura dos pontos analisados. 

Aqueles mais próximos às nascentes apresentam temperaturas inferiores àqueles próximos a 

confluência. O aumento da temperatura a jusante pode ser atribuído aos processos de 

degradação que ocorrem nos corpos hídricos. Ao longo do comprimento dos rios, ocorre 

entrada de efluentes, que elevam a temperatura (MARINELLI et al., 2000). 

Salami (1996) verificou o valor médio de 21,8ºC para o rio Monjolinho em período 

chuvoso. Pelaéz-Rodriguez (2001) encontrou valores entre 21 e 25ºC em época de chuvas. 

Em seu trabalho Viana (2005) encontrou temperaturas variando entre 20,4 e 25,2ºC em 

período chuvoso. Pehovaz (2010) encontrou valores entre 22 e 25ºC para pontos no Córrego 

do Gregório e Monjolinho. Neste trabalho, a média encontrada é de 23ºC.  

A turbidez apresentou valores baixos quando comparados com o limite permitido pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2, sendo o maior valor observado no 

ponto 5. Segundo Piveli e Kato (2006), a erosão das margens dos rios é exemplo de fenômeno 

que contribui para o aumento da turbidez. Já Barreto (1999) aponta o revolvimento de 

sedimentos do fundo e o carregamento de material alóctone como fontes de turbidez. O 
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córrego ao qual pertence o ponto 5, nasce em área rural e a maior parte de seu percurso é feito 

em área não urbanizada, ou seja, com canais e área de drenagem naturais, contribuindo para a 

entrada de partículas no corpo de água. Em trabalhos realizados anteriormente na bacia do 

Monjolinho, Barreto (1999) encontrou os maiores valores de turbidez durante o período 

chuvoso, devido à entrada de material alóctone. Pelaez-Rodriguez (2001) verificou em 

período chuvoso uma variação de turbidez entre 22 e 100 NTU. Viana (2005), por outro lado, 

reportou valores mais elevados de turbidez durante períodos de estiagem. Segundo o autor, as 

causas seriam ações antrópicas desenvolvidas na bacia. 

 

5.3. Variáveis Limnológicas 
 
 

 Os resultados experimentais apresentados referem-se à coleta realizada no mês de 

Janeiro de 2012 e são analisados com base no uso e ocupação do solo e nas condições das 

várzeas. A coleta foi realizada no dia 23 de janeiro, após dias consecutivos de chuvas. A 

precipitação acumulada nos 15 dias anteriores foi de 357,55mm. Como consequência, os 

resultados dos parâmetros de qualidade de água analisados apresentaram valores baixos. 

Poucos deles não se enquadraram nos limites estabelecidos pela legislação CONAMA 

357/2005. Atribuem-se esses resultados à prévia lavagem das superfícies proporcionada pela 

chuva nos dias anteriores, fazendo com que a quantidade de poluentes nos rios estivesse 

baixa.  

A Tabela 18 contém resultados de parâmetros qualitativos para os quatorze pontos. 

Para rios de classe 2 somente os parâmetros fósforo total e coliformes fecais não atenderam à 

CONAMA 357/2005. Os coliformes fecais extrapolaram o limite de 1000 NMP/100mL em 

12 dos 14 pontos. A presença de coliformes fecais é decorrente da presença de fezes do 

homem e de animais de sangue quente e pode ser utilizado como um indicador da 

potencialidade de transmitir doenças (VON SPERLING, 1996). Dessa forma, os resultados 

indicam a presença de despejos de efluentes nos corpos hídricos e merecem atenção pelo fato 

dos constantes extravasamentos dos canais que colocam a população em contato com água 

contaminada.  

O fósforo total, ultrapassou o limite de 0,1 mg/L somente nos pontos 13 e 14. As 

concentrações de fósforo total verificadas por Pelaez- Rodriguez (2001) durante o período 

chuvoso também apresentaram valores reduzidos, variando entre 0,04 e 0,06 mg/L. Viana 

(2005) reportou valores elevados de fósforo na saída da bacia, decorrentes do lançamento de 
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esgotos sanitários. O mesmo autor ressalta que os estudos já realizados no rio Monjolinho 

(GUERESCHI, 1995; BARRETO, 1999) verificaram maiores valores de fósforo a partir de 17 

km de distância da nascente e que a causa desse aumento é a presença de esgoto. 

O enquadramento para a variável nitrogênio amoniacal está associado ao pH da água. 

Considerando as variações de pH medidas nas amostras, essa variável não apresenta valores 

fora do enquadramento. A concentração mais elevada pode ser observada no ponto 13, após a 

passagem do Córrego pela sub-bacia do Gregório. O menor valor foi encontrado no ponto 9, 

que está localizado mais próximo à cabeceira do Córrego do Mineirinho. Tais valores 

comprovam a contribuição de áreas urbanas no incremento de fontes de nitrogênio. Essa 

forma de nitrogênio é encontrada mais próxima de fontes de poluição, antes de ser 

decomposta em outras formas de compostos nitrogenados. Reginato e Piechota (2004) e 

Botino (2008) encontraram as maiores cargas de nitrogênio em períodos chuvosos, atribuindo 

esses valores a fontes de poluição difusa. 

A concentração de oxigênio dissolvido na água é função de dois fatores principais: 

temperatura e pressão parcial do oxigênio na água (ALLAN, 1995). O incremento na sua 

concentração pode vir da atmosfera ou da fotossíntese realizada pelos organismos aquáticos. 

É um parâmetro fundamental para a sobrevivência dos organismos e para o processo de 

autodepuração dos rios (PIVELI e KATO, 2006). Os valores de oxigênio dissolvido (OD) 

variaram entre 6,2 e 7,8. O menor valor foi verificado no ponto 1 caracterizado por ser um 

ambiente lêntico com muita vegetação cobrindo o canal do rio. O maior valor foi observado 

no ponto 13 antes da confluência com o Córrego do Monjolinho; neste ponto há maior 

turbulência, favorecendo o aumento da concentração de OD. Pelaez-Rodriguez (2001) não 

verificou variações significativas entre períodos de chuva e de seca. Os valores variaram entre 

5,6 e 8,5 mg/L. Viana (2005) observou diminuição de OD em alguns pontos e atribuiu tal 

redução à entrada de efluentes, que consomem o OD para serem degradados. Sé (1992), 

Mendes (1998) e Barreto (1999) verificaram um decréscimo de OD no sentido nascente-foz. 

Botino (2008) observou no Rio Canha, que a maior concentração de oxigênio ocorreu durante 

o inverno, quando as temperaturas eram menores. 

O pH representa a atividade do íon hidrogênio na água e tem origem na dissociação da  

própria molécula de água e de outras moléculas como o ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, 

acético e qualquer outra substância que apresentem reação ácida com água (PIVELI E KATO, 

2006). Este parâmetro interfere diretamente na fisiologia dos seres aquáticos além de 

favorecer a precipitação de substâncias tóxicas como os metais e afetar a solubilidade de 

nutrientes (SANTOS, 2009; CETESB 2009). No presente estudo foram observados valores 
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num intervalo entre 6,66 no ponto 4 e 7,89 no ponto 7. A Resolução CONAMA 357/05 

estabelece o intervalo de 6 a 9 para rios de classe 2 e, portanto nenhum dos pontos analisados 

está fora do enquadramento. Pelaéz-Rodriguez (2001) verificou caracrerísticas mais ácidas no 

verão, entre 4,9 e 6,6. No inverno foram observados valores ligeiramente ácidos, entre 6 e 6,7. 

Viana (2005) observou valores de pH variando entre 4,7 e 7,7; os valores mais ácidos foram 

atribuídos a entrada de matéria orgânica no corpo de água.  

O ponto 13 é o que apresenta os maiores valores para as variáveis fósforo, N-

amoniacal e DQO. Ao observar os valores dessas variáveis no ponto 12, é possível perceber 

que entre eles há uma fonte de poluição. Ao se juntar com o Córrego do Monjolinho, que já 

recebeu outros afluentes, ocorre uma diluição desses parâmetros. Esta hipótese da existência 

de poluição pontual entre os pontos 12 e 13, com posterior diluição no ponto 14 ganha força 

ao observarmos os valores de coliformes totais e fecais. No ponto 12 esses valores são bem 

inferiores aos observados no ponto 13. Após o incremento observado no ponto 13 tem-se uma 

redução no ponto 14, após a confluência.  

O ponto 4 apresenta um valor bem acima dos outros pontos para coliformes totais 

apesar de não ultrapassar o limite para coliformes fecais. Atribui-se esse valor às 

características da área de drenagem neste ponto. Os coliformes totais são decorrentes da 

presença de bactérias presentes nas fezes de animais e em água e solo poluído e não-poluído 

(VON SPERLING, 1996), portanto, áreas rurais como a parte de montante do ponto 4 podem 

contribuir de forma significativa para a presença de coliformes totais. 

 Com relação à presença de coliformes fecais, a maior concentração foi identificada no 

ponto 3. Apesar dos elevados  valores  encontrados  em   todos  os  pontos,  é  possível  notar  

que  ocorre  diluição  desses  valores. Ao efetuarmos o balanço de carga entre o ponto 8 e seus 

afluentes, pontos 5 e 7, podemos perceber que ocorre uma diluição da concentração devido ao 

aumento de vazão no rio principal. O mesmo comportamento pode ser observado no ponto 14, 

que recebe contribuição dos pontos 10 e 13.



83 

 

Tabela 18 – Variáveis limnológicas nos pontos analisados 

Ponto
Área de 

drenagem 
(km²)

Vazão 
(m³/s)

pH
OD 

(mg/L)
DBO 

(mg/L)
DQO 

(mg/L)

Fósforo 
total 

(mg/L) 

N-
amoniacal    

(mg/L)

Coliforme 
Total 

(NMP/  
100ml)

Coliforme 
Fecal 

(NMP/  
100ml)

ST STF STV SDT SDF SDV

ST= Sólidos Totais; STF= Sólidos Totais Fixos; STV= Sólidos Totais Voláteis; SDT= Sólidos Dissolvidos Totais; SDF= Sólidos Dissolvidos Fixos; 
SDV= Sólidos Dissolvidos Voláteis. Limites CONAMA 357/2005: OD 5mg/L; DBO 5mg/L; FT 0,1mg/L; N-amoniacal 3,7; CF 1000/100ml; STD 500mg/L
Monjolinho Sta. Mª. Leme Tijuco Mineirinho Gregório

6,85 0,02

2 28,74 0,9 7,08 <1

1000 0,19 0,15 0,04 0,08 0,056,2 12 0,02 0,51 28800<11 5,72 0

0,05

3 37,89 1,03 6,98 <1

500 0,12 0,10 0,02 0,08 0,037 13 0,03 0,42 345500

0,01

4 8,78 0,26 6,66 <1

12300 0,19 0,02 0,17 0,05 0,056,9 <2 0,05 0,41 124450

0,020,06 0,04

5 11,49 0,35 6,73 <1

1000 0,09 0,06 0,027,1 11 0,03 0,17 110000000

0,01

6 2,01 0,01 7,62 <1

9850 0,11 0,08 0,04 0,05 0,047 18 0,07 0,36 83200

0,01

7 3,40 0,21 7,89

500 0,40 0,22 0,18 0,15 0,226,6 <2 0,00 0,47 14950

8 54,55 1,74 7,05

22500 7100 0,21 0,13 0,087,6 3,8 18 0,05 0,51

7 1,7 8 0,06

0,14 0,020,17

0,07 0,04 0,020,32 71050 7400 0,14 0,07 0,08

10 5,84 0,16 7,08

38350 1550 0,09 0,05 0,057,3 2,42 10 0,03 0,169 3,21 0,03 6,89

7,3 4,4 18 0,08

0,02 0,010,04

0,03 0,01 0,020,62 40450 2050 0,13 0,06 0,07

12 9,24 0,17 7,11

76450 7250 0,14 0,05 0,087,7 0 14 0,03 0,2411 4,23 0,06 7,08

7,4 2 19 0,06 0,46 17250

0,01 0,030,04

0,07 0,05 0,02500 0,12 0,08 0,04

14 75,64 2,25 6,94

81200 5400 0,18 0,10 0,087,8 4 22 0,17 1,8013 14,41 0,35 6,98

6,6 4,8 21 0,12

0,07 0,000,07

0,07 0,05 0,021,09 55950 4300 0,14 0,08 0,06
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Com relação aos sólidos totais o maior valor foi identificado no ponto 6, 

correspondente ao córrego do Tijuco, próximo a nascente. O menor valor foi observado no 

ponto 9, após a nascente do Córrego do Mineirinho. A concentração de sólidos nos ambientes 

aquáticos está relacionada a eventos de precipitação, tipo de vegetação, trechos em 

corredeiras, pedologia e ações antrópicas como o lançamento de efluentes (SALAMI, 1996; 

BARRETO, 1999). Os valores de sólidos medidos nesta coleta são muito inferiores aos 

medidos anteriormente por Pehovaz, 2010 em três pontos de monitoramento (Tabela 19) tanto 

para coleta realizada em época seca quanto chuvosa. Essa discrepância de valores é atribuída 

à intensa lavagem do solo que ocorreu, sendo que no momento da coleta já não havia mais 

escoamento de base para carregar partículas para dentro do corpo hídrico. Os baixos valores 

de sólidos são corroborados pelos baixos valores de turbidez, já apresentados, reforçando a 

hipótese apresentada. Nota-se que em nenhuma das campanhas apresentadas os valores de 

sólidos apresentam relação com a área de drenagem, tendo maior influência do tipo do leito e 

outros fatores. 

 

Tabela 19 - Valores médios para a variável de qualidade sólidos (Fonte: Pehovaz, 2010) 

Nº 
Campanha Estação

Sólidos 
totais 

(mg/L)

ST fixos 
(mg/L)

ST 
voláteis 
(mg/L)

1 seca 199,0 105,0 94,0
2 chuvosa* 486,3 317,5 168,8
3 chuvosa 107,5 41,3 66,2
4 chuvosa 153,8 57,5 96,3
1 seca 155,0 63,0 92,0
2 chuvosa* 1142,5 805,0 337,5
3 chuvosa 351,3 113,8 237,5
4 chuvosa 251,3 151,3 100,0
1 seca 167,0 46,0 121,0
2 chuvosa* 502,5 386,3 116,2
3 chuvosa 110,0 21,3 88,7
4 chuvosa 197,5 53,8 143,7

* sob intensa tormenta

Po
nt

o 
12

Po
nt

o 
8

Po
nt

o 
14

 
                                                                              

 

A seguir são apresentadas as cargas das variáveis analisadas em cada sub-bacia e os 

intervalos de erros (Figuras 25 a 30). Os intervalos de erros foram calculados com base nas 
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diferentes profundidades e velocidades que foram levantadas em campo para a obtenção da 

batimetria dos canais. 
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Figura 25: Carga específica de DQO e erros positivos e negativos para as sub-bacias urbanas 
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Figura 26: Carga específica de N-amoniacal e erros positivos e negativos para as sub-bacias urbanas 
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Figura 27: Carga específica de OD e erros positivos e negativos para as sub-bacias urbanas 
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Figura 28: Carga específica de Coliformes Fecais e erros positivos e negativos para as sub-bacias 
urbanas 
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Figura 29: Carga específica de Fósforo Total e erros positivos e negativos para as sub-bacias urbanas 
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Figura 30: Carga Específica de Sólidos Totais e erros positivos e negativos para as sub-bacias urbanas 

 

As figuras abaixo (Figuras 31 a 34) apresentam comparações dos parâmetros 

analisados nos pontos 8, 12 e 14 em diferentes campanhas de coleta. A série identificada 

como Janeiro 12 refere-se à coleta do presente trabalho. As demais foram apresentadas no 

trabalho de Pehovaz (2010). As séries “Março 09” e “Março 09*” são referentes à época 
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chuvosa, sendo que a segunda foi realizada sob forte tormenta. A série “Novembro 08” refere-

se à coleta realizada no período seco.  

A Figura 31 comparativa para a variável DBO mostra que as cargas apresentadas neste 

trabalho se aproximam mais dos valores do período seco. Este fato reforça a hipótese de que a 

lavagem do solo influenciou nos baixos valores dos parâmetros analisados. Nas campanhas 

chuvosas, o ponto 12 mostra uma discrepância com relação aos pontos 8 e 14.  
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Figura 31: Comparação da variável DBO para diferentes eventos de coleta 

 

Nas Figuras 32 e 33, referentes à carga de fósforo e coliformes fecais, 

respectivamente, também é possível observar valores bem elevados para o ponto 12. Os 

gráficos também mostram que a vazão específica para a coleta de janeiro de 2012 é maior que 

as observadas nos outros eventos. Esses dados reforçam a influência da chuva acumulada nos 

dias anteriores.  
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Figura 32: Comparação da variável fósforo total para diferentes eventos de coleta 
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Figura 33: Comparação da variável coliformes fecais para diferentes eventos de coleta 

 

 A Figura 34 ilustra os resultados já descritos com relação a variável sólidos totais. Os 

resultados da coleta de janeiro de 2012 são bem inferiores àqueles apresentados por Pehovaz 
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(2010). Os valores medidos durante tormenta intensa destoam daqueles observados durante 

período chuvoso e seco, indicando a contribuição de eventos de precipitação para a entrada de 

material. 
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Figura 34: Comparação da variável sólidos totais para diferentes eventos de coleta 
 

 

5.4. Relação STV/STF 
 

 

A Figura 35 mostra a relação entre Sólidos Totais Voláteis e Sólidos Totais Fixos 

(STV/STF). O maior valor para esta relação é encontrado no ponto 3, indicando a 

predominância de STV sobre os STF. A relação inversa pode ser observada no ponto 2, onde 

há predominancia de STF sobre STV. Com relação à vazão específica, não há diferença 

significante. Nota-se que mesmo no ponto de maior vazão específica, a relação STV/STF 

apresenta valores baixos. 

Em comparação com os demais pontos analisados, o ponto 3 apresenta valores atípicos 

para a relação STV/STF. Nas Figuras 35 e 36, podemos observar valores bem mais elevados 

nesse ponto.   

 



91 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

R
e

la
çã

o
 S

TV
/S

TF

Vazão específica (m³/s.km²)

Pto 1 Pto 2 Pto 3 Pto 4 Pto 5 Pto 6 Pto 7 Pto 8 Pto 9 Pto 10 Pto 11 Pto 12 Pto 13 Pto 14

Figura 35: Relação entre STV/STF para os pontos analisados 

 

A Figura 36 apresenta novamente a relação STV/STF adicionando a concentração de 

STF como o raio da circunferência. Nota-se que na maioria dos pontos analisados apresentou 

baixos valores para a relação. Os pontos 1 e 6, que correspondem as áreas mais próximas às 

nascentes do Monjolinho e do Tijuco, respectivamente, apresentaram maior quantidade de 

sólidos totais fixos que apresentaram valores entre 0,02 e 0,22. Nota-se que mesmo para os 

pontos que apresentam vazões específicas mais elevadas a relação STV/STF mostra valores 

baixos. O maior valor pode ser observado no ponto 3, que corresponde ao ponto do 

Monjolinho, antes da entrada de novos afluentes. 
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A Figura 37 mostra a relação STV/STF apresentados por Pehovaz (2010) para os três 

pontos de monitoramento (pontos 8, 12 e 14) em diferentes campanhas. Nota-se que os 

maiores valores para a relação analisada são observados no ponto 14, no qual temos a maior 

área de drenagem a montante (75,6km²) e os menores valores de vazão específica.  
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5.5. Uso do Solo e Qualidade da Água 
 
 

 As Figuras de 38 a 41 apresentadas a seguir, permitem a análise das variáveis de 

qualidade, em carga específica, com relação à área de drenagem de cada ponto e as 

características de uso e ocupação do solo a montante. 

 A Figura 38 mostra a carga de coliformes fecais (ou termotolerantes). O maior valor 

pode ser observado no ponto 7, cuja área de drenagem é de 3,4 km², enquanto o ponto 14, que 

recebe contribuição de toda a área urbana (75,64 km²), apresenta valor inferior. O ponto 7 está 

localizado antes da junção com o córrego do Monjolinho e pertence a sub-bacia do Córrego 

do Tijuco, assim como o ponto 6. Esta sub-bacia apresenta-se intensamente urbanizada e tem 

sua nascente debaixo de construções. A elevada carga de coliformes termotolerantes no ponto 

7 indica a entrada de contaminação fecal em algum local entre os pontos deste córrego.  

 O segundo maior valor pode ser observado no ponto 3, pertencente ao Córrego do 

Monjolinho. Localizado antes da confluência com o Córrego Santa Maria do Leme, este ponto 

tem área de drenagem de 37,9 km² e recebe contribuições de áreas rurais e urbanas. O ponto 

5, com o terceiro maior valor pertence a sub-bacia Santa Maria Madalena, que tem suas 

nascentes em área rural e apenas parte dos 11,5 km² de sua área, urbanizada.  

 No ponto 8 podemos dizer que há uma diluição do que foi observado nos pontos 3, 5 e 

7, uma vez que nele, os pontos anteriormente citados se juntaram no Córrego do Monjolinho. 

Fracácio (2006) comparou as concentrações de coliformes em diferentes períodos e 

encontrou os maiores valores em época seca. No período chuvoso o maior valor foi observado 

no Córrego do Gregório. Pehovaz (2010) verificou maiores valores de coliformes totais e 

fecais no córrego do Gregório, durante o período chuvoso. A sub-bacia do Córrego do 

Gregório assim como a sub-bacia do Tijuco Preto apresenta intensa urbanização e a presença 

de valores elevados de coliformes indica deficiência na coleta de esgoto nessas áreas. 
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Figura 38: Carga de coliformes Fecais para os 14 pontos analisados 

 

 As cargas de fósforo total e nitrogênio amoniacal apresentam basicamente o mesmo 

comportamento com relação à área de drenagem. As Figuras 39 e 40 mostram o ponto 13 

como crítico para essas variáveis. Este ponto está localizado na sub-bacia do Gregório que 

possui parte dos 14,4 km² de área de drenagem intensamente urbanizada. O limite de 0,1 

mg/L permitido por legislação (CONAMA 357/2005) em relação ao fósforo total é 

ultrapassado neste ponto, e as elevadas cargas de nitrogênio e fósforo, somadas a presença de 

coliformes fecais acima do permitido, indicam a presença de despejos sendo lançados nesse 

corpo a montante do ponto 13. Da mesma forma, os valores observados no ponto 7, no 

Córrego do Tijuco, indicam a presença de efluentes domésticos. 

 Estudos realizados anteriormente na Bacia do Monjolinho reportam valores elevados 

de fósforo na saída da bacia, após passarem por áreas urbanizadas. Autores como Guereschi 

(1995) e Barreto (1999) atribuem esse comportamento ao despejo de efluentes sanitários. 

 



95 

 

6

2
3

4

5

1

7

8

9

10

11

12

13

14

0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Ca
rg

a 
es

pe
cíf

ica
 (

m
g/

ha
.s

)

Área de drenagem à montante (ha)

Carga Fósforo Total
 

Figura 39: Carga de Fósforo total para os 14 pontos analisados 

 O nitrogênio é um nutriente limitante em muitos ambientes aquáticos, mas atualmente 

são raros os sistemas hídricos que tem sua produtividade limitada ou diminuída pela ausência 

desse elemento (BOTTINO, 2008). Esse fato é decorrente das inúmeras fontes de 

contribuição das ações antrópicas para o incremento desse elemento no meio aquático 

(FISHER et al., 2007). Seja pela presença de fertilizantes, de esgostos industriais e 

domésticos ou pela poluição difusa, a entrada de diversas formas de nitrogênio favorece o 

enriquecimento dos sistemas aquáticos. 
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Figura 40: Carga de N-amoniacal para os 14 pontos analisados 
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 Com relação à DQO, a Figura 41 mostra valores elevados para as cargas nos pontos 

analisados, com destaque para o ponto 7. Não há, assim como nos gráficos de coliformes, 

fósforo e nitrogênio, relação direta entre a área de drenagem e as cargas encontradas, estando 

este valor mais relacionado com as características do uso e ocupação do solo. Pelaez-

Rodriguez (2001) verificou valores mais elevados de DQO após a passagem dos corpos 

hídricos pela área urbana, indicando influência direta da urbanização no aumento da demanda 

por oxigênio. 
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Figura 41: Carga de DQO para os 14 pontos analisados 

 

 Os valores de DBO encontrados neste trabalho foram muito baixos. Alguns pontos 

apresentaram valores inferiores a 1 (um). Somente em pontos próximos ao exutório da bacia e 

na saída de sub-bacias mais urbanizadas foram encontrados valores entre 3,8 e 4,8 mg/L. Esse 

resultado vai ao encontro do reportado por Pelaez-Rodrigues (2001), que verificou valores 

reduzidos de DBO em período chuvoso. O maior valor observado pelo autor foi na saída da 

bacia. 

 As Figuras 42 a 52 apresentam as variáveis de qualidade em função da área de 

drenagem a montante para cada córrego ou sub-bacia urbana. Dessa forma é possível analisar 

a influência da passagem dos rios pelas sub-bacias. A variável DQO foi colocada em um eixo 

“y” secundário devido aos elevados valores que apresenta. Pelo mesmo motivo os coliformes 

fecais e totais foram plotados em um gráfico separado. 
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 O Córrego do Monjolinho é o mais longo curso de água da área urbana de São Carlos. 

Ao passar por ela, quatro outros córregos se juntam a ele e drenam a cidade. As nascentes 

estão localizadas em área rural, protegidas por mata ciliar. Essas características explicam os 

baixos valores encontrados no ponto 1 (ver Tabela 18, página 83) com relação às variáveis de 

qualidade analisadas (Figura 42). Exceto pelos sólidos que podem ter diversas fontes, essas 

variáveis estão relacionadas ao despejo de efluentes, não identificado nesta área devido às 

características da ocupação. No ponto número dois, localizado após um lago é possível 

observar o aumento no valor das cargas com destaque para a carga de coliformes totais. Esse 

valor pode ser atribuído à área de contribuição desse ponto, na qual podemos identificar áreas 

urbanizadas e não urbanizadas que podem contribuir com a entrada de sólidos como areia e 

argila que contêm coliformes totais. O ponto número três, já na área urbana, está localizado 

antes da confluência do Córrego do Monjolinho com seu primeiro afluente urbano, o Córrego 

Santa Maria do Leme. Nesse ponto, após percorrer áreas já ocupadas, as cargas continuam a 

apresentar valores elevados, com destaque agora para a presença de coliformes fecais. O 

aumento da carga de coliformes fecais nesse ponto com área urbanizada nos permite inferir a 

presença de efluentes sanitários (Figura 43). 

No ponto de número oito, o Córrego do Monjolinho já recebeu contribuição dos 

córregos Santa Maria do Leme e Tijuco Preto. Nota-se que as cargas de sólidos, nitrogênio e 

fósforo não sofrem grandes alterações como as de DQO e coliformes. A carga de DQO 

apresenta um incremento nesse trecho e os coliformes parecem sofrer uma diluição, uma vez 

que a vazão nesse ponto é de 1,74 m³/s, enquanto no ponto anterior era de 1,03 m³/s. 

Considerando a distância entre os pontos 3 e 8 (12 km) podemos atribuir essa redução ao 

processo de autodepuração. 

No ponto 14 temos a junção de todos os rios urbanos, por isso elevação na vazão (2,25 

m³/s). O aumento da vazão pode explicar a redução no valor de algumas cargas como sólidos, 

fósforo total e coliformes. Essa hipótese poderá ser justificada mais adiante quando forem 

apresentados os dados de outros córregos que apresentam valores elevados para essas 

variáveis e que, no entanto, ao se unirem ao monjolinho apresentam valores inferiores.  

 



98 

 

Pto 1

Pto 2

Pto 3 Pto 8

Pto 14

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Ca
rg

a 
es

pe
cíf

ica
 D

Q
O

 (m
g/

ha
.s

)

Ca
rg

a 
es

pe
cíf

ica
 (

m
g/

ha
.s

)

Área de drenagem (ha)

Carga FT Carga N-amoniacal Carga Sólidos Totais Carga DQO
 

Figura 42: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Monjolinho 
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Figura 43: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Monjolinho 

 

As Figuras 44 e 45 referem-se ao Córrego Santa Maria do Leme para o qual tem-se 

dois pontos de análise. Nota-se um aumento na carga da maioria das variáveis analisadas do 

primeiro ponto (Ponto 4) após a nascente,  para o segundo (Ponto5) antes da confluência. No 

caso do nitrogênio amoniacal, DQO e dos coliformes fecais podemos observar um aumento 

significativo no sentido montante-jusante, indicando a entrada de efluentes em algum trecho 
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do córrego. Os coliformes totais, ao contrário das demais variáveis, sofreram um decréscimo 

no ponto mais a jusante. Atribui-se tal fato as características da bacia, uma vez que as 

nascentes estão localizadas em área rural e parte inicial do trecho na cidade tem amplas 

margens não ocupadas e compostas por vegetação, contribuindo com sedimentos que são 

contabilizados nos coliformes totais.  
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Figura 44: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego Santa Maria do Leme 
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Figura 45: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego Santa Maria do Leme 
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 No córrego do Mineirinho também foram coletadas amostras em dois pontos. Um 

deles após as nascentes e o segundo antes da confluência com o Córrego do Monjolinho. A 

bacia em questão está processo de urbanização. As nascentes encontram-se no meio do bairro, 

cercadas por uma pequena área de vegetação, sofrendo os impactos da ocupação. Há muito 

lixo ao longo do córrego, inclusive causando a obstrução de canais em alguns locais. A 

diferença de valores apresentada nas Figuras 46 e 47 do primeiro ponto (ponto 9) para o 

segundo (Ponto 10) com relação às variáveis analisadas indicam a presença de lançamento de 

efluentes no corpo hídrico. 

 A sub-bacia do Mineirinho, assim como a Santa Maria Madalena, a qual pertence o 

Córrego Santa Maria do Leme tem parte de sua área apontada no Plano Diretor Municipal 

como Zona de Ocupação Induzida. Dessa forma, a urbanização dessas áreas tende a aumentar 

nos próximos anos e, caso não seja realizada com planejamento, tendem a aumentar os 

impactos no corpo hídrico que passa pela área. 
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Figura 46: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Mineirinho 
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Figura 47: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Mineirinho 

 

 A sub-bacia do Tijuco Preto apresenta-se totalmente urbanizada. O córrego  já sofreu 

transformações ao longo da ocupação da área no seu entorno. Sua nascente encontra-se abaixo 

de edificações e uma pequena parte de seu trecho ainda apresenta condições naturais de leito e 

margens. O trecho a jusante, onde se encontra o ponto 7, apresenta-se regularizado e foi 

recentemente destamponado num projeto de revitalização da bacia. Apesar dos esforços para a 

revitalização as Figuras 48 e 49 mostram um decréscimo na qualidade do rio sentido jusante.  
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Figura 48: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego Tijuco Preto 
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Figura 49: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego Tijuco Preto 

 

 Mendiondo (2008) apresentou os resultados de qualidade para o período seco em 

diferentes pontos da sub-bacia do Tijuco Preto. Dois desses pontos foram representados na 

Figura 50 juntamente com os pontos analisados no presente estudo, em período chuvoso. 
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 A variável DBO apresentou valores diferentes entre período seco e chuvoso, sendo 

que no período chuvoso esses valores foram bem maiores. No período seco ocorre redução 

dessa variável no sentido montante-jusante. Já no período chuvoso verificou-se uma elevação 

significativa no valor da DBO. O mesmo pode ser observado com relação a fósforo total e 

coliformes totais. A redução de cargas poluentes ao longo do comprimento do rio em período 

seco pode ser decorrente do processo de autodepuração. A menor frequência de eventos de 

precipitação diminui a entrada de cargas poluentes e favorece a degradação de cargas já 

existentes no corpo hídrico. Já em períodos chuvosos, as chuvas frequentes lavam as 

superfícies e levam novas cargas de poluição, prejudicando o processo natural de 

autodepuração. 
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Figura 50: Comparação entre período seco e chuvoso para variáveis de qualidade na sub-bacia do 
Tijuco Preto 

 

 Na sub-bacia do Gregório foram escolhidos três pontos de análise devido ao 

comprimento do rio e as características da bacia (Figuras 51 e 52). O entorno do primeiro 

ponto neste córrego (Ponto 11), apresenta-se bem urbanizado, mas grande parte da área a 

montante não ocupada. Algumas variáveis de qualidade como os coliformes apresentam 

valores elevados (Figura 52), ultrapassando o limite tolerado pela legislação. No ponto 12, 

nota-se uma redução na carga de coliformes e aumento na vazão, indicando a diluição ou a 

autodepuração dessa carga poluidora. Nesse ponto, o córrego do Gregório somou-se a dois 

outros afluentes. No ponto 13, após ter percorrido a área central da cidade e antes da 

confluência com o principal curso da cidade, o córrego do Monjolinho, observa-se aumento 

significativo na carga de coliformes fecais e totais e um aumento menos significativo na carga 
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de nitrogênio. Esse aumento indica a entrada de efluentes em algum lugar entre os pontos 12 e 

13. As cargas de DQO, sólidos totais e fósforo total sofrem variação gradual à medida que 

aumenta a área de drenagem a montante, sendo que o fósforo total se eleva de forma mais 

intensa no último ponto deste córrego, reforçando a hipótese de entrada de efluente nesse 

trecho. 
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Figura 51: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Gregório 
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Figura 52: Relação entre variáveis de qualidade e área de drenagem no Córrego do Gregório 
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5.6. Ecohidrologia 

 

5.6.1. Indicadores Ecohidrológicos 
 
 

Os indicadores ecohidrológicos X1 e X18 foram analisados com relação a alguns 

parâmetros de qualidade de água. A definição desses indicadores foi apresentada 

anteriormente na Tabela 1. A Tabela 20 mostra os indicadores utilizados e os valores das 

variáveis de qualidade analisados em cada ponto.  

Os maiores valores da variável X1 podem ser observados nos pontos 4 e 5, que fazem 

parte do Córrego Santa Maria do Leme. Nesse córrego há um elevado número de 

contribuintes laterais por unidade de comprimento do rio. Com relação ao indicador X18, os 

maiores valores podem ser observados em três pontos do Córrego do Monjolinho, sendo eles 

os pontos 3, 8 e 14. Os pontos mencionados estão localizados a jusante de confluências com 

outros córregos, portanto, são locais onde ocorrem maiores valores de vazão, profundidade e 

velocidade das águas. A tabela abaixo também permite comparar os resultados entre X18A e 

X18B, sendo que tais indicadores não apresentaram diferenças significativas apesar da 

variação na forma do cálculo. 

 

Tabela 20 - Relação entre variáveis de qualidade e indicadores ecohidrológicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da cabeceira até a foz, o gradiente de condições físicas influenciam as respostas de 

interações que ocorrem no ambiente em termos de geração e transporte de cargas e utilização 

e armazenamento de matéria orgânica (VANOTE et al., 1980). Os indicadores 

Ponto
OD 

(mg/L)
DBO 

(mg/L)
DQO 

(mg/L)
FT 

(mg/L)
ST 

(mg/L)

N-
amoniacal 

(mg/L)

C. T. 
(NMP/100

ml)

C.F. 
(NMP/100

ml)

X18A 

(m²/s)
X18B 

(m²/s)
X1    

(Nº/km)

1 6,2 <1 12 0,02 0,19 0,51 28800 1000 0,00 0,00 0,53
2 7,0 <1 13 0,03 0,12 0,42 345500 500 0,17 0,17 0,49
3 6,9 <1 <2 0,05 0,19 0,41 124450 12300 0,23 0,23 0,46
4 7,1 <1 11 0,03 0,09 0,17 110000000 1000 0,12 0,12 1,09
5 7,0 <1 18 0,07 0,11 0,36 83200 9850 0,12 0,12 0,89
6 6,6 <1 <2 0,00 0,40 0,47 14950 500 0,01 0,01 0,00
7 7,6 3,8 18 0,05 0,21 0,51 22500 7100 0,06 0,06 0,40
8 7,0 1,7 8 0,06 0,14 0,35 71050 7400 0,23 0,23 0,40
9 7,3 2,4 10 0,03 0,09 0,16 38350 1550 0,03 0,03 0,00

10 7,3 4,4 18 0,08 0,13 0,62 40450 2050 0,07 0,08 0,55
11 7,7 0,0 14 0,03 0,14 0,24 76450 7250 0,03 0,03 0,40
12 7,4 2,0 19 0,06 0,12 0,46 17250 500 0,07 0,07 0,48
13 7,8 4,0 22 0,17 0,18 1,80 81200 5400 0,07 0,07 0,64
14 6,6 4,8 21 0,12 0,14 1,09 55950 4300 0,25 0,25 0,31
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ecohidrológicos auxiliam na avaliação dos impactos que as mudanças nas condições físicas 

causam na capacidade de assimilação. Uma vez que no meio urbano essas variações 

acontecem em larga escala e de forma constante, a manutenção dos ecossistemas aquáticos e o 

bem-estar da população estão relacionados à compreensão dessas influências. 

Podemos observar que o indicador X1 apresenta comportamentos variados em cada 

córrego analisado (Figura 53). Nos córregos Tijuco e Mineirinho podemos observar o 

aumento desse indicador devido à ausência de contribuintes anteriores aos primeiros pontos, 

que estão localizados próximos às nascentes. No córrego do Gregório podemos notar o 

aumento do indicador X1, pois à medida que passa pela cidade há entrada de novos afluentes 

laterais, fazendo com que a relação entre número de afluentes por unidade de comprimento do 

rio aumente. Nos córregos Santa Maria do Leme e Monjolinho, observamos uma diminuição 

do indicador X1, pois ao longo do comprimento dos rios há menos contribuição de afluentes 

laterais. O córrego do Monjolinho é o principal rio que drena a área urbana, seus afluentes 

laterais são os córregos analisados neste trabalho. Dessa forma, o aumento de afluentes por 

unidade de comprimento é pequena.  
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Figura 53: Variação do indicador ecohidrológico X1 ao longo dos rios 

 

A Figura 54 apresenta o comportamento do indicador X18 nos córregos urbanos. 

Segundo Pehovaz (2010) X18 indica risco de inundação nas áreas de várzea, pois relaciona 

altura e velocidade da água. 
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Nota-se que há um aumento desse indicador com o aumento do comprimento do rio. 

Tal comportamento é esperado devido ao incremento no volume de água a jusante de cada 

córrego e da bacia urbana como um todo. 

A relação entre altura hidrométrica e vulnerabilidade foi analisada e relatada por 

Pehovaz (2010). O autor relata que há uma nítida tendência de aumento da vulnerabilidade 

quando a altura da água é maior. Já a relação entre a vulnerabilidade e as cargas de poluentes 

não apresentaram comportamentos padronizados. 
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Figura 54: Variação do indicador X18 ao longo do comprimento dos rios 

 

A relação entre os indicadores ecohidrológicos e variáveis de qualidade de água é 

apresentada nas próximas figuras. O indicador X1 está relacionado à continuidade do rio e, 

portanto, à entrada de novas cargas poluentes e à capacidade de autodepuração de cargas ao 

longo de sua extensão (ALMEIDA-NETO & MENDIONDO, 2008). A entrada de novos 

afluentes no rio principal pode contribuir para o aumento da carga de poluentes, mas pode 

também contribuir para a diluição de certas cargas.  

As Figuras 55 e 56 mostram diferentes comportamentos para a variável de qualidade 

DBO com relação aos indicadores X1 e X18. Com relação ao indicador X1 podemos observar 

que nos córregos do Tijuco, do Mineirinho e do Gregório o aumento da concentração de DBO 

é acompanhado pelo aumento do indicador X1. Esses córregos passam por áreas com alto 

grau de ocupação urbana do solo e essa relação indica que a entrada de novos afluentes 

contribuiu com o aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Já no córrego do Monjolinho, 
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podemos observar que o indicador X1 decresce na medida em que aumenta a concentração de 

DBO a jusante. A diminuição de X1 é causada pelo baixo número de afluentes laterais que 

contribuem com o córrego principal. No entanto, as contribuições que chegam até o corpo 

principal são suficientes para elevar a concentração de DBO até valores próximos do limite 

estabelecido na legislação.  
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Figura 55: Relação entre o indicador ecohidrológico X1 e a variável de qualidade DBO 
 

Ao analisarmos o indicador X18 observamos a mesma tendência em todos os 

córregos. Ou seja, o aumento na concentração de DBO é acompanhado pelo aumento do 

indicador X18.  

A presença de DBO em corpos hídricos depende de fatores como turbulência, 

temperatura, concentração de matéria orgânica e despejo de efluentes (BARRETTO, 1999). 

Apesar do aumento da concentração de DBO a jusante das bacias, os baixos valores 

encontrados podem ser atribuídos às intensas precipitações anteriores as coletas.  
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Figura 56: Relação entre o indicador ecohidrológico X18 e a variável de qualidade DBO 
 

Com relação à concentração de fósforo total observamos uma crescente contribuição 

dos córregos urbanos para o incremento dessa variável de qualidade (Figura 57). Ao contrário 

dos demais córregos analisados, no Monjolinho percebemos que a concentração de fósforo 

aumenta mesmo com o indicador X1 sofrendo redução. Tal comportamento indica que, 

mesmo com a entrada de poucos afluentes laterais, as cargas poluentes que chegam ao córrego 

são suficientes para elevar a concentração de fósforo. Segundo Pelaez-Rodriguez (2001) 

efluentes domésticos contém detergentes, efluentes industriais e o escoamento superficial que 

carregam fertilizantes, contribuem para o aumento de fósforo em águas superficiais. 

 A jusante da bacia urbana, a qual corresponde o ponto 14 podemos notar que a carga 

de fósforo excede o limite permitido em legislação para este parâmetro. O último ponto no 

córrego do Gregório apresenta concentração elevada desse poluente, contribuindo 

significativamente para o resultado observado no córrego principal. Por se tratar de uma área 

intensamente urbanizada, tal resultado indica a presença de esgoto sanitário, hipótese que 

pode ser reforçada pelo aumento das concentrações de nitrogênio e coliformes fecais.  

Guereschi (1995), Barreto (1999), Viana (2005), Fracácio (2006), Dornfeld (2006) 

entre outros identificaram maiores valores de fósforo na saída da bacia urbana ou em bacias 

intensamente urbanizadas como as do Tijuco e Gregório. 
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Figura 57: Relação entre o indicador ecohidrológico X1 e a variável de qualidade fósforo total 
 

A relação entre fósforo total e X18 é apresentada na Figura 58, na qual podemos 

observar uma tendência de aumento da concentração de fósforo à medida que o indicador X18 

se eleva no sentido a jusante da bacia.  

Ao se unirem ao rio principal, Córrego do Monjolinho, essas cargas de poluentes vão 

se somando resultando no alto valor observado no ponto 14, a jusante da bacia urbana. Nota-

se, contudo, que a contribuição dada pelo córrego do Gregório é diluída na vazão do rio 

principal apresentando valor inferior no último ponto de análise.  
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Figura 58: Relação entre o indicador ecohidrológico X18 e a variável de qualidade fósforo total 
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Para a variável DQO (Figuras 59 e 60) observamos a mesma tendência de elevação no 

sentido a jusante das bacias. No entanto, para dois pontos no córrego do Monjolinho, pontos 3 

e 8, a DQO apresentou valores discrepantes. O ponto 3 apresentou valor menor que 2 para 

esse parâmetro enquanto no ponto 8 foi observada DQO de 8mg/L. Ao considerarmos a 

distância entre os pontos 2 e 3 e os valores observados para outras variáveis de qualidade, 

poderíamos atribuir a redução na DQO ao processo de autodepuração.  
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Figura 59: Relação entre o indicador ecohidrológico X1 e a variável de qualidade DQO 
 

 Os principais fatores que podem influenciar a concentração de DQO são ações 

antrópicas como o lançamento de efluentes domésticos e industriais; influências naturais 

como chuvas que carregam materiais que necessitam de oxigênio para sua estabilização e o 

revolvimento do sedimento do fundo dos rios, que pode disponibilizar na coluna de água 

compostos para a degradação (BARRETO, 1999). 
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Figura 60: Relação entre o indicador ecohidrológico X18 e a variável de qualidade DQO 
 

A variável de qualidade nitrogênio amoniacal apresenta comportamento diferente no 

Córrego do Monjolinho (Figura 61). Ao contrário do aumento observado nos outros cursos de 

água, no curso principal notamos uma diminuição na concentração de nitrogênio amoniacal. 

Tal redução pode ser atribuída à diluição de novas entradas nas vazões crescentes que são 

observadas no rio principal. Além da diluição, podemos atribuir tal redução aos processos 

naturais de depuração que ocorrem nos corpos de água. O nitrogênio amoniacal é 

característico da zona de decomposição ativa, onde é transformado em nitrito e nitrato após o 

processo de autodepuração (CETESB, 2009).  

A elevação de nitrogênio observada no ponto 14, a jusante da bacia urbana, pode ser 

atribuída à entrada do córrego do Gregório, que apresenta alta concentração desse parâmetro 

em seu último ponto, antes da confluência com o córrego do Monjolinho.  

Dornfeld (2006) verificou valores elevados de formas nitrogenadas nas sub-bacias do 

Tijuco e do Gregório. Já Fracácio (2006) obteve os maiores valores para a série de nitrogênio 

nos córregos Mineirinho e Tijuco. Os elevados valores verificados em bacias intensamente 

urbanizadas indica o impacto da ocupação na produção de cargas com formas nitrogenadas. 

Tendo em vista que o nitrogênio é um nutriente essencial para a eutrofização, é necessária 

maior atenção para o controle da entrada de fontes de poluição. 
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Figura 61: Relação entre o indicador ecohidrológico X1 e a variável de qualidade N-amoniacal 
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Figura 62: Relação entre o indicador ecohidrológico X18 e a variável de qualidade N-amoniacal 

 

A concentração de coliformes fecais é crescente para a maioria das bacias analisadas 

(Figuras 63 e 64). No entanto, nos córregos do Gregório e do Monjolinho essa tendência não é 

verificada. No córrego do Gregório a maior concentração de C.F. é observada no ponto 11, a 

montante do rio. No ponto intermediário desse córrego, observamos a menor concentração 

desse parâmetro que pode ser atribuída ao processo de autodepuração uma vez que 

aparentemente não há entrada de novas cargas poluentes.  

No córrego do Monjolinho o ponto 3 é o que apresenta maior valor para C.F. Após o 

incremento observado até o ponto 3, vemos uma diminuição de C.F. no ponto 8 e 
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posteriormente no ponto 14. Dessa forma, apesar de cada contribuinte do rio principal lançar 

carga elevada de C.F. esses valores sofrem reduções no corpo principal, provavelmente 

devido à diluição e à depuração desses coliformes.  
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Figura 63: Relação entre o indicador ecohidrológico X1 e a variável de qualidade C.F. 

 

A presença de coliformes acima do limite estabelecido em legislação chama a atenção 

pelo fato de que a cidade de São Carlos conta com uma estação de coleta e tratamento de 

esgoto que atende 85% da cidade (SAAE, 2011). 
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Figura 64: Relação entre o indicador ecohidrológico X18 e a variável de qualidade C.F. 
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Galbraith e Burns (2007) afirmam a necessidade de trabalhos que contemplem as 

características geomorfológicas da bacia para o entendimento dos processos que ocorrem em 

um curso de água. A partir da compreensão dos processos que influenciam na qualidade das 

águas seria possível propor medidas de mitigação para os impactos da ocupação humana. 

Para o melhor entendimento desses processos bio-geo-químicos e consequentenmente 

o manejo de sistemas aquáticos Mendiondo (2001) propõe a integração entre rio-bacia-várzea, 

visando os conceitos de resiliência, continuidade, vulnerabilidade, diversidade e dinâmica. A 

relevância da interação entre esses componentes já foi anteriormente discutida por Almeida-

Neto (2007), que mostra a importância da conectividade entre rio e planície de inundação 

como sistema redutor de cargas. 

 

5.6.2. Indicadores ecohidrológicos durante pulso de inundação 
 

 

A modelagem realizada com o SWMM permitiu a análise das hipóteses levantadas por 

Almeida-Neto & Mendiondo (2008) e discutidas por Zaffani et al. (2010) com relação ao 

impacto da passagem de pulsos de inundação sobre a interação entre indicadores 

ecohidrológicos e variáveis de qualidade de água. A hipótese testada é a de que o aumento do 

indicador X18 acarreta redução da biodiversidade. O impacto causado na biodiversidade pode 

ser mensurado indiretamente através da analise de variáveis de qualidade de água como DQO, 

fósforo total e sólidos totais, cujos comportamentos esperados foram apresentados na Tabela 

4, anteriormente citada (Página 59). 

Os pulsos de inundação podem ser abordados como distúrbios que exigem auto-

organização e novos patamares de equilíbrio da várzea (MENDIONDO e TUCCI, 1997). 

Tratando-se do meio urbano, a passagem de pulsos de inundação assume caráter emergencial. 

As áreas de várzea apresentam-se, muitas vezes, ocupadas por atividades humanas ou restritas 

a faixas que não cumprem a função de proteção do rio e contenção do escoamento. Uma vez 

que o nível da água se eleve causando inundação, as pessoas ficam expostas às correntezas e a 

contaminação. 

São apresentados os resultados dessa interação para dois pontos no Córrego do 

Monjolinho. O primeiro localizado a montante da bacia, após a drenagem de áreas menos 

urbanizadas e o segundo a jusante, após receber contribuição de diversos córregos que drenam 

a área urbana. As Figuras 65 e 66 referem-se ao ponto de montante. Durante o evento de 
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precipitação o aumento do escoamento resulta em aumento da altura e da velocidade da água, 

fazendo com que o indicador X18 se eleve. A concentração de sólidos totais se eleva com a 

precipitação e permanece elevada mesmo após o fim do evento chuvoso.  A variável DQO 

atinge seu pico durante a chuva e, após sua passagem permanece com valores mais altos que 

os iniciais (Figura 65).  
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Figura 65: Variação temporal de variáveis de qualidade e do indicador X18 a montante 

 

 Na Figura 66, podemos observar que a variável DBO se eleva durante a chuva e sua 

concentração permanece alta mesmo após a precipitação cessar. A concentração de FT não 

apresenta grandes variações mesmo durante o pico da chuva. O comportamento dessas 

variáveis pode ser justificado pela área de drenagem a montante desse ponto que tem 

ocupação marjoritáriamente agrícola. Dessa forma, contribuindo com matéria orgânica que 

eleva a DBO e sem grandes contribuições na geração de compostos ricos em fósforo.   
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Figura 66: Variação temporal de variáveis de qualidade e do indicador X18 a montante 
 

As Figuras 67 e 68 apresentam os resultados na saída da bacia urbana. Nesse ponto 

ocorre um considerável aumento na vazão, pois pouco antes desse local, há confluência de 

diversos córregos da área urbana. Os valores observados nesse ponto são mais elevados que 

os do ponto anterior, pois a confluência de outros córregos urbanos contribui com a entrada de 

novas cargas poluentes. A variável DQO apresenta comportamento semelhante àquele 

observado anteriormente. A variável ST apresenta tendência de elevação após a passagem da 

chuva, ao contrário da estabilização observada anteriormente, talvez porque esse ponto 

continue recebendo contribuição de sedimentos após o término da chuva. 
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Figura 67: Variação temporal de variáveis de qualidade e do indicador X18 a jusante 
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As variáveis FT e DBO, apresentadas na Figura 68 sofrem aumento significativo 

durante e após o evento de precipitação, atingindo valores superiores ao limite tolerado para 

esses parâmetros. O aumento da concentração dessas variáveis mesmo após o término da 

chuva, que ocorre por volta das 3 horas, pode ser atribuído ao tempo de concentração da 

bacia, que continua contribuindo com escoamento durante algum tempo. 

0

2

4

6

8

10

12

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0:
15

0:
40

1:
05

1:
30

1:
55

2:
20

2:
45

3:
10

3:
35

4:
00

4:
25

4:
50

5:
15

5:
40

6:
05

6:
30

6:
55

In
di

ca
do

r E
co

hi
dr

ol
óg

ico
Co

nc
en

tr
aç

ão
 D

BO

Co
nc

en
tr

aç
ão

 (m
g/

L)

Tempo (h)

FT DBO X18
 

Figura 68: Variação temporal de variáveis de qualidade e do indicador X18 a jusante 
 

As variáveis DQO e DBO apresentaram comportamento oposto ao esperado segundo a 

proposta de Almeida-Neto & Mendiondo (2008). No entanto, dados experimentais como os 

apresentados por Pehovaz (2010) na Tabela 21, obtidos sob diferentes condições, mostram 

que durante eventos de precipitação os valores de DQO e DBO são significativamente 

maiores que em outras situações. Já as concentrações de fósforo total, ao contrário do 

resultado da simulação, de maneira geral não sofrem grandes variações. 
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Tabela 21 - Concentração das variáveis de qualidade sob diferentes condições 

Campanha Estação DQO 
(mg/L)

DBO 
(mg/L)

Fosfato 
total 

(mg/L)
1 seca 13 8,6 0,47
2 chuvosa* 96 15,0 0,45
3 chuvosa 9 2,7 0,42
4 chuvosa 17 2,7 0,50
1 seca 9 4,0 0,69
2 chuvosa* 186 47,0 0,44
3 chuvosa 94 37,0 1,03
4 chuvosa 65 26,0 0,99
1 seca 6 2,0 0,36
2 chuvosa* 107 16,0 0,46
3 chuvosa 13 3,9 0,47
4 chuvosa 11 1,7 0,43

Po
nt

o 
8

Po
nt

o 
12

Po
nt

o 
14

 
                                                                  (Fonte: PEHOVAZ, 2010) 

 

Os resultados deste estudo e as comparações com campanhas realizadas anteriormente 

em diferentes épocas do ano mostram a variação quali-quantitativa nas águas urbanas e 

reforçam a importância de estudos que visem o monitoramento desses corpos de água. De 

acordo com Calijuri e Bubel (2006) o monitoramento permite a análise da variação espacial e 

temporal, permitindo uma avaliação das condições de determinado corpo hídrico. O 

acompanhamento da qualidade e quantidade da água permite a quantificação dos impactos da 

urbanização nos corpos hídricos, tanto em termos de cargas pontuais quanto para cargas 

difusas, vindas do escoamento. Além disso, esses dados são necessários como dados de 

entrada em modelos hidrológicos, garantindo assim sua maior confiabilidade.  

 

 

5.7. Cenários de Longo Prazo 
 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da modelagem dos cenários de longo prazo 

Global Orchestration, Order from Strength, Adapting Mosaic e TechnoGarden para a área 

urbana de São Carlos. Esses cenários foram simulados com uma chuva de projeto de tempo de 

retorno de 10 anos (TR=10 anos). Inicialmente são apresentados os resultados das mudanças 

em cada uma das 4 sub-bacias que contribuem com o rio principal, na sub-bacia do 
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Monjolinho. Posteriormente são apresentados os resultados para a bacia urbana como um 

todo. Os pontos analisados em cada sub-bacia estão localizados a jusante, antes da 

confluência com o rio principal. Dessa forma, é possível observar o impacto das mudanças 

nas características de cada bacia. São apresentadas as variações no CN médio da bacia, na 

vazão máxima e na carga de poluentes como DQO, DBO e FT.  

Neste trabalho, o objetivo da cenarização é avaliar o impacto das mudanças no uso do 

solo na qualidade e quantidade da drenagem urbana, uma vez que essa é causa de degradação 

da água.  

 

 

5.7.1. Order from Strength 
 
 

O cenário OS apresenta caráter reativo assim como o GO. No entanto, os impactos nos 

processos hidrológicos são mais intensos porque há aumento nas áreas urbanizadas, aumento 

da declividade dos canais, do tamponamento de rios, das áreas impermeáveis conectadas aos 

canais, como mostrado anteriormente na Tabela 12. Juntamente com esses parâmetros temos a 

redução da rugosidade do canal e da planície de inundação fazendo com que a vazão nesse 

cenário assuma valores elevados (Tabela 22). 

No entorno do córrego Santa Maria do Leme inicialmente ocorre adensamento da 

ocupação nas áreas de jusante. A partir de 2050 ocorre ocupação mais intensa nas áreas de 

montante, onde hoje temos agropecuária. Dessa forma, o CN médio da bacia começa a se 

elevar a partir de 2050, causando aumento dos máximos de vazão e cargas poluentes. 

 
Tabela 22 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Santa Maria do Leme - OS 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 68,16 1,38 101,38 2,96 0,12
2025 80,45 2,04 145,14 4,45 0,18
2050 98,03 20,61 1232,83 46,34 1,60
2075 98,03 30,16 1798,81 68,77 2,36
2100 98,03 30,16 1799,33 68,77 2,36

Santa Maria do Leme

O
S
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Na sub-bacia do Tijuco, por ser um local já densamente ocupado, o crescimento da 

ocupação eleva o valor de CN para 98 desde o período de 2025. Essas modificações 

conduzem a aumentos significativos de vazão e cargas de poluentes. No período entre 2050 e 

2100 ocorrem modificações na estrutura dos canais que também acarretam impactos sobre 

esses parâmetros. 

 
Tabela 23 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Tijuco Preto - OS 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 93,00 2,62 1647,29 20,41 1,08
2025 98,14 3,17 2021,19 24,72 1,30
2050 98,14 4,04 2757,62 30,90 1,66
2075 98,14 4,04 2557,74 31,01 1,66
2100 98,14 4,04 2557,74 31,01 1,67

Tijuco

O
S

 
 

 

Devido às práticas não conservacionistas características desse cenário, a sub-bacia do 

Mineirinho tem suas áreas de nascentes intensamente ocupadas, elevando o valor de CN para 

próximo do máximo. Além disso, os canais têm sua rugosidade reduzida, favorecendo a 

elevação dos máximos nessa sub-bacia. 

 

 

Tabela 24 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Mineirinho - OS 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 80,00 0,20 6,31 0,35 0,02
2025 98,00 0,94 10,89 0,52 0,02
2050 97,97 3,66 659,80 16,44 0,69
2075 97,97 5,55 1065,92 24,94 1,04
2100 97,97 5,75 1247,74 25,84 1,08

Mineirinho

O
S

 
 

Na sub-bacia do Gregório também se considera a intensa ocupação de áreas de 

nascente, que chegam a apresentar CN igual ao resto da bacia. Nessa bacia podemos observar 

os valores mais elevados para as variáveis de qualidade e para a vazão máxima gerada. Diante 

da situação atual, na qual já ocorrem inundações nessa bacia, as mudanças propostas nesse 
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cenário aumentam de forma significativa o risco de extravazamentos. Além disso, a qualidade 

da água pode por em risco a saúde da população.  

 

Tabela 25 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Gregório - OS 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 88,99 4,48 420,68 9,52 1,2
2025 97,99 6,95 678,73 13,03 1,31
2050 97,99 10,43 1354,74 19,26 1,41
2075 97,99 42,02 6354,98 77,91 3,79
2100 97,99 42,11 6360,57 78,07 3,80

Gregório

O
S

 
 

Nesse cenário, as bacias onde atualmente há grande área de montante disponível para 

ocupação urbana, são densamente ocupadas. Os impactos dessa ocupação são grandiosos, pois 

acarretam a impermeabilização de grandes áreas que antes eram pontos de infiltração das 

chuvas. Assim, os valores de vazão e de cargas poluentes ao longo dos períodos analisados 

nos córrego Santa Maria do Leme, Mineirinho e Gregório aumentam bastante. 

 

5.7.2. Global Orchestration 
 
 

O cenário GO apresenta nos primeiros 50 anos aumento na densidade populacional e 

no potencial de escoamento, ambos agregados no parâmetro CN (Tabela 13). O adensamento 

populacional gera inúmeras transformações nas características da bacia e, por consequência, 

nos processos hidrológicos aumentando as vazões de pico e a geração de cargas poluentes. A 

contenção desses efeitos tem início entre 2075 e 2100, com a redução do CN em alguns 

pontos e com o aumento da rugosidade, que favorecem a diminuição das vazões e cargas 

geradas nesse cenário.  

A Tabela 26 apresenta as variações observadas na sub-bacia Santa Maria Madalena, a 

qual pertence o córrego Santa Maria do Leme, considerada vetor de crescimento da cidade de 

São Carlos. Segundo o Plano Diretor, as áreas recebem 3 classificações diferentes: Zona de 

ocupação Induzida (Zona 1), Zona de Ocupação Condicionada (Zona 2) e Zona de Regulação 

e Ocupação Controlada (Zona 4). A Zona 1 tem ocupação induzida devido a infra-estrutura já 

existente no local. Essa área está localizada a jusante da bacia, onde a ocupação urbana 
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encontra-se bem estabelecida. A Zona 2 encontra-se a montante da sub-bacia, na região 

intermediária entre as nascentes e a área intensamente urbanizada. Apesar da ocupação já 

existente, a região carece de infraestrutura para comportar futuras instalações sem causar tanto 

impactos na qualidade e quantidade de água gerada na área. A região das nascentes foi 

classificadas pelo PD como Zona 4. As Zona de regulação e Ocupação Controlada 

caracterizam-se pela falta de infraestrutura de drenagem, saneamento etc. No entanto, são 

áreas com forte tendência de ocupação devido a pressão da expansão urbana. 

O cenário GO apresenta comportamento semelhante ao OS. No entanto, após a 

elevação do CN médio até 2075, os efeitos da intensa ocupação induzem a mudanças no uso e 

ocupação do solo, de forma que em 2100 ocorre redução do CN médio da bacia. O aumento 

dos parâmetros que ocorrem nos intervalos iniciais acarreta grandes incrementos na geração 

de vazões e cargas poluentes. A redução na vazão e nas cargas que ocorre entre 2075-2100 

são decorrentes da redução do CN em algumas regiões e do aumento da rugosidade dos 

canais. 

Tabela 26 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Santa Maria do Leme - GO 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 68,16 1,38 101,38 2,96 0,12
2025 71,78 2,15 155,85 4,69 0,19
2050 80,58 2,69 205,81 5,97 0,22
2075 98,03 2,69 205,95 5,97 0,22
2100 80,58 2,15 158,24 4,69 0,19

Santa Maria do Leme

G
O

 
 

 

A sub-bacia do Tijuco apresenta atualmente, um alto índice de urbanização. Sua 

classificação no PD é de Zona 1 (ocupação induzida). Dessa forma, apesar do elevado grau de 

urbanização já existente, em longo prazo a tendência é que aumente a impermeabilização das 

áreas.  

No cenário em questão não há redução para o CN da bacia, que atinge valores bem 

elevados (Tabela 27). A redução na vazão máxima e nas cargas observadas no ano de 2100 é 

decorrente de medidas de mitigação como, por exemplo, a implantação de bacias de detenção 

e aumento da rugosidade dos canais. 
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Tabela 27 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Tijuco Preto - GO 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 93,00 2,62 1647,29 20,41 1,08
2025 98,14 4,04 2558,20 30,90 1,66
2050 98,14 5,55 3007,39 42,76 2,16
2075 98,14 5,55 3007,39 42,76 2,16
2100 98,14 3,70 2021,19 24,72 1,30

Tijuco
G

O

 
 

A sub-bacia do Mineirinho também é considerada um vetor de crescimento da cidade. 

A área da sub-bacia é classificada nas três zonas já descritas anteriormente para a sub-bacia 

Santa Maria Madalena. A Zona 1, localizada a jusante da bacia, apresenta melhor infra-

estrutura e, por esse motivo é previsto o adensamento da ocupação. A Zona 2 apresenta 

ocupação variada e infra-estrutura geral precária. As diretrizes estimulam a implantação de 

habitações populares condicionada à melhoria de infraestrutura para minimizar os danos 

causados pelo uso e ocupação do solo. A Zona 4, localiza-se na transição entre área urbana e 

rural. No entanto, a expansão da malha urbana exerce pressão para que essa área seja 

urbanizada. As diretrizes estão no sentido de regulamentar e disciplinar os empreendimentos 

que acarretarão mudanças no solo, integrando-os a área urbana. 

Atualmente a ocupação urbana está concentrada em um lado do córrego onde estão 

duas das nascentes. O entorno no córrego do Mineirinho é margeado por faixas de APP, no 

entanto, em muitos locais é possível observar a invasão dessas áreas para o cultivo e a criação 

de animais.  

No cenário GO é considerado um inicial adensamento na ocupação da região de 

montante. No entanto, a partir de 2075, os impactos da intensa urbanização começam a ser 

compensados na região de montante, levando a redução dos valores máximos (Tabela 28).  

 

Tabela 28 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Mineirinho - GO 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 80,00 0,20 6,31 0,35 0,02
2025 84,07 0,94 11,38 0,51 0,03
2050 92,12 0,99 26,63 0,89 0,04
2075 91,92 0,99 26,97 0,89 0,04
2100 91,92 0,94 11,38 0,52 0,02

Mineirinho

G
O
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A sub-bacia do córrego do Gregório encontra-se intensamente urbanizada na região de 

jusante (Tabela 29). Somente parte da área de montante, próximo às nascentes, tem uso rural. 

No PD essa região recebe três classificações: a área de montante, próxima às nascentes é 

classificada como Zona de Proteção e Ocupação Restrita (Zona 5); a região intermediária é 

classificada como Zona de Ocupação Condicionada (Zona 2) e a região mais a jusante, Zona 

de Ocupação induzida (Zona 1). 

No cenário GO ocorre adensamento nas áreas classificadas como Zona 1, aumentando 

ainda mais o CN. Por outro lado, a região próxima às nascentes mantém ao longo do tempo 

grau de impermeabilização inferior ao resto da bacia. Entre os anos de 2075 e 2100, a 

preocupação com os impactos decorrentes da urbanização levam a adoção de medidas que 

reduzam as vazões na bacia. Atualmente a bacia em questão já apresenta pontos críticos com 

relação à ocorrência de extravasamentos; as mudanças propostas para esse cenário favorecem 

a ocorrência de inundações em diversos pontos da bacia oferecendo riscos para a população. 

 
Tabela 29 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Gregório - GO 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 88,99 4,48 420,68 9,52 1,2
2025 94,20 6,95 821,54 13,12 1,37
2050 96,71 10,43 1182,35 20,93 1,75
2075 95,65 10,43 1182,43 20,93 1,75
2100 95,65 6,95 678,92 13,03 1,31

Gregório

G
O

 
 

5.7.3. Adapting Mosaic 
 

 

O cenário AM tem caráter proativo, por isso as mudanças no uso e ocupação do solo 

são realizadas considerando a manutenção dos serviços dos ecossistemas. Há uma tendência 

de estagnação do CN médio das bacias. Isso ocorre por que esse cenário adota o planejamento 

urbano com foco nas questões ambientais. Uma das ações de preservação observadas é a 

manutenção de áreas de nascente, que ajudam a manter o CN da bacia menor. As principais 

mudanças que ocorrem nesse cenário foram apresentadas na Tabela 14 e estão relacionadas ao 

canal e à planície de inundação. 
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Em todas as sub-bacias analisadas podemos observar o mesmo comportamento 

(Tabelas 30 a 33). Há uma pequena elevação do CN médio quando comparado com a situação 

atual. Essa elevação permanece por todo o intervalo analisado e, portanto, as mudanças 

observadas nesse cenário são decorrentes de modificações em outros parâmetros das bacias. 

Nota-se também que os valores resultantes nesse cenário se assemelham aos 

observados na situação atual. 

 

 
Tabela 30 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Santa Maria do Leme - AM 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 68,16 1,38 101,38 2,96 0,12
2025 72,97 1,19 84,32 2,52 0,10
2050 72,97 1,09 75,79 2,27 0,09
2075 72,97 1,08 62,25 2,18 0,09
2100 72,97 1,08 62,25 2,18 0,09

Santa Maria do Leme

A
M

 
 

As sub-bacias que, atualmente apresentam elevado índice de urbanização (Tabelas 30 

e 32) apresentam CN médios próximos do valor máximo. Porém, as cargas e a vazão máxima 

sofrem redução devido às medidas compensatórias. 

 

Tabela 31 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Tijuco Preto - AM 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 93,00 2,62 1647,29 20,41 1,08
2025 98,14 2,62 1648,52 20,41 1,08
2050 98,14 2,11 1293,80 16,50 0,93
2075 98,14 1,59 925,22 12,36 0,69
2100 98,14 1,59 925,22 12,36 0,69

Tijuco

A
M
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Tabela 32 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Mineirinho - AM 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 80,00 0,20 6,31 0,35 0,02
2025 81,98 0,20 6,31 0,35 0,01
2050 81,98 0,21 4,11 0,26 0,01
2075 81,98 0,66 1,99 0,15 0,01
2100 81,98 0,66 1,99 0,15 0,01

Mineirinho

A
M

 
 

 

Tabela 33 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Gregório - AM 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 88,99 4,48 420,68 9,52 1,2
2025 93,01 4,46 431,59 7,76 1,03
2050 93,01 3,76 325,99 6,42 0,62
2075 93,01 3,50 226,87 6,45 0,77
2100 93,01 3,50 226,87 6,45 0,77

Gregório

A
M

 
 

A redução observada nos cenários proativos pode ser alcanaçada por meio de políticas 

ambientais e estímulos à conservação como o IPTU verde, que já ocorre na cidade de São 

Carlos. Essa proposta estimula, por meio de bonificações, a manutenção de áreas verdes em 

lotes urbanos. Dessa forma, favorece o aumento da infiltração e a redução do escoamento.  

 

 

5.7.4. TechnoGarden  
 

 

TechnoGarden é um cenário pró-ativo e globalmente conectado. Considera a 

manutenção de mananciais e a preservação da qualidade de água aliado a troca de 

informações sobre novas tecnologias. As variações consideradas neste cenário foram 

apresentadas na Tabela 15. O alargamento de rios e córregos, juntamente com o das planícies 

de inundação são os principais fatores que colaboram para a redução das vazões verificadas 

nesse cenário (SOUZA, 2008).   
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A Tabela 34 mostra as variações na sub-bacia do Córrego Santa Maria do Leme. Esse 

cenário tem como característica a manutenção do CN até o ano de 2050, enquanto nos 

intervalos seguintes ocorre redução desse parâmetro. 

 
Tabela 34 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Santa Maria do Leme - TG 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 68,16 1,38 101,38 2,96 0,12
2025 68,18 1,20 70,80 2,48 0,01
2050 68,18 1,07 61,54 2,17 0,09
2075 66,18 0,96 55,77 1,93 0,08
2100 64,34 0,96 55,77 1,93 0,08

Santa Maria do Leme

TG

 
 

A redução do CN médio e os impactos das mudanças no uso do solo são mostrados na 

Tabela 35 para a sub-bacia do Tijuco. As variações no coeficiente de rugosidade utilizadas 

para a modelagem dos cenários podem ser observadas na Tabela 36. Nota-se que há um 

significativo aumento na rugosidade do canal principal. 

 

Tabela 35 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Tijuco Preto - TG 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 93,00 2,62 1647,29 20,41 1,08
2025 93,13 2,11 1291,19 16,50 0,93
2050 93,13 0,87 432,82 6,46 0,36
2075 90,13 0,85 133,56 2,88 0,17
2100 88,12 0,85 133,60 2,88 0,17

Tijuco

T
G

 
 

Tabela 36 - Variação da rugosidade do canal no Córrego Tijuco Preto 
Atual TG 2025 TG 2050 TG 2075 TG 2100

trecho montante 0,10 0,12 0,14 0,16 0,16
trecho jusante 0,012 0,015 0,03 0,06 0,06  

 

As mesmas observações feitas para a sub-bacia do Tijuco podem ser constatadas na 

sub-bacia do Mineirinho (Tabelas 37 e 38). 
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Tabela 37 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Mineirinho - TG 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 80,00 0,20 6,31 0,35 0,02
2025 79,98 0,75 3,70 0,24 0,01
2050 79,98 0,69 2,07 0,15 0,01
2075 80,43 0,64 1,92 0,15 0,01
2100 74,98 0,64 1,92 0,15 0,01

Mineirinho

T
G

 
 

 
Tabela 38 - Variação da rugosidade do canal no Córrego Mineirinho 
Trecho 2010 2025 2050 2075 2100

6.1.1 0,10 0,12 0,15 0,16 0,16
6.2.1 0,08 0,10 0,15 0,16 0,16  

 

 

A Tabela 39 apresenta as variações dos cenários TG para a sub-bacia do Gregório.  
 

Tabela 39 - Variação do CN e de variáveis quali-quantitativas Gregório - TG 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 88,99 4,48 420,68 9,52 1,2
2025 88,98 3,49 239,61 6,50 0,90
2050 88,98 2,98 186,43 5,46 0,53
2075 86,88 2,61 147,41 4,78 0,49
2100 86,48 2,61 148,53 4,78 0,50

Gregório

T
G

 
 

 

 

5.7.5. Cenários para a Bacia do Monjolinho 
 

A seguir são apresentados os resultados para toda a bacia urbana, Bacia do 

Monjolinho, na qual estão inseridas as 4 outras descritas anteriormente. As Figuras 71 a 76 

apresentam os resultados para o ponto de exutório da área urbana (ponto 14). A variação da 

vazão durante a chuva de projeto utilizada na simulação pode ser observada nas Figuras 71 e 
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72. Nos primeiros 50 anos já é possível observar os diferentes resultados de cada cenário. Os 

dois cenários reativos, GO e OS apresentam valores mais elevados de vazão, enquanto os 

cenários pró-ativos AM e TG resultaram em diminuição da vazão na área urbana. no cenário 

reativo OS a vazão apresenta valores mais elevados durante todo o evento de precipitação. 

Dentre os cenários proativos, podemos observar que o cenário AM apresenta uma curva bem 

semelhante a curva da condição atual, enquanto no cenário TG podemos observar uma 

redução nos valores de vazão. 
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Figura 69: Vazões simuladas nos cenários para o ano de 2050 

 

No ano de 2100 observamos que há um aumento na vazão máxima no cenário OS e 

uma diminuição nos valores máximos de vazão para no cenário GO. No entanto, ambos ainda 

apresentam valores elevados quando comparados com os cenários proativos.  

Uma vez que todos os cenários e intervalos temporais foram simulados com a mesma 

chuva de projeto (TR= 10anos), esses resultados indicam a contribuição das mudanças no uso 

do solo para o aumento do escoamento superficial. 
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Figura 70: Vazões simuladas nos cenários para o ano de 2100 

 

Com relação à concentração e carga específica são apresentados os resultados para a 

variável DBO (Figuras 73 a 76). Nos primeiros 50 anos dos cenários OS e GO nota-se os 

maiores valores de concentração de DBO durante o evento de precipitação (Figura 73). Da 

mesma forma que no cenário atual, esses valores continuam elevados mesmo após a chuva. 

Nos cenários AM e TG a resposta da bacia para o incremento de DBO é mais demorada e em 

menor quantidade. Possivelmente porque a maior quantidade de área permeável retarda a 

geração do escoamento que carrega as cargas de poluentes e a matéria orgânica, que nesse 

caso resultará em DBO. 

No ano de 2100, observamos uma redução na concentração específica de DBO gerada 

no cenário GO (Figura 74). No entanto, para os demais, continuam sendo geradas as mesmas 

quantidades de poluentes. 
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Figura 71: Concentrações específicas simuladas para o ano de 2050 
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Figura 72: Concentrações específicas simuladas para o ano de 2100 

 

A geração de carga de DBO pode ser vista nas Figuras 75 e 76, nas quais pode ser 

observado que no cenário OS ocorre geração de grande quantidade de carga de DBO, mesmo 

no período de 2100, quando o outro cenário reativo (GO) reduziu sua contribuição. 
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Figura 73: Carga específica simulada para o ano de 2050 
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Figura 74: Carga específica simulada para o ano de 2100 

 

As mudanças ocorridas em cada cenário nos 4 intervalos de tempo analisados podem 

ser visualizadas de forma resumida na tabela abaixo (Tabela 40).  

O cenário OS é o que apresenta maior elevação no CN médio da bacia e também na 

geração de vazão e cargas poluentes. Até o ano de 2075 esses valores se elevam 

significativamente comparados aos valores atuais. No entanto, de 2075 a 2100, como a 

ocupação do solo já ocorreu de forma bastante intensa a geração de vazão e carga não se 

modifica muito.  
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No cenário GO ocorre aumento do CN médio da bacia até o ano de 2075. A elevação 

desse parâmetro gera maior vazão e maior carga de poluentes. No entanto, todos esses 

parâmetros diminuem no período entre 2075 e 2100 devido à redução do CN médio e ao 

aumento da rugosidade.  

As medidas adotadas no cenário AM não exercem impacto no CN médio da bacia, que 

permanece igual para os intervalos analisados. No entanto, há uma redução gradual na vazão 

de pico e nas cargas de poluentes geradas nesse cenário. As principais mudanças nesse 

cenário não ocorrem através de mudanças na impermeabilização do solo, mas nos canais dos 

rios. Assim, a principal mudança é a rugosidade dos canais.  

No cenário TG, a adoção de políticas pró-ativas leva à diminuição do CN médio da 

bacia. Essa redução pode ser vista também na vazão máxima e nas variáveis de qualidade.  

 

Tabela 40 - Variações no CN e em variáveis quali-quantitativas na Bacia do Monjolinho 

CNmedio
Qmax 
(m³/s)

Cmax DQO 
(mg/ha.s)

Cmax DBO 
(mg/ha.s)

Cmax FT 
(mg/ha.s)

2010 73,13 92,61 1642,44 35,26 1,71
2025 79,15 114,20 1963,88 40,36 2,05
2050 86,01 158,62 3008,32 58,30 3,12
2075 92,24 175,28 3572,18 64,42 3,41
2100 100,00 175,35 3574,36 64,45 3,41
2025 76,02 108,66 1927,08 38,36 2,01
2050 81,62 123,01 2217,36 43,62 2,44
2075 83,45 128,87 2291,98 46,20 2,38
2100 81,83 115,94 2012,81 41,00 2,08
2025 75,88 93,26 1639,78 35,76 1,72
2050 75,88 92,04 1605,92 35,53 1,70
2075 75,88 94,84 1581,92 33,35 1,51
2100 75,88 94,84 1581,92 33,35 1,51
2025 73,17 60,46 1563,92 32,69 1,48
2050 73,13 48,92 1516,24 31,88 1,43
2075 71,52 43,86 1495,48 31,69 1,41
2100 68,76 42,78 1481,21 31,44 1,40

Monjolinho

O
S

G
O

A
M

T
G

 
 

A Figura 77 apresenta de forma gráfica as variações no CN médio contidas na tabela 

acima. As vazões máximas decorrentes dessas mudanças podem ser vistas na Figura 78. É 

possível observar a discrepância no cenário OS, uma vez que o aumento significativo de CN 

não é acompanhado pela elevação na vazão máxima. A redução observada nas vazões 
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máximas do cenário OS pode ser explicada com base nas mudanças que ocorrem nesse 

cenário. Inicialmente, entre a situação atual e 2025 ocorre uma grande mudança no uso do 

solo que levando os valores de CN na área urbana próximos do limite. Nos intervalos 

seguintes o aumento de CN ocorre em menor proporção porque a bacia já apresenta um 

elevado grau de ocupação. 
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Figura 75: Variação do CN médio na Bacia do Monjolinho 

 

A redução de vazão observada nos cenários AM e TG são decorrentes de diferentes 

medidas. No cenário AM as principais mudanças ocorrem nos canais, com modificações no 

coeficiente de rugosidade de Manning. O CN da bacia toda não sofre alterações. No cenário 

TG, adotam-se medidas que favorecem a redução do CN ao longo dos anos em diversas áreas 

da bacia. Aliado a essas medidas, há modificações na rugosidade dos canais que favorecem a 

redução das vazões de pico. 
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Figura 76: Variação da vazão máxima simulada na Bacia do Monjolinho 

 

Com relação às variações quali-quantitativas observadas na simulação dos cenários 

propostos, Galbraith e Burns (2007) relatam que o tamanho da bacia e sua declividade, assim 

como a hidrologia e o tipo de ocupação do solo desempenham papel fundamental na 

qualidade dos recursos hídricos. Tendo em vista que essas mudanças foram mais intensas no 

cenário OS e GO, essa afirmação explica o aumento na quantidade e a degradação da 

qualidade do escoamento. 
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6. CONCLUSÕES 

 
 
 As conclusões para o presente estudo são apresentadas nesta seção de acordo com os 

objetivos específicos estabelecidos. 

 

6.1. Coletar e analisar dados de qualidade e quantidade das águas urbanas em diferentes 
sub-bacias 

 

A análise do entorno dos pontos de coleta realizada durante saída à campo e através da 

análise de imagens de satélite mostrou a variedade nas condições de uso e ocupação do solo e 

também nas condições de áreas de várzea. Durante grande parte do percurso, os córregos 

analisados passam por áreas urbanizadas sofrendo influências das mesmas. Os pricipais 

impactos da ocupação no entorno dos canais são a remoção da vegetação ripária, o aumento 

de áreas impermeabilizadas, erosão, lançamento de esgotos e resíduos sólidos. 

Os dados de qualidade coletados nas sub-bacias urbanas apresentaram variação 

longitudinal, indicando a influência da urbanização sobre aspectos qualitativos e apresentaram 

valores baixos, que foram atribuídos à precipitação acumulada nos dias anteriores.  

Com relação a classificação dos córregos analisados, somente as variáveis fósforo total 

e coliformes fecais excederam os limites permitidos na Resolução CONAMA 357/2005. 

A variável fósforo total apresentou valores elevados e fora do enquadramento em dois 

pontos: na saída de uma sub-bacia intensamente urbanizada e no exutório da bacia urbana. 

Nesses mesmos pontos foram observados os maiores valores de nitrogênio e DQO. 

Com relação às variáveis biológicas, coliformes totais e fecais, não houve um padrão 

nos resultados encontrados. Os valores de coliformes fecais ou termotolerantes foram 

superiores ao permitido pela legislação em 12 dos 14 pontos analisados. Os resultados para 

essas variáveis mostraram que ao longo de seu comprimento, esses corpos de água recebem 

contribuição de esgotos domésticos e permitiram a identificação de alguns pontos críticos.  

Apesar de não terem ultrapassado os limites tolerados pela legislação, as variáveis 

DBO e nitrogênio amoniacal apresentaram aumento longitudinal, com os maiores valores nas 

saídas de bacias intensamente urbanizadas. 

A série de sólidos apresentou valores bem reduzidos quando comparados com outras 

campanhas realizadas na área urbana. 
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Observou-se que não há uma relação direta entre a qualidade da água e a área de 

drenagem a montante. A variação longitudinal da qualidade em cada sub-bacia está 

relacionada aos diferentes usos e ocupações do solo, que geram diferentes cargas poluentes. A 

influência da urbanização na geração de cargas poluentes fica nítida quando observamos um 

ponto próximo a nascente não ocupada e um ponto seguinte, já em área urbanizada. 

 

 

6.2. Analisar e discutir indicadores ecohidrológicos associados a variáveis de qualidade de 
água 

 
 

 O indicador X1, mostrou diferentes comportamentos de acordo com a sub-bacia 

analisada. Os maiores valores foram observados na sub-bacia Santa Maria do Leme, pois há a 

maior número de afluentes laterais por unidade de comprimento do rio principal. O aumento 

das concentrações de variáveis de qualidade juntamente com o aumento de X1 mostra que a 

passagem dos córregos por áreas urbanizadas contribui para a entrada de maior quantidade de 

poluentes. Dessa forma, o processo natural de autodepuração dos corpos hídricos fica 

comprometido. 

 O indicador X18 apresentou aumento contínuo de montante parta jusante devido ao 

incremento em vazão que ocorre com a confluência dos corpos hídricos. Essa elevação de 

X18 está associada ao aumento do risco de inundação das áreas de várzea. O aumento do 

nível da água associado à elevação da concentração de poluentes, eleva o risco de 

contaminação da população em caso de inundações.  

Somente as variáveis DQO, nitrogênio amoniacal e coliformes fecais não 

apresentaram aumento contínuo no sentido a jusante da bacia. Essa descontinuidade pode ser 

atribuída à diluição de cargas ou ao processo de autodepuração. Segundo dados do SAAE, a 

cidade tem coleta e tratamento de 85% do esgoto. No entanto os dados encontrados nas 

coletas mostram deficiência nessa coleta. 
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6.3. - Simular e analisar cenários de longo prazo sob mudanças no uso e ocupação do solo 

 

 

A simulação de condições atuais e futuras mostrou-se ferramenta útil na avaliação dos 

impactos da urbanização sobre os recursos hídricos. As mudanças propostas em cada cenário 

resultaram em variações significativas no escoamento e na geração de cargas poluentes. 

A modelagem matemática permitiu a avaliação da contribuição da drenagem na 

qualidade e quantidade de água no meio urbano. A simulação de cenários em longo prazo 

permitiu a análise de como a variação nas características físicas da bacia influenciam a 

geração de escoamento e o carregamento de cargas poluentes. 

Na etapa de modelagem, foi essencial a necessidade de dados experimentais para a 

obtenção de resultados mais confiáveis e próximos da realidade, ressaltando a necessidade do 

monitoramento quali-quantitativo das águas urbanas. 

O aumento nos picos de vazão e na carga de poluentes gerada nos cenários reativos 

(“GO” e ”OS”) indica que as medidas adotadas nesses cenários, como o aumento de áreas 

impermeáveis, a redução da rugosidade dos canais e o aumento da declividade, não são 

indicadas em termos de planejamento urbano. Principalmente para locais onde já ocorre o 

extravasamento de canais durante eventos de precipitação como é o caso da sub-bacia do 

Gregório. A elevação do nível da água e da concentração de poluentes, como ocorre nessas 

ocasiões põe em risco a segurança da população e causa prejuízos para o poder público. 

 

 

Objetivo Principal:  

 

Os resultados da análise experimental e da modelagem quali-quantitativa da drenagem 

urbana apresentados neste estudo indicam a necessidade da implantação de rede de 

monitoramento como a proposta pelo Projeto FINEP (Reis, 2010). O acompanhamento da 

evolução de aspectos quali-quantitativos da drenagem urbana permite a identificação de 

pontos críticos para o estabelecimento de medidas mitigadoras. O monitoramento quali-

quantitativo pode ser empregado não só para a avaliação os impactos da mudança no uso do 

Realizar uma análise experimental e de modelagem hidrológica quali-quantitativa de 

águas da drenagem urbana com base em critérios ecohidrológicos e sob cenários prospectivos 

para o manejo das águas urbanas. 
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solo e para a manutenção da qualidade da água destinada aos usos na bacia, mas também 

pensando na continuidade dos corpos hídricos e, portanto, nos impactos causados a jusante. 

A modelagem de condições atuais e futuras mostrou-se uma ferramenta útil na 

avaliação dos impactos das mudanças no uso do solo sobre as águas urbanas. Diante da 

contribuição das alterações no uso do solo para as mudanças climáticas, o presente trabalho 

contribui com o Projeto Temático FAPESP (ORSINI, 2009). Ao avaliar os impactos causados 

pelas mudanças no uso e ocupação do solo, as simulações permitem a avaliação dos riscos dos 

recursos hídricos frente a essas mudanças, permitindo assim, a adoção de medidas que 

aumentem a resiliência desse recurso no meio urbano. 
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7. RECOMENDAÇÕES 
 
  

A partir dos resultados obtidos neste trabalho são propostas as seguintes recomendações: 

 Implantar um sistema periódico de coleta e análise de amostras de água em diferentes 

pontos, pois a disponibilidade de dados qualitativos e quantitativos é relevante para o 

planejamento urbano e para a calibração de modelos que auxiliam os tomadores de 

decisçao.  

 Aprofundar análise da relação entre indicadores ecohidrológicos e variáveis de 

qualidade de água. 

 Incluir nas simulações dados climatológicos. 

 Realizar construção de cenários utilizando outros parâmetros para a variação, a fim de 

tornar a simulação cada vez mais representativa de sistemas reais. 

 Aplicação de cenários com menor discretização temporal, para que os tomadores de 

decisão possam analisar e implantar medidas de forma mais rápida, durante um 

mandato. 

 Realização de modelagem com variação espacial da precipitação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 Dados de entrada no modelo para o ano de 2010 

 

Tabela A1- Características das sub-bacias inseridas no SWMM. Ano 2010 

Sub-
bacia Área (ha) % AI

% 
AIZero

Uso do 
solo

% área
% 

Slope
W (m) NI NP DI DP

1 253,60 1,5 0 Rust 99 2,8 2.114,57 0,02 0,15 1,47 3,13
2 50,28 3 0 Rust 91 1,5 1.326,11 0,02 0,15 1,47 3,13
3 77,84 0,5 0 Rust 100 2,7 1.600,27 0,02 0,15 1,47 3,13
4 73,85 1 0 Rust 99 0,3 1.932,77 0,02 0,15 1,47 3,13
5 190,56 7 0 Rust 100 1,8 3.080,42 0,02 0,15 1,47 3,13
6 4,43 1 0 Rust 100 1,3 349,04 0,02 0,15 1,47 3,13
7 136,07 16 0 Rust 74 2,4 2.442,90 0,02 0,15 1,47 3,13
8 153,53 0,8 0 Rust 100 3,3 1.241,74 0,02 0,15 1,47 3,13
9 153,53 0,8 0 Rust 100 2,3 571,77 0,02 0,15 1,47 3,13

10 192,64 0,8 0 Rust 100 3,0 1.642,14 0,02 0,15 1,47 3,13
11 34,29 45 0 Rust 100 0,2 1.564,00 0,02 0,15 1,47 3,13
12 193,49 58 77 Res 61 2,8 2.449,81 0,02 0,12 1,47 3,13
13 53,88 13 13 Res 61 0,1 1.544,46 0,02 0,12 1,47 3,13
14 200,27 1 0 Rust 100 2,9 1.577,15 0,02 0,15 1,47 3,13
15 69,53 42 30 Rust 50 0,1 1.967,63 0,02 0,15 1,47 3,13
16 221,23 55 40 Res 99 1,9 2.465,99 0,02 0,12 1,47 3,13
17 99,38 12 4 Res 54 0,1 2.481,36 0,02 0,12 1,47 3,13
18 225,59 1 0 Rust 100 1,6 1.920,01 0,02 0,15 1,47 3,13
19 18,92 2 0 Rust 82 0,3 1.258,44 0,02 0,15 1,47 3,13
20 104,89 66 30 Rust 55 1,6 2.263,41 0,02 0,15 1,47 3,13
21 25,69 2 0 Rust 100 0,2 1.443,44 0,02 0,15 1,47 3,13
22 340,30 1,2 0 Rust 100 1,2 2.366,39 0,02 0,15 1,47 3,13
23 245,74 40 30 Rust 59 0,6 3.376,61 0,02 0,15 1,47 3,13
24 353,33 18 0 Rust 79 2,1 1.913,78 0,02 0,15 1,47 3,13
25 95,88 92 77 Res 87 0,8 1.874,81 0,02 0,12 1,47 3,13
26 113,85 80 77 Res 87 3,3 1.784,25 0,02 0,12 1,47 3,13
27 106,80 92 77 Res 100 0,8 2.165,68 0,02 0,12 1,47 3,13
28 509,65 7 0 Rust 93 1,2 2.284,77 0,02 0,15 1,47 3,13
29 43,82 12 4 Rust 100 1,3 1.702,28 0,02 0,15 1,47 3,13
30 191,93 17 5 Rust 89 2,2 1.534,22 0,02 0,15 1,47 3,13
31 132,60 20 20 Rust 59 1,0 1.673,22 0,02 0,15 1,47 3,13
32 153,66 60 55 Res 93 3,2 2.312,27 0,02 0,12 1,47 3,13
33 117,69 94 77 Res 100 0,5 2.059,70 0,02 0,12 1,47 3,13  
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Continuação da Tabela A1: Características das sub-bacias inseridas no SWMM. Ano 2010
Sub-
bacia Área (ha) % AI

% 
AIZero

Uso do 
solo

% área
% 

Slope
W (m) NI NP DI DP

34 14,78 94 77 Res 100 2,2 1.365,17 0,02 0,12 1,47 3,13
35 201,10 94 77 Res 100 3,2 1.744,32 0,02 0,12 1,47 3,13
36 139,37 95 77 Res 100 0,7 2.218,70 0,02 0,12 1,47 3,13
37 33,82 95 77 Res 100 2,2 1.930,63 0,02 0,12 1,47 3,13
38 30,36 66 55 Res 100 3,3 1.472,59 0,02 0,12 1,47 3,13
39 65,95 92 77 Res 100 1,7 884,2 0,02 0,12 1,47 3,13

40a 31,13 37 27 Res 100 0,5 1.886,88 0,02 0,12 1,47 3,13
40b 77,16 35 25 Res 100 0,3 2.170,07 0,02 0,12 1,47 3,13

41 320,98 65 30 Rust 61 2,0 3.260,06 0,02 0,15 1,47 3,13
42 262,84 70 67 Res 99 2,0 2.700,10 0,02 0,12 1,47 3,13
43 141,82 8 0 Rust 100 3,4 2.134,56 0,02 0,15 1,47 3,13
44 117,31 23 10 Rust 99 2,9 1.348,50 0,02 0,15 1,47 3,13
45 163,56 68 55 Res 43 0,3 2.754,83 0,02 0,12 1,47 3,13
46 67,07 55 50 Res 81 4,1 1.505,97 0,02 0,12 1,47 3,13
47 64,41 93 77 Res 100 0,9 1.921,86 0,02 0,12 1,47 3,13
48 121,42 14 14 Res 84 3,2 1.777,68 0,02 0,12 1,47 3,13
49 72,13 80 77 Res 100 3,1 1.466,44 0,02 0,12 1,47 3,13
50 93,49 23 15 Res 100 3,9 1.520,39 0,02 0,12 1,47 3,13
51 82,35 75 75 Res 100 3,2 1.721,10 0,02 0,12 1,47 3,13
52 226,81 89 77 Res 100 1,0 2.774,82 0,02 0,12 1,47 3,13
53 1,00 87 77 Res 100 4,2 3.556,89 0,02 0,12 1,47 3,13
54 127,28 90 77 Res 100 3,0 2.264,55 0,02 0,12 1,47 3,13
55 162,20 95 77 Res 100 0,6 2.361,28 0,02 0,12 1,47 3,13
56 6,66 10 2 Res 100 3,6 702,64 0,02 0,12 1,47 3,13
57 83,59 15 7 Res 94 2,2 2.218,33 0,02 0,12 1,47 3,13  
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Tabela A2 - Dados de entrada para os trechos de canal no ano de 2010 

2010
trecho n

1.2.1 0,06
1.3.1 0,06
1.4.1 0,07
1.5.1. 0,04
1.6.1 0,03
1.7.1. 0,03
1.8.1. 0,03
1.9.1. 0,04
1.10.1 0,03
1.11.1 0,015
1.12.1. 0,015
1.13.1. 0,015
1.14.1. 0,015
3.2.1 0,015
5.2.1 0,015
5.3.1 0,015

5.4.1a 0,015
5.4.1b 0,015
10.2.1 0,015
11.2.1 0,015

Tijuco 4.2.1 0,01
2.2.1 0,015
2.3.1 0,015
2.4.1 0,015

Mineirinho 6.2.1 0,04
7.2.1 0,03
7.3.1 0,011
7.4.1 0,011
9.2.1 0,03
9.3.1 0,03
9.4.1 0,04
8.2.1 0,03
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ANEXO B 

 

Tabela B1- Parâmetros hidrológicos relacionados à drenagem urbana e as mudanças propostas 

para os cenários 

 
Fonte: Souza (2008), Adaptado de Mendiondo (2005) 
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ANEXO C 

Caracterização dos cenários de longo prazo propostos por Souza (2008). 

 

Tabela C1- Dados de entrada no modelo para o cenário OS 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
1 58 0,028 62 0,029 62 0,029 98 0,029
2 58 0,016 63 0,017 63 0,017 98 0,017
3 58 0,028 58 0,029 58 0,029 98 0,029
4 58 0,003 70 0,002 79 0,002 98 0,002
5 58 0,019 58 0,019 83 0,019 98 0,021
6 65 0,014 68 0,014 68 0,014 98 0,014
7 79 0,024 98 0,024 98 0,025 98 0,025
8 65 0,034 67 0,034 67 0,034 98 0,037
9 65 0,026 98 0,026 98 0,026 98 0,026

10 65 0,030 68 0,030 95 0,030 98 0,033
11 79 0,002 98 0,002 98 0,002 98 0,002
12 98 0,028 98 0,028 98 0,028 98 0,028
13 98 0,002 98 0,002 98 0,002 98 0,002
14 63 0,020 75 0,029 98 0,030 98 0,030
15 98 0,001 98 0,001 98 0,001 98 0,001
16 98 0,020 98 0,020 98 0,023 98 0,023
17 98 0,001 98 0,001 98 0,001 98 0,001
18 69 0,017 79 0,017 98 0,019 98 0,019
19 98 0,003 98 0,003 98 0,003 98 0,003
20 98 0,016 98 0,016 98 0,017 98 0,017
21 98 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,005
22 69 0,012 80 0,012 98 0,012 98 0,020
23 98 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,005
24 75 0,021 98 0,031 98 0,027 98 0,027
25 98 0,011 98 0,011 98 0,011 98 0,011
26 95 0,034 98 0,036 98 0,036 98 0,036
27 98 0,009 98 0,009 98 0,010 98 0,010
28 67 0,012 98 0,012 98 0,012 98 0,012
29 72 0,016 98 0,011 98 0,011 98 0,011
30 81 0,024 98 0,016 98 0,016 98 0,016
31 98 0,010 98 0,018 98 0,018 98 0,018
32 98 0,034 98 0,034 98 0,034 98 0,034
33 98 0,005 98 0,028 98 0,039 98 0,039
34 98 0,014 98 0,014 98 0,009 98 0,009

Order from Strength
2025 2050 2075 2100
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Continuação Tabela C1 - Dados de entrada no modelo para o cenário OS 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
35 98 0,032 98 0,032 98 0,034 98 0,034
36 98 0,007 98 0,007 98 0,030 98 0,030
37 98 0,025 98 0,025 98 0,022 98 0,022
38 98 0,033 98 0,033 98 0,033 98 0,033
39 98 0,006 98 0,006 98 0,003 98 0,006

40a 98 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,005
40b 98 0,014 98 0,014 98 0,015 98 0,015
41 98 0,020 98 0,020 98 0,021 98 0,021
42 98 0,014 98 0,360 98 0,014 98 0,365
43 98 0,034 98 0,034 98 0,365 98 0,034
44 98 0,029 98 0,029 98 0,034 98 0,035
45 98 0,003 98 0,004 98 0,035 98 0,004
46 98 0,041 98 0,041 98 0,004 98 0,046
47 98 0,011 98 0,039 98 0,046 98 0,039
48 98 0,039 98 0,043 98 0,039 98 0,042
49 98 0,011 98 0,011 98 0,042 98 0,011
50 98 0,039 98 0,044 98 0,011 98 0,039
51 98 0,032 98 0,033 98 0,039 98 0,033
52 98 0,023 98 0,023 98 0,033 98 0,023
53 98 0,016 98 0,011 98 0,023 98 0,024
54 98 0,033 98 0,016 98 0,024 98 0,035
55 98 0,011 98 0,035 98 0,035 98 0,011
56 98 0,026 98 0,011 98 0,011 98 0,028
57 98 0,002 98 0,028 98 0,028 98 0,010

2075 21002025 2050
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Tabela C2 - Dados de entrada para os trechos de canal no cenário OS 

2025 2050 2075 2100
trecho n n n n

1.2.1 0,08 0,04 0,03 0,03
1.3.1 0,08 0,04 0,03 0,03
1.4.1 0,1 0,05 0,03 0,03
1.5.1. 0,06 0,03 0,015 0,015
1.6.1 0,05 0,02 0,01 0,01
1.7.1. 0,05 0,03 0,015 0,015
1.8.1. 0,05 0,02 0,01 0,01
1.9.1. 0,06 0,02 0,01 0,01
1.10.1 0,05 0,02 0,01 0,01
1.11.1 0,019 0,011 0,01 0,01
1.12.1. 0,019 0,011 0,015 0,015
1.13.1. 0,019 0,011 0,01 0,01
1.14.1. 0,019 0,011 0,011 0,011
3.2.1 0,019 0,015 0,01 0,01
5.2.1 0,019 0,011 0,01 0,01
5.3.1 0,019 0,011 0,01 0,01

5.4.1a 0,02 0,011 0,01 0,01
5.4.1b 0,02 0,011 0,01 0,01
10.2.1 0,02 0,011 0,01 0,01
11.2.1 0,02 0,011 0,01 0,01

Tijuco 4.2.1 0,01 0,008 0,014 0,014
2.2.1 0,02 0,015 0,01 0,01
2.3.1 0,02 0,015 0,01 0,01
2.4.1 0,02 0,015 0,01 0,01

Mineirinho 6.2.1 0,05 0,03 0,02 0,01
7.2.1 0,05 0,03 0,015 0,01
7.3.1 0,01 0,01 0,015 0,015
7.4.1 0,012 0,01 0,01 0,01
9.2.1 0,05 0,03 0,015 0,01
9.3.1 0,05 0,03 0,01 0,01
9.4.1 0,06 0,04 0,01 0,01
8.2.1 0,05 0,03 0,01 0,01

Order from Strength

m
o
n
j
o
l
i
n
h
o

Sta Maria 
Madalena

Gregório

 
 

 

 

 

 



161 

 

Tabela C3 - Dados de entrada no modelo para o cenário GO 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
1 58 0,028 58 0,028 58 0,028 58 0,028
2 59 0,016 60 0,016 60 0,016 60 0,016
3 58 0,028 58 0,028 58 0,028 58 0,028
4 58 0,003 63 0,003 63 0,003 63 0,003
5 58 0,017 59 0,019 59 0,019 59 0,019
6 65 0,013 98 0,014 98 0,014 98 0,005
7 77 0,024 80 0,024 80 0,024 80 0,023
8 65 0,034 68 0,035 68 0,035 68 0,033
9 65 0,026 98 0,026 98 0,026 98 0,014

10 65 0,030 68 0,031 68 0,031 68 0,024
11 72 0,008 98 0,002 98 0,002 98 0,008
12 85 0,028 98 0,029 98 0,029 98 0,027
13 77 0,002 98 0,002 98 0,002 98 0,003
14 58 0,029 65 0,029 65 0,029 65 0,028
15 85 0,001 98 0,001 98 0,001 98 0,005
16 92 0,020 98 0,021 98 0,021 98 0,021
17 85 0,001 98 0,001 98 0,001 98 0,001
18 65 0,017 68 0,019 68 0,019 68 0,190
19 80 0,003 98 0,003 98 0,003 98 0,003
20 85 0,016 98 0,017 98 0,017 98 0,018
21 92 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,007
22 70 0,012 73 0,012 73 0,012 73 0,013
23 94 0,004 98 0,005 98 0,005 98 0,003
24 78 0,021 80 0,022 98 0,022 80 0,022
25 98 0,011 98 0,011 98 0,011 98 0,011
26 94 0,034 95 0,034 98 0,034 95 0,034
27 98 0,009 98 0,009 98 0,009 98 0,007
28 65 0,012 70 0,012 98 0,012 70 0,012
29 65 0,015 80 0,020 98 0,020 80 0,011
30 70 0,023 72 0,026 98 0,026 72 0,022
31 72 0,011 98 0,009 98 0,009 98 0,012
32 78 0,033 98 0,034 98 0,034 98 0,034
33 98 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,003
34 98 0,014 98 0,014 98 0,014 98 0,010

Global Orchestration
2025 2050 2075 2100
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Continuação Tabela C3- Dados de entrada no modelo para o cenário GO 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
35 98 0,031 98 0,033 98 0,033 98 0,033
36 98 0,007 98 0,007 98 0,007 98 0,005
37 98 0,025 98 0,025 98 0,025 98 0,060
38 98 0,033 98 0,033 98 0,033 98 0,023
39 98 0,017 98 0,008 98 0,008 98 0,002

40a 98 0,005 98 0,005 98 0,005 98 0,007
40b 85 0,003 87 0,011 87 0,014 87 0,005
41 85 0,020 98 0,024 98 0,024 98 0,024
42 83 0,021 85 0,026 85 0,028 85 0,020
43 85 0,034 85 0,034 85 0,034 85 0,034
44 91 0,029 98 0,029 98 0,029 98 0,029
45 91 0,003 98 0,004 98 0,004 98 0,002
46 95 0,041 98 0,049 98 0,049 98 0,047
47 91 0,039 98 0,039 98 0,039 98 0,031
48 98 0,041 98 0,047 98 0,047 98 0,044
49 98 0,011 98 0,011 98 0,011 98 0,015
50 98 0,039 98 0,066 98 0,066 98 0,066
51 98 0,032 98 0,033 98 0,033 98 0,032
52 95 0,011 98 0,011 98 0,011 98 0,028
53 98 0,020 98 0,024 98 0,024 98 0,010
54 98 0,031 98 0,031 98 0,031 98 0,023
55 96 0,008 98 0,011 98 0,011 98 0,032
56 78 0,044 98 0,037 98 0,026 98 0,002
57 90 0,070 98 0,024 98 0,024 98 0,018

2025 2050 2075 2100
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Tabela C4 - Dados de entrada para os trechos de canal no cenário GO 

2025 2050 2075 2100
trecho n n n n

1.2.1 0,08 0,06 0,06 0,08
1.3.1 0,08 0,06 0,06 0,08
1.4.1 0,1 0,07 0,07 0,1
1.5.1. 0,06 0,04 0,04 0,06
1.6.1 0,05 0,03 0,03 0,05
1.7.1. 0,05 0,03 0,03 0,05
1.8.1. 0,05 0,03 0,03 0,05
1.9.1. 0,05 0,04 0,04 0,05
1.10.1 0,05 0,03 0,03 0,05
1.11.1 0,019 0,015 0,015 0,019
1.12.1. 0,019 0,015 0,015 0,019
1.13.1. 0,019 0,015 0,015 0,019
1.14.1. 0,019 0,015 0,015 0,019
3.2.1 0,019 0,015 0,015 0,019
5.2.1 0,019 0,015 0,015 0,019
5.3.1 0,019 0,015 0,015 0,019

5.4.1a 0,019 0,015 0,015 0,019
5.4.1b 0,019 0,015 0,015 0,019
10.2.1 0,02 0,015 0,015 0,02
11.2.1 0,02 0,011 0,011 0,02

Tijuco 4.2.1 0,01 0,01 0,01 0,01
2.2.1 0,019 0,015 0,015 0,019
2.3.1 0,019 0,015 0,015 0,019
2.4.1 0,019 0,015 0,015 0,019

Mineirinho 6.2.1 0,05 0,03 0,02 0,01
7.2.1 0,05 0,03 0,03 0,05
7.3.1 0,012 0,011 0,011 0,012
7.4.1 0,012 0,011 0,011 0,012
9.2.1 0,05 0,03 0,015 0,01
9.3.1 0,05 0,03 0,03 0,05
9.4.1 0,06 0,04 0,04 0,06
8.2.1 0,06 0,04 0,04 0,06
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Tabela C5 - Dados de entrada no modelo para o cenário AM 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
1 58 0,028 58 0,028 58 0,028 58 0,028
2 58 0,015 58 0,015 58 0,015 58 0,015
3 58 0,027 58 0,027 58 0,027 58 0,027
4 58 0,003 58 0,003 58 0,003 58 0,003
5 58 0,018 58 0,018 58 0,018 58 0,018
6 65 0,013 65 0,013 65 0,013 65 0,013
7 74 0,024 74 0,024 74 0,024 74 0,024
8 65 0,033 65 0,033 65 0,033 65 0,033
9 65 0,023 65 0,023 65 0,023 65 0,023

10 65 0,028 65 0,028 65 0,028 65 0,028
11 72 0,002 72 0,002 72 0,002 72 0,002
12 82 0,027 82 0,027 82 0,027 82 0,027
13 74 0,001 74 0,001 74 0,003 74 0,003
14 58 0,028 58 0,028 58 0,029 58 0,029
15 82 0,001 82 0,001 82 0,001 82 0,001
16 98 0,019 98 0,019 98 0,020 98 0,020
17 82 0,001 82 0,001 82 0,001 82 0,001
18 65 0,016 65 0,016 65 0,017 65 0,017
19 82 0,003 82 0,003 82 0,003 82 0,003
20 82 0,015 82 0,015 82 0,016 82 0,016
21 90 0,002 90 0,002 90 0,002 90 0,002
22 68 0,011 68 0,011 68 0,012 68 0,012
23 95 0,006 95 0,006 95 0,005 95 0,005
24 75 0,021 75 0,021 75 0,021 75 0,021
25 95 0,008 95 0,008 95 0,006 95 0,006
26 95 0,033 95 0,033 95 0,032 95 0,032
27 98 0,008 98 0,004 98 0,003 98 0,003
28 68 0,012 68 0,012 68 0,012 68 0,012
29 68 0,012 68 0,012 68 0,012 68 0,012
30 68 0,022 68 0,022 68 0,022 68 0,022
31 75 0,010 75 0,010 75 0,007 75 0,007
32 76 0,032 76 0,031 76 0,028 76 0,028
33 98 0,005 98 0,001 98 0,002 98 0,002
34 98 0,022 98 0,013 98 0,012 98 0,013

Adapting Mosaic
2025 2050 2075 2100
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Continuação Tabela C5 - Dados de entrada no modelo para o cenário AM 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
35 98 0,032 98 0,030 98 0,030 98 0,030
36 98 0,007 98 0,002 98 0,001 98 0,001
37 98 0,022 98 0,035 98 0,044 98 0,044
38 98 0,032 98 0,030 98 0,024 98 0,024
39 98 0,023 98 0,012 98 0,008 98 0,008

40a 98 0,007 98 0,017 98 0,017 98 0,017
40b 98 0,002 98 0,002 98 0,004 98 0,004
41 82 0,020 82 0,020 82 0,020 82 0,020
42 82 0,022 82 0,021 82 0,021 82 0,021
43 83 0,034 83 0,034 83 0,034 83 0,034
44 85 0,029 85 0,029 85 0,029 85 0,029
45 88 0,003 88 0,003 88 0,003 88 0,003
46 88 0,041 88 0,041 88 0,040 88 0,040
47 98 0,009 98 0,009 98 0,007 98 0,007
48 88 0,032 88 0,032 88 0,031 88 0,031
49 98 0,029 98 0,029 98 0,029 98 0,029
50 98 0,039 98 0,039 98 0,039 98 0,039
51 98 0,032 98 0,028 98 0,027 98 0,027
52 98 0,010 98 0,010 98 0,009 98 0,009
53 98 0,022 98 0,021 98 0,018 98 0,018
54 98 0,029 98 0,029 98 0,035 98 0,035
55 98 0,003 98 0,001 98 0,001 98 0,001
56 98 0,018 98 0,011 98 0,011 98 0,011
57 98 0,033 98 0,007 98 0,012 98 0,004

2025 2050 2075 2100
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Tabela C6 - Dados de entrada para os trechos de canal no cenário AM 

2025 2050 2075 2100
trecho n n n n
1.2.1 0,08 0,08 0,08 0,08
1.3.1 0,08 0,08 0,08 0,08
1.4.1 0,1 0,1 0,1 0,1
1.5.1. 0,1 0,1 0,1 0,1
1.6.1 0,08 0,08 0,08 0,08
1.7.1. 0,08 0,08 0,08 0,08
1.8.1. 0,08 0,08 0,08 0,08
1.9.1. 0,08 0,08 0,08 0,08
1.10.1 0,08 0,08 0,08 0,08
1.11.1 0,025 0,035 0,04 0,04
1.12.1. 0,025 0,035 0,04 0,04
1.13.1. 0,025 0,035 0,04 0,04
1.14.1. 0,025 0,035 0,04 0,04
3.2.1 0,025 0,035 0,04 0,04
5.2.1 0,025 0,035 0,04 0,04
5.3.1 0,025 0,035 0,04 0,04

5.4.1a 0,035 0,039 0,04 0,04
5.4.1b 0,035 0,039 0,04 0,04
10.2.1 0,035 0,039 0,04 0,04
11.2.1 0,035 0,039 0,04 0,04

Tijuco 4.2.1 0,012 0,015 0,02 0,02
2.2.1 0,035 0,039 0,04 0,04
2.3.1 0,035 0,039 0,04 0,04
2.4.1 0,035 0,039 0,04 0,04

Mineirinho 6.2.1 0,01 0,012 0,015 0,015
7.2.1 0,08 0,1 0,12 0,12
7.3.1 0,017 0,02 0,03 0,03
7.4.1 0,017 0,019 0,03 0,03
9.2.1 0,07 0,1 0,12 0,12
9.3.1 0,07 0,1 0,12 0,12
9.4.1 0,2 0,25 30 30
8.2.1 0,08 0,12 0,12 0,12
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Tabela C7 - Dados de entrada no modelo para o cenário TG 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
1 58 0,028 58 0,028 58 0,028 58 0,028
2 58 0,015 58 0,015 58 0,015 58 0,015
3 58 0,027 58 0,027 58 0,027 58 0,027
4 58 0,003 58 0,003 60 0,003 57 0,003
5 58 0,018 58 0,018 59 0,018 57 0,018
6 65 0,013 65 0,013 60 0,013 57 0,013
7 72 0,024 72 0,024 70 0,024 67 0,024
8 65 0,033 65 0,033 63 0,033 60 0,033
9 65 0,023 65 0,023 63 0,023 60 0,023

10 65 0,028 65 0,028 63 0,028 60 0,028
11 72 0,002 72 0,002 70 0,002 67 0,002
12 80 0,027 80 0,027 78 0,027 75 0,027
13 72 0,001 72 0,003 70 0,003 67 0,003
14 58 0,028 58 0,029 56 0,029 53 0,029
15 80 0,001 80 0,001 78 0,001 75 0,001
16 88 0,019 88 0,020 86 0,020 83 0,020
17 80 0,001 80 0,001 78 0,001 75 0,001
18 65 0,016 65 0,017 63 0,017 60 0,017
19 80 0,003 80 0,003 78 0,003 75 0,003
20 80 0,015 80 0,016 78 0,016 75 0,016
21 88 0,002 88 0,002 86 0,002 83 0,002
22 65 0,011 65 0,012 63 0,012 60 0,012
23 93 0,006 93 0,005 91 0,005 88 0,005
24 72 0,021 72 0,021 70 0,021 67 0,021
25 93 0,008 93 0,006 91 0,006 88 0,006
26 93 0,033 93 0,032 91 0,032 88 0,032
27 93 0,008 93 0,003 91 0,003 88 0,003
28 65 0,012 65 0,012 63 0,012 60 0,012
29 65 0,012 65 0,012 63 0,012 60 0,012
30 65 0,022 65 0,022 63 0,022 60 0,022
31 72 0,010 72 0,006 70 0,006 77 0,006
32 65 0,032 65 0,029 63 0,028 60 0,028
33 88 0,005 88 0,002 86 0,002 83 0,002
34 93 0,022 93 0,013 90 0,013 77 0,013

TechnoGarden
2025 2050 2075 2100
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Continuação Tabela C7 - Dados de entrada no modelo para o cenário TG 

CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m) CN S (m/m)
35 93 0,032 93 0,032 90 0,030 88 0,030
36 93 0,007 93 0,001 90 0,001 88 0,001
37 93 0,022 93 0,045 90 0,045 77 0,045
38 80 0,031 80 0,022 78 0,022 75 0,022
39 88 0,017 88 0,008 86 0,008 83 0,008

40a 80 0,007 80 0,017 78 0,017 75 0,017
40b 80 0,002 80 0,004 78 0,004 75 0,004
41 80 0,020 80 0,020 80 0,020 75 0,020
42 80 0,020 83 0,021 81 0,021 75 0,021
43 83 0,034 85 0,034 80 0,034 80 0,034
44 85 0,029 86 0,029 83 0,029 83 0,029
45 86 0,003 86 0,003 84 0,003 84 0,003
46 86 0,041 86 0,040 84 0,040 84 0,040
47 90 0,009 90 0,007 88 0,007 85 0,007
48 86 0,032 86 0,031 84 0,031 81 0,031
49 90 0,031 90 0,029 88 0,029 85 0,029
50 86 0,039 86 0,039 84 0,039 81 0,039
51 90 0,032 90 0,030 88 0,030 85 0,030
52 92 0,010 92 0,012 90 0,012 97 0,012
53 93 0,042 93 0,019 91 0,018 88 0,018
54 95 0,030 95 0,033 93 0,033 90 0,033
55 95 0,003 95 0,001 93 0,001 90 0,001
56 95 0,019 95 0,012 93 0,012 90 0,012
57 88 0,033 88 0,004 86 0,012 83 0,004

2025 2050 2075 2100
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Tabela C8 - Dados de entrada para os trechos de canal no cenário TG 

2025 2050 2075 2100
trecho n n n n

1.2.1 0,1 0,12 0,12 0,14
1.3.1 0,1 0,12 0,12 0,12
1.4.1 0,12 0,14 0,16 0,16
1.5.1. 0,12 0,14 0,14 0,16
1.6.1 0,1 0,12 0,14 0,14
1.7.1. 0,1 0,12 0,14 0,14
1.8.1. 0,1 0,12 0,14 0,14
1.9.1. 0,1 0,12 0,14 0,14
1.10.1 0,1 0,14 0,14 0,14
1.11.1 0,03 0,04 0,045 0,045
1.12.1. 0,03 0,04 0,045 0,045
1.13.1. 0,03 0,04 0,09 0,09
1.14.1. 0,03 0,04 0,045 0,045
3.2.1 0,03 0,04 0,045 0,045
5.2.1 0,03 0,04 0,045 0,045
5.3.1 0,03 0,04 0,045 0,045

5.4.1a 0,035 0,045 0,05 0,05
5.4.1b 0,035 0,045 0,05 0,05
10.2.1 0,035 0,04 0,045 0,045
11.2.1 0,035 0,04 0,045 0,045

Tijuco 4.2.1 0,015 0,03 0,06 0,06
2.2.1 0,035 0,04 0,045 0,045
2.3.1 0,035 0,04 0,045 0,045
2.4.1 0,035 0,04 0,045 0,045

Mineirinho 6.2.1 0,12 0,15 0,16 0,16
7.2.1 0,1 0,14 0,14 0,16
7.3.1 0,03 0,06 0,09 0,09
7.4.1 0,03 0,06 0,09 0,09
9.2.1 0,09 0,14 0,14 0,16
9.3.1 0,09 0,14 0,16 0,16
9.4.1 0,12 0,14 0,16 0,16
8.2.1 0,1 0,14 0,16 0,16
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ANEXO D 

Zoneamento da área urbana de São Carlos proposto pelo Plano Diretor Municipal 
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