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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Conseqüências da urbanização nos processos hidrológicos 

 

O processo ‘chuva-vazão’ inserido no contexto de bacia hidrográfica, 

conforme GENZ (1994) apud em OHNUMA JR (2005), é altamente passível de 

influência decorrente da urbanização. O aumento da taxa de 

impermeabilização do solo tende não somente a aumentar o volume de 

escoamento superficial ao longo dos canais, como também produzir 

velocidades maiores para determinadas vazões. 

PORTO (1995) apresenta os diversos processos que ocorrem devido à 

urbanização e suas conseqüências no ciclo hidrológico (figura 1). 

Quando o processo de ocupação do solo à montante de uma bacia 

hidrográfica encontra-se bastante desenvolvido, ocorre aumento do 

escoamento superficial e redução no tempo de retardamento da bacia, 

potencializando os efeitos da enchente à jusante (BARROS, 2003). 

As águas da chuva que antes eram infiltradas e percoladas pelo solo, 

agora são escoadas por pavimentos impermeáveis e canais de concreto. Esse 

caminho, percorrido pelas águas, tende a gerar uma série de problemas 

ambientais, desde aqueles relacionados à poluição de rios, córregos e 

mananciais, como outros tão graves quanto aqueles relacionados à saúde 

pública. O incremento dessas áreas impermeáveis facilita o aumento da 

velocidade do escoamento superficial ao longo dos canais, agrava os 

problemas de ordem estrutural do sistema de drenagem e intensifica o 

potencial para a ocorrência das inundações (OHNUMA JR, 2005). 



Revisão Bibliográfica_______________________________________________ 6 

Entre as medidas de controle de enchentes destaca-se a manutenção 

dos ecossistemas ribeirinhos e zonas ripárias, como integrantes dos conceitos 

geobiohidrológicos (KOBIYAMA et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de processos decorrentes da urbanização e impactos (adaptado de 
PORTO 1995). 
 

O Brasil foi o país que mais teve aumento na taxa de urbanização, 

cresceu cerca de 10 % a mais quando comparado à outros países (Fundo de 

Recursos Hídricos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCT/CGE, 

2001) e perde anualmente mais de 1 bilhão de dólares com enchentes urbanas 

devido a elevada concentração da população no meio urbano. Em 2001, 

aproximadamente 80 % da população brasileira concentrava-se no meio 

urbano (TUCCI et al., 2003). 
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O desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido significativo impacto 

na infra-estrutura de recursos hídricos. Um dos principais ocorre na drenagem 

urbana, sobretudo no aumento da magnitude e freqüência das inundações e na 

deterioração ambiental. (BARBASSA, 1991; TUCCI, 2002; OLIVEIRA, 1999; 

PARKINSON et al., 2003; OHNUMA JR, 2005; PORTO, 1995). 

O Município de São Carlos, SP, com 94 % de área rural e apenas 6 % 

urbano, (PMSC, 2001) não foge a essa realidade histórica. Sucessivos ciclos 

agrícolas tornaram escassa a cobertura florestal, com áreas úmidas 

devastadas e processos de assoreamento em suas bacias hidrográficas. 

Barbassa (1991) observa que áreas pavimentadas, produzem 30 % do 

volume de escoamento superficial para a Bacia do Monjolinho, no município de 

São Carlos. A implantação de novos loteamentos e ocupações urbanas sem 

diretrizes de uso e ocupação do solo é considerada uma das principais causas 

para a ocorrência dos problemas das inundações urbanas e inúmeros impactos 

ambientais. 

Tundisi (2003) ressalta que um dos principais impactos produzidos no 

ciclo hidrológico é a rápida taxa de urbanização, com inúmeros efeitos diretos e 

indiretos. Essa urbanização provoca graves conseqüências, por alterar 

substancialmente a drenagem e causar agravos à saúde humana. Além de 

propiciar impactos, como enchentes, deslizamentos e desastres provocados 

pelo desequilíbrio no escoamento das águas. 

Os principais efeitos da urbanização sobre o ciclo hidrológico são 

apresentados, a seguir (TUCCI, 2003): 

- Aumento do escoamento superficial e redução do tempo de escoamento, que 

provocam aumento nas vazões máximas e antecipam os picos de cheias; 

- Redução do escoamento subterrâneo, que causam rebaixamento do nível do 

lençol freático; 

- Redução nos processos de evapo-transpiração e; 

- Redução da infiltração da água no solo. 
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3.2 Conseqüências da urbanização nos processos limnológicos  

 

Quando há grande movimentação de terras devido à obras de 

terraplenagem e construção civil, geralmente ocorre exposição do solo e 

aumento nos processos erosivos que contribuem para o assoreamento dos 

corpos d’água da região (BENINI et al., 2003). Por isso, as análises 

limnológicas desempenham importante papel no diagnóstico de possíveis 

alterações da qualidade hídrica. 

Na água, o material particulado alóctone, é proveniente de lixiviação, 

dejetos urbanos, deposição atmosférica e erosão. Esse material particulado, 

juntamente com a matéria orgânica, é processado com consumo de oxigênio e, 

em temperaturas elevadas, este processo é mais acentuado. Se houver 

formação de um gradiente acentuado de oxigênio, poderá ocorrer anoxia no 

hipolímnio, pois, no sedimento, é elevada a atividade microbiana e o 

metabolismo de organismos bentônicos, o que aumenta o consumo de 

oxigênio.  Se não houver suprimento desse gás pela circulação de água no 

sistema, a tendência é que ocorra anoxia (GOLTERMAN, 1975; ESTEVES, 

1988; WETZEL, 1993). Além disso, a ressuspensão do sedimento, em 

momentos de maior turbulência do sistema (circulação completa), pode liberar 

nutrientes que serão incorporados por organismos e matéria orgânica que 

poderá sofrer decomposição. 

O incremento de substâncias dissolvidas, bem como do material 

particulado, contribuem para aumentar a condutividade. Águas sem 

interferências antrópicas, geralmente, possuem valores baixos de 

condutividade (ESTEVES, 1988). 

 O pH é um parâmetro que depende de dinâmicas químicas do sistema 

aquático. Processos de decomposição, geralmente, liberam substâncias 

ácidas, as quais tendem a diminuir o pH. Por outro lado, o uso intenso de CO2 

na fotossíntese, diminui sua concentração na água, elevando o pH (ESTEVES, 

1988). 

O nitrogênio orgânico total corresponde aos componentes de 

substâncias protéicas (aminoácidos, ácidos nucleicos e uréia) e produtos de 

sua transformação bioquímica (ácidos húmicos e ácidos fúlvicos), formado 
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principalmente por bactérias e fitoplâncton e ciclado na cadeia trófica, refletindo 

as flutuações da comunidade biológica (WETZEL, 1993). 

 O nitrito, fase intermediária entre amônia e nitrato, é encontrado em 

pequenas concentrações na água, em ambientes naturais em torno de 2µg/L, 

raramente maiores que 1000µg/L (STRASKRABA e TUNDISI, 1999). Altas 

concentrações de nitrito indicam insatisfatória qualidade microbiológica da água 

(CHAPMAN, 1992). 

O íon amônio, devido sua absorção energeticamente mais viável, é 

importante para os organismos produtores, ele é formado através da 

transformação de amônia, em pH próximo à neutralidade, durante os processos 

de decomposição (WETZEL, 1993). 

O fósforo é um elemento presente em moléculas orgânicas. Sua 

presença em corpos d’água demonstra alta concentração de biomassa, 

principalmente de origem vegetal (algas e macrófitas). Sua decomposição 

resulta em suas formas dissolvidas, as quais podem ser utilizadas por seres 

vivos para seu crescimento. Quando em ambientes urbanos, o fósforo em 

grandes concentrações reflete os efeitos da poluição, entre outros, por dejetos 

das águas residuárias (CHAPMAN, 1992). 

 

3.3 Geração do escoamento direto em microbacias 

 

 Escoamento direto é o volume de água que causa o aumento rápido da 

vazão de microbacias durante e imediatamente após a ocorrência de uma 

chuva (LIMA e ZAKIA, 2000), ou seja, é a água que não se infiltra durante e 

após a tormenta (HEWLETT e HIBBERT, 1967). 

Apenas parte da microbacia contribui, efetivamente, para o escoamento 

direto de uma chuva. Sob certas condições o escoamento superficial de áreas 

saturadas é o principal componente do escoamento direto (CHORLEY, 1978). 

Nas áreas com boas condições de cobertura vegetal, a ocorrência de 

escoamento superficial ao longo de todas as partes da microbacia é rara ou 

mesmo ausente (LIMA, 1995). Por outro lado Lima e Zakia (2000) citam que 

áreas parciais da microbacia podem produzir escoamento superficial mesmo 
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quando a intensidade da chuva for inferior à capacidade de infiltração média 

para a microbacia como um todo; e estas áreas são: 

a) zonas saturadas que margeiam os cursos d'água e suas cabeceiras, as 

quais podem se expandir durante chuvas prolongadas (zonas ripárias); 

b) concavidades do terreno, para as quais convergem as linhas de fluxo, como 

as concavidades frequentemente existentes nas cabeceiras (também parte da 

zona ripária); 

c) áreas de solo raso, com baixa capacidade de infiltração. 

           O escoamento direto de uma chuva em microbacias com cobertura 

florestal de clima úmido é basicamente o resultado dos seguintes processos: 

(LIMA, 1993). 

a) precipitação direta nos canais; 

b) escoamento superficial  

c) escoamento sub-superficial; 

d) expansão da área variável de afluência. 

A diferença na disponibilidade de água em diferentes regiões da 

microbacia e que determina a existência da mata ciliar, nos leva a pensar na 

zona ripária como um ecossistema, e então aparece o conceito de função 

ecológica da zona ripária, cujo modelo conceitual é apresentada na figura 2 

(LIKENS 1992 apud LIMA e ZAKIA, 2000).  

 

Figura 2 - Esquema conceitual de uma área ripária (modificado a partir de LIKENS,1992 apud 

LIMA e ZAKIA, 2000). 
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3.4 Importância da zona ripária na redução do escoamento superficial 

 

Kobiyama (2003) define zona ripária como um espaço tridimensional que 

contém vegetação, solo e rio. Sua extensão, horizontalmente vai até o alcance 

da inundação, e verticalmente, do leito do curso d’água até ao topo da copa da 

floresta. Geralmente, a planície de inundação possui superfície plana e é 

inundada em média uma vez por ano de 1 a 3 anos (HUPP e OSTERKAMP, 

1996). Na parte baixa da superfície, no leito do curso d’água, a zona ripária 

inclui a zona “hiporheic”, importante ecossistema para o ciclo de vida dos 

organismos aquáticos do fundo do canal (STANFORD e WARD, 1988). 

De acordo com Checchia (2003) zonas ripárias são áreas que podem 

ser definidas como faixas estreitas de terra que margeiam enseadas, rios ou 

corpos d’água. Devido à sua proximidade com a água, as espécies vegetais e a 

topografia dessa região diferem consideravelmente das regiões adjacentes. 

Embora as zonas ripárias ocupem apenas uma porcentagem pequena da área 

de uma bacia, é um componente extremamente importante na formação dos 

ecossistemas, compreende-lo é indispensável para manejo e gestões futuras. 

Outro critério de delimitação da extensão da zona ripária, do ponto de 

vista ecológico, é sua função de corredor de fluxo gênico ao longo da 

paisagem, para atender às dimensões mínimas que garantam a sua 

sustentabilidade. 

A vegetação ripária apresenta grande importância, relacionada 

principalmente à algumas de suas funções, como filtro natural ou zona tampão 

de entradas de nutrientes no rio, oriundos da planície aluvial, estabilizadora das 

margens e auxiliar da recarga de aqüíferos subterrâneos e como habitat de 

animais silvestres (HINKEL, 2003), promove a proteção dos solos contra a 

erosão, a sedimentação, a lixiviação excessiva de nutrientes e a elevação de 

temperatura da água, contribuem para melhoria da qualidade da água dos 

mananciais de abastecimento público (SOPPER, 1975). 

Esta vegetação também contribui de diversas formas para atenuar o 

escoamento superficial e os picos de vazão, além de melhorar a qualidade da 

água. Smith e Rellmund (1993) ressaltam que áreas vegetadas ajudam a 

purificar águas superficiais e subterrâneas, através da filtração de sedimentos 
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carreados pelo escoamento superficial, além de utilizar o excesso de nutrientes 

antes dos mesmos alcançarem o corpo d’água e, também, protegem as 

encostas dos processos erosivos. Os mesmos autores comentam que, em 

áreas com cobertura vegetal, apenas 5 – 15 % da água da chuva drena pela 

superfície, pois o restante é evaporado e infiltrado no solo, enquanto em áreas 

sem vegetação, aproximadamente 60 % da água precipitada é escoada pelo 

sistema de drenagem. 

 

3.5 Importância da zona ripária na qualidade hídrica 

 

A zona ripária, isolando estrategicamente o curso d'água dos terrenos 

mais elevados da microbacia, desempenha uma ação eficaz de filtragem 

superficial de sedimentos (AUBERTIN e PATRIC, 1974; KARR e SCHLOSSER, 

1978; SCHLOSSER e KARR, 1981; BAKER, 1984; MORING et al., 1985; 

BORG et al., 1988; ADAMS et al., 1988; ICE et al., 1989; MAGETTE et al., 

1989). 

Barton e Davies (1993) demonstraram que a zona ripária protegida pode 

também diminuir significativamente a concentração de herbicidas nos cursos 

d'água de microbacias tratadas com tais produtos. 

Para Muscutt e colaboradores (1993), os efeitos da zona ripária sobre a 

qualidade podem ser classificados em efeitos diretos, aqueles obtidos através 

da remoção de atividades presentes na zona ripária e caracterizadas por serem 

formas diretas de poluição para o corpo d’água; e aqueles que resultam em 

processos de retenção de poluentes na zona ripária. O processo de retenção 

de poluentes pode ser dividido em aqueles que operam sobre o escoamento 

superficial e sobre o escoamento sub-superficial. 

A maior parte dos nutrientes liberados dos ecossistemas terrestres 

chega aos cursos d'água através de seu transporte em solução no escoamento 

sub-superficial. Ao atravessar a zona ripária, tais nutrientes podem ser 

eficazmente retidos por absorção pelo sistema radicular da mata ciliar, 

conforme tem sido demonstrado em vários trabalhos (AUBERTIN e PATRIC, 

1974; PETERJOHN e CORRELL, 1984; FAIL et al., 1987; DILLAHA et al., 

1989; MAGETTE et al., 1989; MUSCUTT et al., 1993). 
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Como já afirmado, os limites da zona ripária do ponto de vista 

geomorfológico, não são facilmente delimitados, mas podem variar bastante ao 

longo da microbacia e principalmente entre diferentes microbacias, em função 

das diferenças de clima, geologia e solos.  

Esta função de retenção de nutrientes e sedimentos como garantia de 

proteção da qualidade da água, por outro lado, define o critério hidrológico de 

dimensionamento da faixa ripária. Não existe ainda nenhum método definitivo 

para o estabelecimento da largura mínima da faixa ripária que possibilite uma 

proteção satisfatória do curso d'água (BREN, 1993). Flanagan e colaboradores 

(1989), por exemplo, desenvolveram algumas equações de estimativa da 

largura mínima baseadas em parâmetros hidráulicos. 

Clinnick (1985), elaborou uma revisão sobre a eficácia de diferentes 

larguras de faixa ciliar visando a proteção do curso d'água em áreas florestais 

da Austrália. Embora encontrando grande variação de critérios e larguras 

utilizadas, o autor concluiu que a largura mais recomendada para tal finalidade 

é de 30 metros, medida atualmente utilizada, no Código Florestal Brasileiro, Lei 

Federal 4.771/65 (já alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2°, alínea “a” ítem 1) 

para corpos d’água com até 10 metros de largura. 

 

3.6 Monitoramento ambiental de bacias hidrográficas 

 

O monitoramento de bacias hidrográficas é necessário, pois quanto 

menores forem as informações, maiores serão as incertezas dos prognósticos. 

Além disso, os dados permitem aferir os parâmetros e reduzir as incertezas dos 

mesmos na estimativa das variáveis hidrológicas (TUCCI, 1998). 

Tundisi (2003) ressalta que o monitoramento é o fator mais importante 

para elaboração de um banco de dados confiável e adequado que possa ser 

útil ao planejamento e ao gerenciamento ambiental. 

A aquisição de dados de bacias ainda não monitoradas poderá contribuir 

para o Prediction in Ungaged Basins (PUB) que representa uma importante 

iniciativa para obtenção de dados em bacias hidrográficas (SIVAPALAN et al, 

2003), sobretudo na década da International Association of Hydrological 

Sciences (IAHS). 
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 Além disso, o monitoramento ambiental, que contemple a quantificação 

e recompilação de dados hidrológicos e limnológicos, de uma bacia 

hidrográfica que deverá ser urbanizada no decorrer do tempo é de extrema 

importância, para que seja possível melhor compreender as prováveis 

alterações no ciclo hidrológico que deverão ocorrer em função do aumento de 

áreas impermeáveis. 

 No caso do Campus 2, até o primeiro semestre de 2005 foram gastos, 

no monitoramento ambiental, cerca de R$ 110.000,00, conforme recomendado 

pela equipe técnica que realizou a licença ambiental do Campus e requisitado 

pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN). 

 

3.7 Modelos hidrológicos 

 

 O modelo hidrológico é uma das ferramentas desenvolvidas, para 

entender e representar o comportamento da bacia hidrográfica e prever 

condições diferentes das observadas (TUCCI, 1998). O mesmo autor ressalta 

que a simulação hidrológica é limitada pela heterogeneidade física da bacia e 

dos processos envolvidos e o modelo por si só não é um objetivo, mas uma 

ferramenta para atingir um objetivo. 

 O modelo deve ser usado para se antecipar aos eventos, para verificar 

os impactos da urbanização de uma bacia antes que ela ocorra e para que 

medidas preventivas possam ser tomadas (TUCCI, 1998). 

 De acordo com Campana e Tucci (2001) há uma grande diferença entre 

controlar os impactos antes do desenvolvimento da bacia e após a sua 

urbanização, pois a maioria dos municípios não tem condições econômicas 

para fazer controle neste último estágio. Os mesmos autores ressaltam que um 

dos principais desafios do planejador é o de antecipar-se e prevenir ou 

minimizar os impactos antes que eles se tornem realidades. 

O uso de modelos hidrológicos para o gerenciamento dos recursos 

hídricos é ferramenta indispensável quando o planejador necessita reunir 

processos quantitativos em diferentes fases. Devido à existência de várias 

alternativas para se compor cenários de planejamento, é necessário 
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estabelecer metodologias que auxiliem os tomadores de decisão (OHNUMA 

JR., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Seqüência de uso do modelo dentro das fases de estudo (TUCCI 1998 apud 
OHNUMA JR, 2005). 
 

 

 

A aplicação de modelos visa não somente elaborar cenários em 

diferentes contextos de ocupação, como também, a partir do aprendizado do 

comportamento do sistema, propor soluções para o desenvolvimento de forma 

sustentável. 

A figura 3 apresentada por TUCCI (1998) apud OHNUMA JR (2005) 

mostra uma seqüência de uso do modelo dentro das fases de desenvolvimento 

para um determinado estudo. 
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3.7.1 O sistema computacional IPHS-1 e o modelo IPH – II 

 

Os modelos hidrológicos se desenvolveram basicamente em dois 

sentidos: (a) modelos para grandes bacias, como aqueles que tratam de forma 

empírica a distribuição dos parâmetros em áreas de grande magnitude e (b) 

modelos de pequenas bacias, como aqueles que buscam representar com 

maior precisão, e de forma distribuída, os processos hidrológicos (TUCCI, 

1998). 

Para se estabelecer diferentes cenários de urbanização, diversos 

modelos são elaborados para melhor ilustrar e prever uma realidade. Na área 

de engenharia dos recursos hídricos, uma maneira rápida e pertinente para se 

avaliar o comportamento hidrológico em uma bacia é através dos hidrogramas 

de projetos resultante da ocorrência de uma determinada tormenta. IPH-

UFRGS / ALM / FEZ / IMF (2003) abordam que os hidrogramas de projeto 

representam técnicas hidrológicas capazes de compor a vazão e o volume 

máximo de uma enchente. 

O hidrograma de projeto é determinado através do conhecimento da 

precipitação de projeto, das características físicas da bacia e dos parâmetros 

do modelo de transformação da precipitação em vazão (TUCCI, 1998). 

De acordo com o IPH-UFRGS-2004 de fundamentos do IPHS - 1, esse 

sistema é um pacote computacional para WINDOWS ou FORTRAN. 

Internamente, o sistema é modulado e oferece as seguintes opções: 

- escoamentos em rios; 

- propagação em reservatório; 

- transformação precipitação – vazão na bacia; 

- entrada soma ou derivação de hidrogramas. 

 

O sistema é formado por três componentes: 

1- leitura de dados e manejo de arquivos; 

2- modelos; 

3- impressão e graficação. 

A segunda componente é dividida em dois módulos: 

- módulo Bacia; 
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- módulo Rio. 

Cada módulo é formado por vários sub-módulos que realizam operações 

hidrológicas específicas. Por sua vez, cada sub-módulo apresenta diversas 

opções diferentes algoritmos de cálculo. 

 

3.7.1.1 Módulo Bacia 

 

O módulo Bacia é configurado em precipitação; separação de 

escoamento; escoamento superficial e escoamento subterrâneo. Já o módulo 

Rio é dividido em escoamento em rios, escoamento em reservatórios e 

derivação de vazões. 

O sistema IPHS - 1 dá suporte para vários tipos de modelos, dentre os 

quais está o modelo IPH II para separação de escoamento. 

 O modelo IPH II foi desenvolvido com o objetivo de permitir seu uso para 

projetos de engenharia em bacias rurais e urbanas (TUCCI, 1998). 

 Tucci (1998) comenta que a base principal do modelo IPH II é um 

algoritmo de separação do escoamento desenvolvido por Berthelot em 1970. O 

autor utiliza a equação da continuidade combinada com a equação de Horton  

e uma função empírica da percolação (IPH-UFRGS-2004 ). 

 De acordo com o IPH-UFRGS-2004 de Fundamentos (2004) O IPH II é 

composto pelos seguintes algoritmos: 

a) Perdas por intercepção; 

b) Separação do escoamento; 

c) Propagação do escoamento superficial e subterrâneo. 

 

Na figura 4 é possível observar o fluxograma do modelo IPH II que 

representa o processo de cálculo em um intervalo de tempo (IPH-UFRGS-

2004). 

 

a) Perdas por intercepção: A precipitação inicialmente é retida pelo 

reservatório de intercepção, composto por cobertura vegetal e depressões, até 

que sua capacidade de Retenção Máxima (Rmax) seja satisfeita. A precipitação 
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restante é utilizada no algoritmo de infiltração para o cálculo dos volumes 

superficial e percolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma de cálculo do modelo IPH II (MINE, 1998, apud IPH-UFRGS-2004 ) 
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b) Separação do escoamento: A capacidade de infiltração é determinada 

pela equação de Horton: 

 

         I = Ib + (Io – Ib). h
t                                                             (1) 

 

onde I é a capacidade de infiltração no tempo t, Ib a capacidade de infiltração 

mínima, Io a capacidade de infiltração para t = 0 e h = exp (-k), onde k é um 

parâmetro empírico relacionado ao tipo de solo. A percolação da camada 

superior do solo é definida pela equação: 

 

T = Ib (1 -h
t)                                                   (2) 

 

A equação de continuidade aplicada à zona superior do solo, conforme 

figura 5, é expressa por: 

TI
dt

dS
−=                                          (3) 

 

 

 
Figura 5: Continuidade na camada superior do solo (MINE, 1998, apud IPH-UFRGS-2004 ) 
 

Substituindo-se as equações (1) e (2) na equação (3) e integrando, resulta: 

 

 

)1(
ln

−







+= 

to
o h

h

I
SS                                        (4) 
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Onde So é o estado de umidade do solo quando se inicia a percolação; e Io a 

capacidade de infiltração correspondente. 

 Duas situações podem ocorrer no cálculo dos volumes superficiais e 

percolados (IPH-UFRGS-2004 de Fundamento do IPHS-1, 2004): 

 - quando a precipitação é maior que a capacidade de infiltração, e 

 - quando a precipitação é menor que a capacidade de infiltração. 

Este modelo foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com o método de 

Clark para a propagação do escoamento superficial e subterrâneo. 

 

c) Propagação do escoamento superficial e subterrâneo (método de 

Clark): O método de Clark (1945) é uma combinação do histograma tempo-

área (HTA) com um reservatório linear simples (RSL). O HTA representa a 

translação da chuva pelo deslocamento sobre a superfície da bacia. O 

reservatório linear representa os efeitos de armazenamento das partículas de 

água no percurso até o ponto de saída da bacia (TUCCI, 1998). 

 

 

3.7.1.2 Módulo Rio 

 

O módulo Rio é formado pelos modelos que representam o processo de 

propagação de ondas de cheia em rios, canais e reservatórios. O procedimento 

de propagação de cheias utilizado é o método Muskingum em várias versões, 

dentre elas a versão Muskingum-Cunge Linear (IPH-UFRGS-2004 de 

Fundamento IPHS-1, 2004). 

 Para que se torne possível realizar a simulação, com uso desse módulo 

é necessário especificar a largura do canal (l), o intervalo de tempo de cálculo 

(múltiplo de Dt), as cotas máximas e mínimas dos trechos de córrego nas sub-

bacias, a rugosidade (n), as dimensões do canal e as vazões específicas de 

cada sub-bacia (IPH-UFRGS-2004 ). 
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3.8 Município de São Carlos 

 

O Município de São Carlos está localizado na região centro-norte do 

Estado de São Paulo, entre as coordenadas geográficas de 21º35’45” e 

22º09’30” de latitude sul e 47º43’04” e 48º05’26” de longitude oeste (figura 6).  

 

 

Figura 6: Localização de São Carlos – estado de São Paulo (MURO, 2000). 

 

O clima regional, de acordo com a classificação de Köppen, pertence ao 

tipo Cwa (grupo mesotérmico, seca no inverno e temperatura do mês mais 

quente acima de 22oC), com estações climáticas bem definidas. O período 

seco abrange os meses de abril a setembro, o mês de agosto é o responsável 

pelos menores índices de precipitação. O período de outubro a março 

caracteriza a estação chuvosa, com os maiores índices de precipitação nos 

meses de dezembro e janeiro. As médias anuais de precipitação variam entre 

1.200 mm e 1.500 mm. 

Possui área aproximada de 1.137 km2 e perímetro de 231.200m. Sua 

extensa rede hidrográfica soma cerca de 1.023 km de cursos d’água em seu 

território, incluindo os perenes e os intermitentes, sem considerar aqueles que 
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fazem limite com os municípios lindeiros. O Rio Mogi-Guaçu, situado ao norte, 

percorre 36.050 m do município, estabelecendo a divisa com o município de 

Luiz Antônio (ESPÍNDOLA et al., 2000). 

O município está localizado em duas grandes bacias hidrográficas: 2/3 

do território pertence à bacia hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu e o restante 

pertence à bacia do Rio Jacaré-Guaçu, ao sul, na divisa entre São Carlos e os 

municípios de Itirapina e Brotas (PMSC, 2001).  

De acordo com a Lei Estadual nº 7.663, de dezembro de 1991, o 

município faz parte do 6º Grupo de Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRH) do estado de São Paulo, estando localizado na 13ª bacia, 

denominada Tietê/Jacaré, tendo sido incluído também na bacia, denominada 

Mogi-Guaçu, que abrange aproximadamente 60 %. 

Quanto às microbacias hidrográficas, o município pode ser subdivido em 

10 principais microbacias, demonstradas na Figura 7, de acordo com 

informações obtidas no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O 

mapeamento baseado nas Cartas Topográficas do na escala 1:50.000, tem-se 

em ordem decrescente de tamanho: microbacia do Ribeirão dos Negros, com 

30.173 ha; do Ribeirão do Monjolinho, com 20.610 ha, considerada 

especialmente importante por abranger integralmente a zona urbana; do 

Ribeirão das Araras, com 20.044 ha; do Ribeirão do Feijão, com 12.560 ha; do 

Rio Jacaré-Guaçú, com 8.216 ha; do Ribeirão das Cabaceiras, com 6.960 ha; 

do Ribeirão das Guabirobas, com 5.722 ha; do Rio Mogi-Guaçu, com 4.167 ha; 

do Rio Chibarro, com 3.541 ha; e finalmente a do Ribeirão do Pântano, com 

1.685 ha (ESPÍNDOLA et al., 2000). 

Embora seja um município com elevada densidade hídrica 

(aproximadamente 0,899 km lineares de corpos d’água superficiais para cada 

km2 de área do município), São Carlos possui apenas dois mananciais 

superficiais para abastecimento público: o Ribeirão do Monjolinho, principal 

curso d’água na microbacia que recebe o mesmo nome, que percorre 

aproximadamente 24.060 m de extensão dentro do município, e o Ribeirão do 

Feijão, com aproximadamente 13.070 m de extensão, na divisa sul do 

município. Aproximadamente 40 % do abastecimento público municipal são 

obtidos de captações sub-superficiais (ESPÍNDOLA et al., 2001). 
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Figura 7: Área onde estará situado o Campus 2 da USP – São Carlos. Adaptado de PMSC, 

2001. 

 

A altimetria no município varia de 515 m, na área de alagamento 

próxima ao Rio Mogi-Guaçu, ao Norte, na porção que pertence à bacia do 

Ribeirão das Guabirobas, até 1.000 m, na porção Sudeste do município, na 

bacia do Ribeirão do Feijão, apresentando variação de 485 m. (PMSC, 2001). 

De maneira genérica, os solos foram agrupados em seis grandes 

classes: os latossolos, subdivididos em latossolo vermelho-amarelo, latossolo 

vermelho-escuro e latossolo roxo; os solos podzólicos vermelho-amarelo; a 

terra roxa estruturada; as areias quartzosas profundas; os solos litólicos e os 

solos hidromórficos (Instituto Agronômico de Campinas - IAC). 

 

3.8.1 A bacia hidrográfica do Monjolinho 

 

Na porção pertencente ao município de São Carlos, a bacia hidrográfica 

do Ribeirão do Monjolinho está localizada na região centro-oeste, entre as 

coordenadas geográficas UTM 181.076 m e 208.559 m de longitude oeste e 

Bacia do Mineirinho 



Revisão Bibliográfica_______________________________________________ 24 

7.553.040 m e 7.568.539 m de latitude sul, perfazendo uma área de 20.610 ha 

(206,100 km2) e um perímetro de 81.900 m (figura 7). 

O Ribeirão do Monjolinho nasce no planalto de São Carlos, a leste do 

município, na cota de 900 m, percorrendo aproximadamente 24 km dentro do 

município e 14 km estabelecendo o limite entre os municípios de São Carlos e 

Ibaté, até desaguar no rio Jacaré-Guaçu, na cota de 540 m, apresentando um 

desnível de 360 m. (ESPÍNDOLA et al., 2000). 

A bacia do córrego do Mineirinho, na qual estará situado o Campus 2 

(figura 7), é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do Ribeirão do Monjolinho. 

A altimetria na área da bacia hidrográfica do Ribeirão do Monjolinho 

varia de 560 m a 920 m, de acordo com as informações contidas nas cartas 

topográficas do IBGE, na escala 1:50.000. 

De forma geral, os solos nessa bacia podem ser agrupados em cinco 

grandes classes: os latossolos, que são os que predominam na área, podendo 

ser subdivididos em latossolo vermelho-amarelo, latossolo vermelho-escuro e 

latossolo roxo; areias quartzosas profundas; solos litólicos; hidromórficos e 

terra roxa estruturada. As altitudes vão desde 500m até pontos com altitudes 

maiores que 900 m (IAC). 

Na área da bacia hidrográfica do Monjolinho predominam as formações 

geológicas Serra Geral e formação Botucatu, pertencentes ao grupo São 

Bento, e a formação Adamantina, relativa ao grupo Bauru. Essa área apresenta 

uma variedade de formas de relevo, e pertence à Província Geomorfológica 

das Cuestas Basálticas, no qual predominam relevos de morros (ESPÍNDOLA 

et al., 2000). 

A formação geológica Botucatu tem caráter contínuo, de espessura 

variável, freqüentemente na forma de escarpas subverticalizadas e alongadas 

e, menos comumente, por afloramentos isolados, devidos à intensa cobertura 

proporcionada por sedimentos recentes, sobretudo aqueles de maior 

contribuição do próprio arenito.  

As litologias dessa formação, que ocupam considerável espaço na área, 

representam a quase totalidade da porção sul. Morfologicamente, no geral, 

apresentam superfície de intensa dissecação, com como classe de declividade 

predominante a de 2 a 5 % e baixa densidade de drenagem. Esta monotonia é 

truncada pela presença de escarpas abruptas e de morros testemunhos. Tais 
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feições podem ser verificadas no limite sudoeste da cidade e à leste da 

Rodovia SP-310, entre a Fazenda Sesmaria do Pinhal e o entroncamento com 

a Rodovia SP-215. 

 

3.8.2 Plano Diretor e diretrizes para ocupação do solo no município de 
São Carlos 
 
 

Os Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDUs) são os mecanismos 

de ação ordenada que buscam equilibrar o desenvolvimento com as condições 

ambientais das cidades. A política de PDDUs usa critérios e princípios básicos 

de controle, de estratégias e de interfaces com outros planos, por exemplo de 

esgotos sanitários, resíduos sólidos e de desenvolvimento (TUCCI, 2002). As 

microbacias urbanizadas constituem adequados campos de ação para 

desenvolvimento de atividades educativas em uma abordagem multi e 

interdisciplinar. Os trabalhos de campo são fundamentais para construção e 

difusão de conhecimentos e, dessa forma, para mobilização social necessária 

para defesa e recuperação dos recursos hídricos (GUIMARÃES, 1998). 

As condições hidrológicas que produzem cheias em áreas urbanas 

decorrem, principalmente, de dois processos que podem ocorrer de forma 

isolada, ou em conjunto: as enchentes naturais e as relacionadas à 

urbanização. As primeiras ocorrem devido ao processo natural do ciclo 

hidrológico, onde o rio ocupa o seu leito maior. Nesse caso os impactos são 

resultados da ocupação inadequada dessas áreas, tendo como fator agravante, 

a inexistência, no Plano Diretor Urbano da maioria das cidades brasileiras, de 

restrições da implantação de loteamentos em áreas sujeita a inundação 

(TUCCI, 2001). 

O Plano Diretor do município de São Carlos (PDMSC), atualmente, 

encontra-se na Câmara Municipal de Vereadores e deverá ser aprovado no 

máximo, até outubro de 2006, conforme recomenda a Legislação Federal. A 

drenagem urbana não tem sido contemplada no PDMSC. No entanto, a 

questão da impermeabilização dos lotes, assim como áreas de interesses 

ambientais e sociais, é observada (PMSC, 2003). 
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Os loteamentos já existentes, assim como os futuros deverão receber 

restrições do uso e ocupação do solo, sobretudo nas taxas de 

impermeabilização do solo. 

Embora seja aparentemente fácil e simples criar leis de zoneamento e 

políticas de controle do uso do solo, muitas vezes o que se percebe é que as 

mesmas não são aplicadas na prática por falta de fiscalização e controle dos 

agentes fiscais, associadas ao descaso social, política e ambiental (OHNUMA 

JR. 2005).  

O mesmo autor relata que o objetivo maior para a implementação de 

políticas públicas que envolvem a ocupação e uso do solo está em ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções eco-sociais do município. Entende-se por 

funções eco-sociais, aquelas em que se prevê o uso socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado do território a ser impermeabilizado. É de interesse 

comum preservar áreas que assegurem o bem estar dos moradores e, 

portanto, é necessária a aplicação de uma política urbana que vise controlar a 

má ocupação do solo. 

Devido o elevado crescimento urbano e suas conseqüências, nota-se a 

necessidade da elaboração de propostas para estabelecer uma viável política 

de recuperação de bacias hidrográficas. 

Com base na proposta do Plano Diretor do Município de São Carlos 

(PMSC, 2001), cabe à política urbana deste município ordenar e controlar o 

uso do solo de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou 

inadequado em relação à infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-

estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental. 
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O PDMSC prevê coeficientes para ordenar o uso do solo de forma 

racional e adequada. Assim, o Plano Diretor (2003) sugere a divisão do 

município em Macrozonas com características semelhantes em relação aos 

critérios adotados para a ocupação e uso do solo. 

Dessa forma, a expansão urbana será baseada em restrições de acordo 

com as Macrozonas pré-estabelecidas divididas em ocupação controlada, 

induzida ou condicionada, além de contemplar para cada situação de ocupação 

os coeficientes de aproveitamento, de aproveitamento básico, de 

aproveitamento máximo, de cobertura vegetal, de ocupação e coeficiente de 

permeabilidade. Este último quantifica quanto de área cada novo 

empreendimento deve deixar disponível para que se reduza o potencial de 

escoamento superficial ao longo da bacia. 

O Plano Diretor recomenda para a bacia do Mineirinho um coeficiente de 

permeabilidade de 15 %, ou seja, novos empreendimentos devem deixar livres 

15 % de área permeável obrigatoriamente (PMSC, 2004). 

 

3.9 Cenários para o planejamento ambiental de bacias urbanas 

 

A elaboração de cenários é uma importante ferramenta para o 

planejamento regional sustentável. A combinação de cenários propõe uma 

grande quantidade de conhecimento quantitativo e qualitativo (DÖLL et al, 

2000). 

Com a criação de cenários podemos avaliar, estudar e comparar 

diferentes situações hipotéticas. Dessa forma, os cenários são de grande 

importância para tomadas de decisões para evitar erros e danos ao meio 

ambiente, geralmente irreversíveis (Mendiondo et al., 2004). 

A previsão de uso dos modelos hidrológicos para a geração de cenários 

que possa estimar como um futuro incerto irá reagir de acordo com as decisões 

tomadas hoje é de grande importância para o desenvolvimento sustentável e 

regional (OHNUMA JR, 2005). 

As etapas para o desenvolvimento de cenários visando à aplicação 

sustentável de medidas de controle sugerida por DÖLL et al (2000) são: 
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� Etapa 1: 

Identificação da área problema. 

� Etapa 2: 

Definição do sistema, incluindo a resolução e a extensão espaço-

temporal. 

� Etapa 3: 

Definição dos indicadores do estágio do sistema. 

� Etapa 4: 

Composição de cenários qualitativos de referência e de intervenções/ 

alterações. 

� Etapa 5: 

Quantificação dos cenários através da: 

- proposta de suposições quantitativas e 

- determinação dos indicadores dos estágios do sistema no presente e 

no futuro usando modelos. 

� Etapa 6: 

Avaliação e comparação dos cenários. 

 

 

 

 


