
1 
 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Aplicação do programa i-Tree Hydro para avaliar os efeitos da cobertura arbórea 
na dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica urbana 

Flaviane Rodrigues da Cunha 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestra em Ciências, Programa: Recursos Florestais. 
Opção em: Conservação de Ecossistemas Florestais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2018

 



3 
 

Flaviane Rodrigues da Cunha 
Engenheira Ambiental 

Aplicação do programa i-Tree Hydro para avaliar os efeitos da cobertura arbórea na 
dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica urbana 

Orientador:  
Prof. Dr. DEMÓSTENES FERREIRA DA SILVA FILHO 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestra em Ciências, Programa: Recursos Florestais. 
Opção em: Conservação de Ecossistemas Florestais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2018

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

DIVISÃO DE BIBLIOTECA – DIBD/ESALQ/USP 

Cunha, Flaviane Rodrigues da 

Aplicação do programa i-Tree Hydro para avaliar os efeitos da 
cobertura arbórea na dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica 
urbana / Flaviane Rodrigues da Cunha. - - Piracicaba, 2018. 

46 p. 

Dissertação (Mestrado)  - - USP / Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”. 

1. Florestas urbanas 2. Uso e ocupação do solo 3. Escoamento 
superficial 4. Hidrologia urbana I. Título 

  



3 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha família, 

 meus pais (Pedro e Cida) e a meu irmão (Fábio), 

 por serem o “porque”, que permite que eu enfrente “qualquer como”. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que pelas mãos da Imaculada e por sua infinita 

misericórdia sempre me confia muito mais do que eu mereço e me socorre quando necessário. 

À Universidade de São Paulo e a Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz”, pela oportunidade 

de cursar o mestrado em uma das melhores instituições do mundo. À Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos. Ao 

programa de pós-graduação em Recursos Florestais, seus docentes e funcionários. Meu 

agradecimento de modo especial à Giovana Oliveira, por todo amor e empenho com que realiza suas 

atribuições no programa, por ser suporte e refúgio para os pós-graduandos por muitas vezes e por 

realizar “bem mais que seu trabalho” e oferecer a cada um de nós sua amizade. 

Ao Prof. Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho por acreditar nesse trabalho, ser apoio 

acadêmico e científico quando necessário e por ensinar muito mais do que a universidade oferece, 

como valores, humanismo e compreensão. Ao Dr. Jefferson Lordello Polizel pela prontidão e 

solicitude para toda e qualquer necessidade, sem as quais nenhum de nossos trabalhos 

conseguiriam seguir.  

A Dr. Carolina B. Rodrigues, pelas contribuições significativas a esse trabalho. E aos 

professores que compõe a banca avaliadora do: Prof. Dr. José Rodolfo Scarati Martins, Prof. Dr. 

Sergio Nascimento Duarte e Profa. Dra. Patrícia Layne de Souza, que muito além de uma simples 

banca, foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho assim como para meu 

crescimento enquanto profissional. Gratidão. Agradeço a Robert Coville, do The Davey Tree Expert 

Company / The Davey Institute pelo auxílio fundamental na execução do I-tree Hydro. 

Aos meus amigos do laboratório de Silvicultura Urbana (vulgo “lab do Demo”), por serem 

apoio nos momentos difíceis e companhia nas horas de alegria e pela oportunidade de trabalhar com 

pessoas tão integras e competentes em meu dia-a-dia. De modo particular agradeço ao Marcelo Eric 

de Almeida Santos, pelo apoio e parceria em horas de aflições, estudos, desafios e decisões que a 

pós-graduação nos exige. 

As irmãs da congregação “Nossa Senhora do Cenáculo”, onde morei por quase dois anos. 

Por serem muito mais do que “as donas da pensão” e se tornarem quase mães para cada estudante 

que recebem. Aos amigos da Vila Estudantil da pós-graduação da Esalq, por serem companheiros de 

vida que partilham da mesma realidade, capazes de entender e respeitar tudo que passamos. 

Ao Ministério Universidades Renovadas da diocese de Piracicaba. Por serem minha família 

e sustento de todas as horas e em qualquer situação. Pela doação ilimitada de cada membro em 

minha vida, por serem essenciais e insubstituíveis, pela infinita amizade que levarei para a 

eternidade. Por manter vivo em mim o “sonho de amor para o mundo.” Meu agradecimento especial a 

Mestra deste departamento Carolina Kravetz, pelas incontáveis traduções necessárias para a 

realização deste trabalho e seu socorro imediato, sempre. 

Ao grupo de oração para jovens Maranata, da arquidiocese de Ribeirão Preto, por serem “a 

certeza de que se tem pra onde voltar”. 



5 
 

Aos meus pais Pedro e Cida, ao meu irmão Fábio, por acreditarem nos meus sonhos mais 

loucos e por darem sentido a tudo o que faço. 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda verdade passa por três estágios. 

No primeiro, ela é ridicularizada. 

No segundo, é rejeitada com violência. 

No terceiro, é aceita como evidente por si própria. 

(Arthur Schopenhauer) 

 

“Compreendi que, sem o amor,  

todas as obras são nada, 

mesmo as mais brilhantes.”  

(Santa Teresinha do Menino Jesus) 



7 
 

SUMÁRIO 

 
RESUMO ................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 9 

LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................... 10 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 13 

2.1 Água no contexto urbano .................................................................................................... 13 

2.2 Árvores no contexto urbano ............................................................................................... 13 

2.2.1 Árvores urbanas na gestão de águas pluviais .................................................................. 15 

2.2.2 Interceptação de chuvas pelas copas ............................................................................... 20 

3 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 21 

3.1 Área de estudo .................................................................................................................... 21 

3.1.1 Munícipio de São Paulo ................................................................................................... 21 

3.1.2 Bacia Hidrográfica do Córrego do Jaguaré  .................................................................... 21 

3.2 I-Tree Hydro ....................................................................................................................... 23 

3.2.1 Identificação do modelo .................................................................................................. 23 

3.2.2 Coleta e manipulação dos dados ...................................................................................... 24 

3.2.2.1 Categorias de cobertura do solo ................................................................................... 25 

3.2.2.2 Dados metereológicos................................................................................................... 25 

3.2.3 Descrição e funcionamento do modelo ........................................................................... 26 

3.2.3.1 Estrutura do modelo...................................................................................................... 27 

3.2.4 Cenários ........................................................................................................................... 33 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 35 

4.1 CENÁRIO 1 ........................................................................................................................ 35 

4.2 CENARIO 2  ....................................................................................................................... 37 

4.3 CENARIO 3  ....................................................................................................................... 38 

4.4 CENARIO 4  ....................................................................................................................... 40 

5 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 43 

 

 



8 
 

 

 

RESUMO 

Aplicação do programa i-Tree Hydro para avaliar os efeitos da cobertura arbórea na 

dinâmica hidrológica de uma bacia hidrográfica urbana 

A urbanização acelerada e mal planejada pode ocasionar diversas alterações e 
consequências para o ambiente, como a sistemática impermeabilização do solo, que 
pode ocasionar aumento do escoamento superficial da água e redução do tempo de 
escoamento, gerando problemas como enchentes, alagamentos, aumento do risco de 
desastres naturais, entre outros. A criação de mais áreas verdes pode ser considerada 
uma alternativa adequada para reduzir esses fenômenos, frente à rápida e crescente 
expansão urbana. Como os benefícios hidrológicos das árvores em ambiente urbano 
ainda são pouco explorados por pesquisadores, sobretudo no Brasil, existe a 
necessidade de se determinar o quanto a cobertura arbórea é capaz de influenciar na 
redução das consequências de eventos extremos para os ambientes urbanos. O i-Tree 
Hydro é um programa pioneiro em relacionar explicitamente os efeitos das árvores nas 
águas pluviais em área urbana, fornecendo diretrizes para o planejamento do espaço em 
áreas sensíveis à fenômenos ambientais.  Portanto, este trabalho pretende aplicou o 
programa em uma bacia hidrográfica da cidade de São Paulo, com o objetivo de melhor 
compreender como a disposição das árvores podem influenciar em uma área 
densamente urbanizada. Foi possível concluir utilizando o programa i-Tree Hydro que se 
aumentamos a cobertura arbórea e diminuímos a impermeabilização da bacia a uma 
queda de 12% na vazão média anual. Enquanto, fazendo o processo oposto e 
aumentando a impermeabilização e diminuindo a cobertura arbórea o volume médio 
anual da bacia aumenta cerca de 6%. Também foi possível concluir neste trabalho que 
apenas aumentando a cobertura arbórea da bacia de estudo sem alterar a 
impermeabilização é possível uma redução de 4% na vazão média anual da bacia e que 
a remoção de toda cobertura arbórea da mesma provoca um aumento de cerca de 21% , 
aumentando a média anual em aproximadamente 700 m³. 

Palavras-chave: Florestas urbanas; Uso e ocupação do solo; Escoamento superficial; Hidrologia 
urbana 
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ABSTRACT 

Application of the i-Tree Hydro program to evaluate the effects of tree cover on the 

hydrological dynamics of an urban river basin 

Accelerated and poorly planned urbanization can cause a number of changes 
and consequences for the environment, such as systematic soil sealing, which can lead 
to increased water runoff and reduced run-off time, generating problems such as flooding, 
flooding, natural disasters, among others. The creation of more green areas can be 
considered an adequate alternative to reduce these phenomena, in front of the rapid and 
increasing urban expansion. As the hydrological benefits of trees in urban environments 
are still little explored by researchers, especially in Brazil, there is a need to determine 
how much tree cover is capable of influencing the reduction of the consequences of 
extreme events for urban environments. The i-Tree Hydro is a pioneering program to 
explicitly relate the effects of trees to rainwater in urban areas, providing guidelines for 
space planning in areas sensitive to environmental phenomena. Therefore, this work 
intends to apply the program in a river basin of the city of São Paulo, in order to better 
understand how the use of permeable pavements and the quantity and arrangement of 
trees can influence in a densely urbanized area. It was possible to conclude by using the 
i-Tree Hydro program that we increased the tree cover and decreased the waterproofing 
of the basin to a fall of 12% in the average annual flow. Meanwhile, by doing the opposite 
process and increasing waterproofing and decreasing tree cover the average annual 
volume of the basin increases by about 6%. It was also possible to conclude in this work 
that only increasing the tree cover of the study basin without altering the waterproofing is 
possible a reduction of 4% in the average annual flow of the basin and that the removal of 
all the tree cover of the same causes an increase of about 21 %, increasing the annual 
average by approximately 700 m³. 

Keywords: Urban forests; Land use and land couver; Watter runoff; Urban hydrology 
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1. INTRODUÇÃO 

Globalmente, cada dia mais pessoas vivem em área urbana. Em 1950 70% da 

população vivia em áreas rurais, mas desde então o processo de urbanização se 

intensificou rapidamente, de modo que a partir de 2007 a população mundial tornou-se 

dominantemente urbana. De acordo com o relatório das Nações Unidas em 2018 55% da 

população mundial reside em áreas urbanas, contrastando com 1950 onde essa estimativa 

era de 30%. A projeção para 2050 é que 68% da população mundial seja urbana (UNITED 

NATIONS, 2018). 

A urbanização sustentável é a chave para que esse crescimento seja bem-

sucedido. À medida que o mundo continua a se urbanizar, o desenvolvimento sustentável 

depende cada vez mais da gestão do crescimento urbano, especialmente em países de 

renda baixa, como é o caso do Brasil, onde a urbanização acentuada é esperada entre 

agora e 2050. Políticas integradas para melhorar as vidas são necessários tanto os 

habitantes urbanos como os rurais, fortalecendo as ligações entre as áreas urbanas e rurais 

e construindo os laços económicos, sociais e ambientais existentes. 

O crescimento urbano está intimamente relacionado às três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental. A urbanização bem 

administrada, informada por uma compreensão das tendências populacionais a longo prazo, 

pode ajudar a maximizar os benefícios da aglomeração, minimizando a degradação 

ambiental e outros potenciais impactos adversos de um número crescente de habitantes das 

cidades. 

A criação de mais áreas verdes tem sido vista como uma resposta aos recentes 

chamados para uma urbanização mais ecológica, como forma de conciliar a necessidade de 

desenvolvimento urbano e de conservação ambiental. O uso de espaços verdes urbanos é 

cada vez mais identificado como uma ferramenta para reduzir o escoamento e assim mitigar os 

efeitos negativos da urbanização sobre a hidrologia das áreas urbanas (BARTENS et al., 2008). 

As árvores em ambiente urbano controlam o escoamento das águas pluviais e 

protegem as águas superficiais do sedimento e da carga de nutriente. Atuam como mini 

reservatórios, controlando as vazões de pico e reduzindo eventos extremos. Elas também 

aumentam a infiltração e armazenamento de água da chuva através de seu sistema 

radicular, reduzindo problemas de erosão do solo através da desaceleração das chuvas 

antes de atingir o mesmo. 

Wang et al. (2008) afirmam que as árvores podem ser uma alternativa para a 

redução do escoamento superficial em área urbana, pois a presença delas reduz 
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significativamente o escoamento, de modo particular em eventos de baixa intensidade e 

curta duração. 

De acordo com Franco, (2005), a cidade de São Paulo sofreu impactos irreversíveis 

devido à expansão urbana acelerada e não planejada, tais como: a ocupação inadequada 

de áreas de potencial paisagístico relevante e áreas de fundo de vale; a sistemática 

impermeabilização do solo pela contínua urbanização e a deficiência de áreas verdes. O 

conjunto desses impactos resultou em enchentes de enormes proporções e o surgimento 

das “ilhas de calor”, uma anomalia térmica resultante das diferenças de absorção e 

armazenamento de energia solar pelos materiais constituintes da superfície urbana. 

Apesar da cidade de São Paulo apresentar diversas áreas verdes, desde florestas 

urbanas a parques, praças, jardins e outras, a maior parte delas estão desconectadas umas 

das outras, sem formar um contínuo espacial. Pensar a cidade como um ecossistema 

urbano e considerar a presença de infraestrutura verde como forma de drenagem de água 

pode ser uma solução para os crescentes problemas de inundações encontrados no 

município. 

O uso de ferramentas de SIG (Sistema de Informações Geográficas) e 

Sensoriamento Remoto tem sido um importante instrumento para o planejamento de uma 

expansão urbana mais verde. Recentes avanços em ferramentas de análise da paisagem, 

tais como fotografias aéreas, métodos de classificação do uso e ocupação do solo, imagens 

de satélite, sensoriamento remoto, entre outros, tem tornado possível mensurar 

graficamente e estatisticamente os padrões espaciais de paisagens, criando sugestões de 

desenvolvimento sustentável para auxiliar na resolução de problemas como a expansão 

urbana, fragmentação do habitat e degradação (Ndubisi, 2002). 

O U.S. Forest Service, ou Serviço Florestal Norte-americano, desenvolveu o 

modelo I-Tree Hydro, que é capaz de simular o hidrograma de vazão usando dados de 

precipitação, dados digitais de elevação de terreno e outros parâmetros, como cobertura do 

solo. 

A aplicação do modelo I-Tree Hydro em uma bacia hidrográfica do município de 

São Paulo pode ajudar a formular diretrizes e possibilidades paisagísticas em um âmbito de 

desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, visando mitigar problemas recorrentes 

de drenagem urbana ineficiente presentes na cidade. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal aplicar o modelo i-Tree Hydro 

em uma bacia hidrológica altamente urbanizada da cidade de São Paulo, possibilitando 

assim a criação de casos alternativos que modelem o quanto a arborização urbana, a 

infraestrutura verde e / ou a utilização de pavimentação mais permeável pode interferir na 

gestão de água pluviais urbanas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Água no contexto urbano 

O desenvolvimento urbano acelerado acarreta muitas vezes em uma expansão não 

planejada de cidades. Tal expansão provoca conversão de usos do solo característicos em 

uma região e podem causar impactos ambientais significativos. Estas modificações resultam 

na substituição de áreas de vegetação nativa por superfícies impermeáveis, que aumentam 

o escoamento superficial da água da chuva, causando inundações urbanas, erosão de 

canais e problemas de poluição não pontuais. 

Atualmente, a água tem sido alvo de conflitos mundiais, principalmente pelo 

aumento do consumo e deterioração dos mananciais, que além de qualidade reduzida 

possuem capacidade finita. Uma das principais causas trata-se do aumento do consumo e 

contaminação dos mananciais encontrados em áreas urbanas (ALVES, 2015). 

De acordo com Delleur (2003) e Tucci (2003) a urbanização produz efeitos no ciclo 

hidrológico tais como: aumento do escoamento superficial e redução do tempo de 

escoamento, provocando aumento nas vazões máximas e antecipando picos de cheias; 

reduzindo o escoamento subterrâneo; causando rebaixamento do nível do lençol freático; 

redução nos processos de evapotranspiração e redução da infiltração de água no solo. 

Tominaga (2013) afirma que a urbanização também contribui para a deterioração 

da qualidade das águas urbanas e causa problemas como ligações clandestinas de rede de 

esgoto nas águas pluviais, problemas com resíduos indevidamente descartados, geração de 

poluentes oriundos da lavagem de superfícies urbanas, em alguns casos, com cargas 

superiores às existentes no esgoto doméstico. 

Desta forma, estratégias de drenagem urbana se fazem necessárias. Porto et al 

(1993) define drenagem urbana como medidas em conjunto com o objetivo de diminuir 

prejuízos e minimizar riscos gerados por inundações a fim de possibilitar um 

desenvolvimento urbano harmônico, articulado e sustentável. Pensar a drenagem urbana 

considerando a arborização como parte de um sistema natural de drenagem pode ser uma 

forma de mitigação para estes desafios encontrados na gestão da água urbana. 

 

2.2. Árvores no contexto urbano 

Os benefícios econômicos de uma árvore estão diretamente ligados aos seus 

benefícios funcionais e aumentam à medida que seu dossel aumenta. Uma árvore de rua 

pode oferecer benefícios tais como: a redução do escoamento das águas pluviais, melhoria 
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da qualidade do ar, armazenamento de carbono, proporcionar sombra e melhorar o efeito da 

ilha de calor urbano. 

As árvores da rua também aumentam a biodiversidade, proporcionam 

conectividade alimentar, de habitat e paisagem para a fauna urbana e diminuem o ruído e as 

emissões de poluentes oriundos do tráfego rodoviário (MULLANEY; LUCKE; TRUEMAN, 

2015). 

Donovan; Butry, (2010) chama atenção também aos benefícios não físicos – ou 

sociais – das árvores, tais como o apoio às comunidades urbanas saudáveis e melhoria da 

saúde humana. 

A presença de espaços verdes urbanos aumenta o convívio entre moradores de 

uma região, incentiva a atividade física, diminuí o estresse e instiga o convívio social (Van 

Dillen et al., 2012 apud Mullaney, 2015). De acordo Frances E, (2001) locais com vegetação 

conservada possuem níveis de criminalidade reduzidos quando comparado a áreas não 

vegetada. Isto acontece devido ao fato da comunidade residente dedicar a área maior 

atenção e cuidado. 

Mullaney et al. (2015) afirma que a finalidade principal das árvores de rua mudou, 

nos últimos 30 anos, de simples ornamentação para prestação de diversos serviços 

ambientais. Parques, praças e árvores de calçadas produzem dinamismo nos espaços 

públicos urbanos, tornando-os mais interessantes e oferecendo serviços ambientais, tais 

como redução de águas pluviais, conservação de energia e melhoria da qualidade do ar 

(Donovan; Butry, 2010). No entanto, tais benefícios nem sempre são alcançados como 

deveriam, pois, as árvores possuem limitações de crescimento devido a problemas 

relacionados ao design paisagístico que limita o acesso das raízes das árvores a nutrientes, 

águas e ar. 

De acordo com Nowak; Dwyer, (2000) o planejamento urbano muitas vezes 

negligencia os projetos de arborização, permitindo que o plantio de espécies irregulares 

sejam realizados por iniciativas particulares. 

Quantificar os benefícios econômicos ligados a silvicultura urbana é uma tarefa 

complicada quando comparado aos benefícios da silvicultura convencional pois 

normalmente as árvores urbanas não possuem valor no mercado. Entretanto, é possível 

afirmar que um aumento de 10% na cobertura arbórea reduz o custo total de energia gasta 

com aquecimento e refrigeração de 5 – 10% (Mullaney et al, 2015). Árvores urbanas 

também contribuem para o comércio local. WOLF (2005) comprova que consumidores 

gastam em média 9% a mais em locais com presença arbórea quando comparado com o 

mesmo item sendo vendido em outro ponto sem a presença das mesmas. Esta diferença é 

resultado da percepção de uma atmosfera mais agradável, maior conforto e um ambiente 

favorável a compras. 
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Leal e at (2008) destacam que a arborização no contexto urbano é um patrimônio 

que deve ser conhecido pela população e mantido, tornando importante os estudos sobre 

árvores em vias urbanas, a fim de planejar a vegetação e garantir seus benefícios. 

Por se tratar de uma atividade de ordem pública fundamental à qualidade de vida 

da população, cabe ao poder público municipal (no Brasil, através do Plano Diretor de 

Arborização Urbana – PDAU) proteger áreas verdes da cidade, criar áreas e preservar e 

proteger as existentes, bem como regulamentar o sistema de arborização (SIRVINSKAS, 

1999). 

 

2.2.1. Árvores Urbanas e gestão de águas pluviais 

Embora as cidades desenvolvam uma grande variedade de medidas na gestão de 

água pluviais, a maioria ainda não aproveita os benefícios oriundos da arborização. Plantar 

árvores em locais estratégicos para reter as águas pluviais é uma ótima maneira de 

melhorar os sistemas existentes de gerenciamento de águas, aumentando sua capacidade e 

melhorando a qualidade da água, além de aumentar muito o dossel da floresta urbana (EPA; 

OFFICE, 2013). 

Atenuar a ocorrência de enchentes é um dos papéis das florestas em áreas 

urbanas, devido a interceptação das águas de chuva e a melhoria da infiltração da água no 

solo, facilitada pela maior permeabilidade do solo. Qualquer bacia hidrográfica urbana 

necessita de árvores para uma manutenção satisfatória (COSTA, 2010). 

Alves (2015) afirma que a arborização não pode apenas ser tratada como elemento 

estético, pois tem um papel indispensável no equilíbrio hidrológico do meio urbano.  

O U.S. Forest Service (Serviço Florestal Norte-Americano) afirma que árvores tem a 

habilidade para armazenar água. Uma árvore de 30 metros de altura tem aproximadamente 

200 mil folhas e pode acumular água equivalente a 11 mil galões (EPA; OFFICE, 2013). 

Wang et al. (2008) comprovaram essa afirmação demonstrando que a arborização 

desempenha um importante papel nos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas 

através da interceptação das copas, reduzindo assim a intensidade do pico de fluxo de 

escoamento. Afirmam ainda que  a forma das árvores e as propriedades da casca 

influenciam grandemente na quantidade de precipitação que pode ser interceptada ou 

escoar pelo tronco. 

De acordo com EPA (2013), uma floresta urbana saudável pode reduzir o 

escoamento das seguintes formas: 

- Transpiração: água extraída do solo para o processo de fotossíntese e 

liberada para atmosfera em forma de vapor do dossel. 
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-Interceptação: estruturas da árvore, como folhas, ramos e tronco, diminuem e 

retardam a quantidade de água da chuva que atinge o solo, absorvendo e interceptando o 

escoamento, reduzindo assim a vazão de pico. 

- Diminuição do risco de queda: Copas de árvores reduzem a erosão do solo, 

pois diminuem o volume e a velocidade das chuvas à medida que caem através do dossel e 

reduzem o impacto dos pingos de chuva nas superfícies estéreis. 

- Fitorremediação: ao absorver a água a planta absorve também substâncias 

potencialmente nocivas, tais como metais, compostos orgânicos, combustíveis e solventes 

do solo. Dentro da árvore essas substâncias podem ser transformadas em outros 

compostos não prejudiciais, podem ser usadas como nutrientes e / ou armazenadas nas 

raízes, caule ou folhas. 

 

 

Figura 1: Benefícios da árvore no escoamento urbano. (EPA,2013 com edições do autor) 
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Embora a silvicultura urbana tenha sido reconhecida por sua capacidade de 

purificar o ar, reduzir as necessidades energéticas, aumentar os valores das propriedades e 

atenuar os efeitos das ilhas de calor, a sua eficácia inata de absorver e desviar as águas 

das chuvas tem sido subutilizada. Para utilizar árvores como forma de gerenciamento de 

águas pluviais, as propriedades do solo e volume disponível precisam ser observadas (EPA, 

2013). 

Alves (2015) realizou um trabalho na cidade de Uruaçu, no estado de Goiás, 

demonstrando que as árvores interferem no tempo de concentração das águas em bacias 

hidrográficas urbanas, minimizando as cheias e inundações. No entanto, para que isso 

ocorra, é necessário levar em consideração o contexto de paisagem em que estão inseridas 

e as características das espécies presentes, pois variáveis como arquitetura da copa, 

formato da folha, altura, sistema de desenvolvimento radicular, casca e folhas influenciam 

diretamente. 

De acordo a Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana (2013), os seguintes 

fatores são essenciais para o desenvolvimento de uma árvore visando gerenciamento de 

águas pluviais: 

A porosidade do solo (quantidade de espaço disponível 
dos poros), a permeabilidade (como os espaços de 
poros estão interligados) e a taxa de infiltração (a rapidez 
com que a água se move pelo solo) são cruciais para o 
sucesso de uma árvore de rua e a sua capacidade de 
absorver as águas pluviais. Estas propriedades do solo 
afetam a quantidade de ar, umidade e nutrientes que 
estão disponíveis na zona da raiz e quanto escoamento 
é absorvido no solo em vez de fluir sobre o solo. 

 

A ausência desses cuidados na inserção de uma árvore urbana prejudica sua 

capacidade de crescimento assim como sua capacidade de drenagem. Uma árvore situada 

em um local onde não possui espaço ou acesso a água está destinada ao fracasso. A 

impermeabilização no entorno gera aumento no escoamento superficial das águas do local, 

evitando a infiltração e forçando as raízes das árvores a crescerem em direção à superfície 

em busca de ar e umidade. Isto resulta, frequentemente, no problema comum de 

arrebentamento de calçadas porque as raízes crescem para cima para alcançar todo o 

oxigênio e a água que precisam para sobrevivência. 
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Figura 2: Problemas na árvore urbana relacionados a falta de planejamento (EPA,2013 com edições do autor) 

 

2.2.2. Interceptação da chuva pelas copas 

O processo de infiltração é o grande responsável pela influência da floresta urbana 

na distribuição de água da superfície do solo. 

Oliveira Junior,J. C. ;  Dias (2003) consideram que a interceptação pelas copas é 

um componente importante no ciclo hidrológico urbano, pois afeta a dinâmica do 

escoamento superficial e o processo de infiltração, influenciando na redistribuição da água 

da chuva, no amortecimento, no direcionamento e na retenção das águas que chegam até o 

solo. 

Fazio (2012), realizou pesquisas com indivíduos de grande porte, com copa densa 

e folha perene e concluiu que, quando estão adultos, dependendo da intensidade e duração 

da chuva, uma única árvore é capaz de armazenar cerca de 28 mm de água ou mais. 

A capacidade de retenção das chuvas por indivíduos arbóreos sofre influência de 

aspectos tais como: espécie arbórea; intensidade e duração do evento chuvoso; 

permanência, tamanho, tipo e número de folhas; formato da árvore; distribuição de galhos e 

folhas na estrutura da árvore; temperatura e umidade relativa do ar; velocidade dos ventos; 

radiação solar e poda e manutenção dos indivíduos (XIAO et al., 2000). 

Xiao; Mcpherson (2002) desenvolveram um modelo capaz de calcular a contribuição 

de cada árvore na quantidade total de interceptação. O modelo de intercepção explica a 
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precipitação interceptada pelas superfícies das folhas da árvore e do caule. O modelo 

requer arquitetura de árvore (por exemplo, dimensão e área de superfície da folha) e dados 

meteorológicos (por exemplo, precipitação, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 

do vento e radiação solar) como parâmetros de entrada. 

Um estudo realizado por Alves (2015) evidencia que a arborização urbana faz com 

que raízes, troncos, copas e ramos funcionem como obstáculos naturais para as águas da 

chuva, fazendo que, em função da retenção temporária, alcancem mais lentamente os 

corpos receptores, promovendo a ampliação do tempo de concentração, do tempo de 

retardo e consequentemente do pico de vazão. 

Silva (2008) demonstrou isso por um trabalho realizado na cidade de Piracicaba, 

onde concluíram que em eventos duradouros e com precipitações superiores a 20 mm, as 

interceptações são em média de 7.4 mm. 

Porém, estudos que relacionam as interceptações da chuva pelas árvores aos 

modelos hidrológicos de bacias ainda são pouco estudados, apesar de muito necessários. 

Para que isso ocorra exige-se um entendimento do impacto da árvore e das suas 

particularidades sobre o processo de drenagem, para a inserção das características de 

interceptação pelas copas das árvores em simulações computacionais. Essas simulações 

são utilizadas em modelos como o UFORE-Hydro, mecanismo de funcionamento do i-tree 

Hydro.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

3.1.1. Município de São Paulo 

O município de São Paulo (23032.0’ S, 46037.0’ W) é uma das maiores cidades do 

mundo e a maior da América do Sul. Possuí extensão 1.521,110 km², com população 

estimada no ano de 2017 em 12.106.920 milhões de habitantes (IBGE, 2018). De acordo 

com Franco (2015), o suporte físico da cidade foi exposto a dilapidações irreversíveis, como: 

a ocupação inapropriada de áreas com potencial paisagístico relevante e áreas de fundo de 

vale; sistemática impermeabilização do solo pela urbanização contínua e deficiência de 

áreas verdes. 

O município possui topografia amena, com altitudes que variam entre 720 e 1100 

metros. De maneira generalizada, dominam as cotas entre 790 e 825 metros nas 

plataformas Inter fluviais principais dos rios Tietê, Pinheiros e seus afluentes. O alto índice 

pluviométrico da região (com valores entre 1200 e 1800 mm por ano) alimenta uma densa 

rede de drenagem bastante ramificada, dendrítica em sua forma geral (AB’SÁBER, 2007). 

Dados evidenciam a caótica e não planejada urbanização e o rápido adensamento 

populacional da cidade de São Paulo, que evoluiu muito rapidamente de uma pequena 

cidade com reduzida área urbanizada, para uma metrópole de status mundial, e as 

consequências dessa urbanização descontrolada são sentidas atualmente (BARBOSA, 

2001). 

Estudo realizado no Atlas Ambiental do Município de São Paulo (COSTA, 2010) 

evidenciaram problemas que se intensificaram após a rápida e não planejada urbanização 

desta cidade. Destaca-se o problema das várzeas, vedadas por asfalto e construções, 

reduzindo a capacidade de infiltração no solo devido sua impermeabilização e contribuindo 

para ocorrências de alagamentos. 

 

3.1.2. Bacia hidrográfica do córrego Jaguaré 

A bacia do córrego Jaguaré está localizada na Zona Oeste de São Paulo e trata-se 

de um dos principais afluentes do Rio Pinheiros, se estendendo até o munícipio de Osasco. 

É responsável por cerca de 10% da área total da bacia do Rio Pinheiros (uma área de 

aproximadamente 28,04 Km²). Sua cabeceira é cortada pela Rodovia Raposo Tavares e sua 

foz se encontra nas proximidades da Universidade de São Paulo, junto à Avenida Escola 
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Politécnica e sob a Avenida Marginal do Rio Pinheiros.  Trata-se de uma bacia 

particularmente interessante uma vez que nela se encontram distintos padrões de ocupação 

urbana e desafios de drenagem e saneamento. Esta característica torna a bacia do Jaguaré 

um modelo para este estudo por possuir padrões replicáveis para elaboração de 

metodologias de revitalização de áreas verdes, de modo particular a arborização urbana.    

 

Fig 3 : Localização da bacia do Jaguaré (Imagem Google Earth, edições do autor) 

 
Rizzi (2017)  afirma que a complexidade territorial da bacia do Jaguaré propicia a 

análise de realidades espaciais e sociais diversificadas, fornecendo maior subsídio para a 

elaboração de metodologias para revitalização integrada de bacias urbanas, replicáveis, que 

gerem benefícios para a cidade tanto do ponto de vista urbanístico (habitação, paisagem) 

como do ambiental (qualidade das águas, áreas verdes, flora e fauna, microclima) e do 

institucional (uso do solo, regulação, fiscalização). 

Esta bacia compreende todas as interações consideradas importantes para o uso 

do solo urbano, recursos hídricos e gestão urbana, no sentido de saneamento e habitação.  

Possuí ainda uma boa variedade de espações livres ou não construídos, de propriedade 



23 
 

pública e privada. Espaços potenciais para incorporação de arborização urbana como 

paisagem e infraestrutura. 

A Bacia do Córrego Jaguaré, assim como todas as outras localizadas na metrópole 

de São Paulo, sofre com a com a grande variação de volume de suas águas durante os 

períodos mais secos e aqueles que conferem chuvas intensas. A variação do volume se dá 

pela própria localização da bacia na cidade, na área de cabeceiras da Bacia do Alto Tietê. 

Existe ainda a questão da degradação das águas pela poluição. Composta por poluição 

pontual – oriunda de efluentes domésticos e industriais – e a poluição difusa gerada de 

forma dispersa. A descarga de esgotos se faz presente devido à ausência de rede coletora 

em algumas regiões da bacia e às conexões ilegais ao longo da rede de águas pluviais.  

Esta bacia conta ainda com organizações sociais que se mobilizam para proteção 

do manancial e melhorias urbanísticas e ambientais, que são importantes ferramentas para 

políticas públicas. 

 

3.2. I-Tree Hydro 

3.2.1. Identificação do modelo 

Muitos estudos hidrológicos têm sido conduzidos para examinar como a mudança 

do uso do solo tanto em ambiente rural como em ambiente urbano pode afetar os processos 

hidrológicos. Os modelos evoluíram nos últimos 40 anos para examinar a hidrologia urbana, 

mas nenhum foi construído para explicar explicitamente os efeitos das árvores nas águas 

pluviais e o desenvolvimento de planos de manejo florestal urbano. O modelo i-Tree Hydro é 

o pioneiro em estudar diretamente estes efeitos. 

O modelo I-Tree consiste em uma série de ferramentas formuladas pelo U.S. Forest 

Service, ou Serviço Florestal Norte-americano, desenvolvidas em 2006 e baseadas no 

modelo UFORE (Urban Forest Effects Model). Dentro do set, existem aplicações, que são o 

I-Tree Canopy, i-Tree Eco, i-Tree Streets, i-Tree Vue, i- Tree Design, e o i-Tree Hydro. 

Trata-se de uma ferramenta de simulação que analisa como a cobertura terrestre 

influencia o ciclo hidrológico, incluindo o volume e a qualidade do escoamento. Pode 

analisar eventos hidrológicos históricos ou futuros e permitir ao usuário comparar o volume e 

qualidade de escoamento da cobertura terrestre existente (referido como o Caso Base) com 

um escoamento da cobertura de terra hipotético (referido como Caso Alternativo). 

Para input no modelo i-Tree são necessários dados de vazão, dados 

meteorológicos, dados de uso e ocupação do solo e o modelo digital do terreno. Além de 

dados complementares para maior aproximação da realidade, tais como – cobertura de 

nuvens, textura do solo, direção de vento entre outros. 
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No que diz respeito aos Outputs, o i-Tree Hydro oferece uma variedade de gráficos, 

tabelas e outras saídas de modelo que permitem uma análise detalhada da hidrologia e a 

qualidade da água, modeladas para sua área de estudo tais como previsões notáveis de 

vazões, como uma vazão de pico, o fluxo mais baixo e a vazão média para o caso base e 

caso alternativo modelado. São obtidas informações sobre: 

Volume de água - compara o volume total de descarga observada do córrego 

calibrado ao volume total de vazão previsto do caso base (em metros cúbicos). 

Componentes de vazão Prevista - exibe a quebra de vazão prevista no Caso Base 

e no Caso Alternativo de acordo com os três tipos de vazões que o modelo prediz: fluxo 

permeável, fluxo impermeável e fluxo base. 

Poluentes: caso base versus caso alternativo - exibe a carga poluente (kg/mês) de 

dez poluentes para a bacia hidrográfica modelada. As diferentes cargas de poluentes são as 

saídas previstas para o Caso Base e Caso Alternativo. 

 

3.2.2. Coleta e manipulação de dados 

O modelo digital do terreno utilizado nesse trabalho é do FUNCAT (Fundação de 

apoio para projetos de pesquisa de ciência e tecnologia espacial) do ano de 2002. 

A entrada referente ao tipo de solo é baseada em classes de textura. 

Simplificadamente, a textura do solo é uma proporção relativa das frações granulométricas, 

ou seja, quantidades de areia, silte e argila em uma amostra. Visto que a área de estudo é 

consideravelmente extensa, e tendo consciência de que o tipo de solo influencia na 

hidrologia de uma bacia, considera-se esta classificação uma limitação na eficiência do 

diagnóstico do modelo. Esta, foi determinada com base no trabalho de Luz, R. (2015) que 

classificou o perfil geomorfológico da região de Leopoldina – Jaguaré na calha do Rio 

Pinheiros. 

O i-Tree Hydro possuí uma formatação muito específica, de modo que os dados 

abaixo descritos, após serem coletados, precisaram ser adaptados ao modelo. Para tal, foi 

necessário encontrar uma cidade nos EUA com clima semelhante ao da cidade de São 

Paulo – SP, para usar como base no Hydro v6 para edição dos dados. Foi escolhida a 

cidade de Gainesville, Florida. 

Os dados de entrada estão descritos detalhadamente nos itens a seguir: 
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3.2.2.1. Categorias de cobertura do solo 

No que diz respeito ao uso e ocupação do solo, no modelo serão consideradas 

apenas seis classes, sendo elas: 

1) Cobertura Arbórea (Tree Cover) - Áreas cobertas com árvores, e áreas 

agricultáveis com plantações arbóreas visíveis em escala de até 1:1500. Considera-se 

dossel arbóreo em áreas permeáveis e impermeáveis, levando em consideração árvores de 

calçadas. 

2) Cobertura Arbustiva (Shrub cover) - Áreas cobertas com vegetação arbustiva 

ou árvores em um campo. Representa áreas permeáveis cobertas de arbustos, e não 

pequenos arbustos em calçadas. 

3) Cobertura Herbácea (Herbaceous Cover) - Área coberta por vegetação que 

não seja arbórea, nem arbustiva, mas sim herbácea ou gramínea) visível em escala de até 

1:1500. Grama em áreas residenciais. 

4) Corpos d’água (Water Cover) - Rios e córregos visíveis na imagem em escala 

de até 1:1500. 

5) Solo Impermeabilizado (Impervious Cover) - Áreas urbanas residenciais e 

comerciais, área industrial com cobertura impermeável visível na imagem, asfalto, por fim, 

tudo que for visivelmente impermeável na imagem em escala de até 1:1500. 

6) Solo Exposto (Exposed Soil) - Solo exposto visível em escala de até 1:1500. 

 

A classificação foi determinada desta forma por estar descrita no manual do i-tree 

Hydro de forma detalhada, estas considerações foram seguidas para a elaboração do mapa 

de uso ocupação do solo elaborado para a execução deste trabalho. 

Para a realização da classificação foi feito por meio do programa Quantum Gis na 

versão 2.14.18. A imagem utilizada foi do satélite Wordview 2, do ano de 2016, com quatro 

bandas espectrais: banda vermelha, banda verde, banda azul e banda do infravermelho 

próximo, com resolução espacial de 2 metros, cedida pela DigitalGlobe Foundation, em 

janeiro de 2017, para realização de estudos de métricas da paisagem na cidade de São 

Paulo, para o Laboratório de Silvicultura Urbana da Universidade de São Paulo. 

 

3.2.2.2. Dados Meteorológicos 

Inicialmente os dados de vazão e precipitação que seriam utilizados para a 

realização deste trabalho foram cedidos pela Escola Politécnica de Engenharia da USP. 

Que possuí monitoramento na bacia do córrego Jaguaré, operado pela Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica (FCTH). O ponto de monitoramento do qual as medidas de vazão 
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e precipitação foram concedidas localiza-se na Rua Jorge Ward, no Bairro Rio Pequeno da 

cidade de São Paulo. Foram utilizadas medições de hora em hora relativas ao ano de 2016.  

No entanto, uma limitação do modelo para ajuste internacional dos dados não 

permitiu que fosse realizado uma simulação com os dados reais de precipitação. Desta 

forma foi utilizado uma simulação, com valores de precipitação referentes a uma cidade 

americana com clima semelhante ao da cidade de São Paulo. A cidade escolhida foi 

Gainesville, na Flórida. A principal diferença deve-se ao período seco e chuvoso, que são 

inversos ao do Brasil. Por este motivo, neste trabalho serão apresentados os resultados 

relativos a 1 ano – simulando uma precipitação anual total de 13522,6 mm/h. Este valor está 

abaixo da precipitação real na bacia de estudo relativa ao ano de 2016 (ano em que foi feita 

analise da cobertura do solo para este trabalho) que foi de 15544,4 mm/h.  Abaixo são 

apresentados os valores de precipitação reais na bacia do Jaguaré no ano de 2016 e os 

utilizados na simulação do modelo. 

 

Tabela 1. Precipitação utilizada pelo modelo – relativa a cidade de Gainseville, Flórida, EUA. 

 

  

Tabela 2. Precipitação na Bacia do Jaguaré, 2016. 

 

 

3.2.3. Descrição de funcionamento do modelo 

O i-Tree Hydro utiliza o modelo computacional UFORE-Hydro. UFORE, sigla em 

inglês para Urban Forest Effects, é um modelo computacional baseado em ciência e 

revisado por pares, projetado para calcular serviços ecossistêmicos de florestas urbanas e 

valores baseados em dados de campo e conjuntos de dados disponíveis de fontes externas 

(por exemplo, dados meteorológicos e de poluição). 

UFORE-Hydro é um programa baseado em GIS que estima mudanças em vazões e 

qualidade da água com base em mudanças na cobertura de árvores e atributos de cobertura 

de superfície impermeável dentro de uma bacia hidrográfica. O modelo é calibrado com 

base nos dados reais do fluxo e é projetado especificamente para estimar os efeitos da 

vegetação. 

O modelo é capaz de simular dados de precipitação, interceptação, evaporação, 

infiltração e escoamento, tendo como parâmetros os dados topográficos e meteorológicos 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Precipipitação (mm/h) 5.334 30.988 72.898 32.258 358.14 474.472 12.192 505.46 63.754 96.774 4.318 248.92

Precipitação mensal Simulada pelo modelo

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Precipipitação (mm) 2321.8 3867.8 1953.6 219.2 1054.4 1320.2 133.8 591.8 304.8 1130.8 1026.6 1919.6

Precipitação  real 2016
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acima descritos e tem por base as equações de Penman-Monteith (WANG; ENDRENY; 

NOWAK, 2008). Trata-se de um modelo semidistribuído baseado em parâmetros físicos. 

Teve seus algoritmos de interceptação de dossel desenvolvidos para árvores urbanas, de 

densidade variável, vegetação curta e fenologia e crescimento sazonal. Possui também 

algoritmos de evaporação, armazenamento da superfície foliar, transpiração e 

armazenamento do solo. 

O UFORE-Hydro é o único modelo desenvolvido para avaliar efeitos das árvores e 

do manejo florestal urbano sobre águas pluviais. Para desenvolvimento do modelo foi 

realizada uma revisão detalhada dos demais modelos existentes – que para tal avaliação ou 

eram muito parametrizados ou excessivamente simplistas. Modelos como SWAT ou TR-SS, 

por exemplo, não possuem resultados de interceptação ou evaporação por vegetação 

porque sua rotina de infiltração é baseada no método curva- número.  O FORTRAN e o 

SWMM requerem numerosos parâmetros de entrada e não fornecem uma simulação 

adequada de parâmetros de vegetação. O modelo UFORE-Hydro é considerado 

relativamente simples e se baseia em processos que representam explicitamente os efeitos 

da vegetação e do solo no ciclo hidrológico urbano. 

 

3.2.3.1. Estrutura do modelo 

O modelo foi desenvolvido em estrutura OBJTOP (modelo orientado pelo objeto + 

modelo topográfico) facilitando a integração dos objetos urbanos que representam os efeitos 

das florestas. No OBJTOP a bacia hidrográfica é composta por cinco sub-objetos, sendo 

eles: precipitação, evapotranspiração, vegetação, solo e canal (WANG; ENDRENY; 

HASSETT, 2005). Estes sub-objetos, por sua vez, também são subdivididos. 



28 
 

 

Fig 4: Estrutura OBJTOP. (WANG et al 2005, adaptada pelo autor) 

 

 
Fig 5:  Ilustração das interações das classes OBJTOP. P indica precipitação (neve derretida ou chuva); ET é a 

evapotranspiração da zona radicular e Q é o total de escoamento da bacia hidrográfica. I precipitação após a 
intercepção de vegetação, R é taxa de recarga para o solo, IOQ é excesso de infiltração por terra, RZQ é fluxo de 

zona de raiz, SOQ é excesso de saturação por via terrestre, UZQ é fluxo de zona não saturada para zona saturada, e 
O BQ é o fluxo de base (WANG et al 2005, com edições do autor). 

 

O modelo representa a superfície da bacia hidrográfica como impermeável ou 

superfícies permeáveis, com uma porcentagem de árvores e arbustos cobertura de dossel 

(SC) sobre qualquer superfície. 

Em cada intervalo de tempo, que pode ser definido pelo usuário para qualquer valor 

razoável, o modelo considera a forçar dados da atmosfera e atualiza o armazenamento de 

água no solo e vegetação, que então influencia a profundidade da linha da água. 

As entradas de cobertura do solo no modelo podem levar em consideração 

qualquer dimensão espacial. Cada pixel da bacia hidrográfica possui um valor TI, e estes 
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são agrupados em blocos representativos de unidades hidrológicas (por exemplo, 10% da 

bacia hidrográfica é TI <5). 

Estas entradas, juntamente com a elevação e distribuídas espacialmente, são 

usadas para uma derivada estatística. São coletados como entrada os valores do Índice 

Topográfico (TI), cobertura Impermeável Fracionada (IC), cobertura Fracionada da Árvore 

(TC) e Outros Parâmetros (Ps). E seus fluxos do modelo são definidos: 1 é a precipitação, 2 

é a evaporação, 3 é a infiltração, 4 é o escoamento superficial e 5 é o fluxo base. O modelo 

utiliza então esta derivada topográfica estatística para representar transferências laterais 

dentro da linha d’água e em toda a bacia hidrográfica. 

A precipitação é distribuída na superfície da Bacia hidrográfica com uma 

porcentagem interceptada por qualquer cobertura de copa (TC) ou cobertura arbustiva (SC) 

se presente, o restante atinge a cobertura impermeável (IC) ou a cobertura permeável (PC) 

inferior. A intercepção é o algoritmo determinista simulando a influência de sua intensidade e 

duração e de uma mudança TC. 

A intercepção de precipitação pelo dossel é controlada tanto pela dinâmica 

climática quanto pela intensidade e duração da precipitação e características do indivíduo 

arbóreo, sua área foliar, capacidade de armazenamento e armazenamento inicial. 

 

 

Fig 6: Ilustração De entradas topográficas. Sendo: Índice Topográfico (TI), Cobertura Impermeável Fracionada (IC), 
Cobertura de Árvore Fracionada (TC) e Outros Parâmetros (Ps). Os fluxos do modelo são: 1 é precipitação, 2 é 
evaporação, 3 é infiltração, 4 é escoamento superficial e 5 é escoamento de base (WANG; ENDRENY; NOWAK, 

2008). 

 

Todos os modelos ambientais são defeituosos porque todos os modelos ambientais 

são simplificações da realidade. Por este motivo o UFORE-Hydro oferece uma opção de 

Calibração automatizada a partir da descarga observada. Para isto o programa utiliza rotinas 

Parmeter ESTimation (PEST) (DOHERTY, 2018). Essas rotinas PEST foram acopladas ao 
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código UFORE-Hydro e, com base nas preferências do usuário, chamarão um procedimento 

de calibração baseado em algoritmo genético ou baseado em gradiente. 

PEST significa “estimativa de parâmetro”. Ele foi escrito para agilizar o processo de 

calibração do modelo, no qual os valores dos parâmetros do modelo são calculados 

retroativamente, combinando as saídas do modelo com as medições do estado do sistema. 

O PEST opera de maneira independente do modelo; Ele interage com um modelo através 

dos próprios arquivos de entrada e saída do modelo. Portanto, nenhuma programação é 

necessária para usar o PEST para calibrar um modelo. 

A rotina de interceptação do modelo é distribuída na bacia pela parte interceptada 

(dossel e cobertura arbustiva) e por escoamento em superfície permeável e impermeável. 

Para isto é usado um algoritmo determinístico por combinação de sub-rotinas ao invés de 

métodos empíricos baseados em precipitação bruta. Este algoritmo é baseado no modelo de 

Rutter (RUTTER et al., 1971) mas mantém a vegetação escassa e mantém o equilíbrio 

hídrico do dossel e do caule da vegetação simulando a influência da intensidade da 

precipitação, a duração e uma cobertura de árvore variável. Testada em diversos tipos de 

floresta, a teoria de interceptação de Rutter foi avançada para vegetação escassa, 

fornecendo uma visão útil para a estrutura de árvores comum em ambientes florestais 

urbanos. 

O UFORE-Hydro modificou o modelo de Rutter, incorporando um termo de 

armazenamento de interceptação por índice de área foliar (LAI), com variável sazonal 

(devido as florestas decíduas, então, esta variável não tem relevância significativa para este 

estudo) que restringe o gotejamento da chuva no solo até que a capacidade de 

armazenamento pela vegetação seja preenchida. Sendo assim, a característica física da 

árvore (área folear) interfere na interceptação e precipitação pelo dossel. 

 

 

                                                                           Eq 1 – Interceptação 

 
onde C (m) é a profundidade da água na copa da unidade no tempo t, P (m/s) 

precipitação que está acima da copa, R (m/s) é a precipitação abaixo da copa e p fluxo que 

atinge o solo, diminuída pela intercepção e pela taxa de evaporação do dossel úmido E 

(m⁄s), e Dt é o intervalo de tempo de simulação. 

A derivação dos parâmetros de dossel foi feita de acordo com  Dijk, V. ; Bruijnzeel 

(2001). O valor de Pf foi definido como complementar à fração de cobertura do dossel, c, 

que está relacionado ao LAI do dossel e é relativo à fração de bacia com cobertura vegetal 
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Eq 2a e 2b – Derivação dos parâmetros de dossel 

 

onde k é o coeficiente de extinção. De acordo com estudos o valor de K varia de 0,6 

a 0,8 em florestas e de 0,2 a 0,8 em culturas agrícolas (Ross, 1975; van Heemst, 1988 apud 

Wang et al 2008). Os valores padrão da UFORE-Hydro de k são 0,7 para floresta e 0,3 para 

outra vegetação curta. 

A UFORE-Hydro trata a capacidade de armazenamento, S, do dossel da floresta 

como linearmente relacionada ao LAI (ASTON, 1979), expressa como 

 

Eq 3 – Capacidade de armazenamento do dossel 

 

onde SL (m) denota armazenamento específico de folhas, que é a profundidade 

máxima de água retida pelas folhas de uma determinada espécie por unidade de área foliar. 

Aston (1979) e Liu (1998) descreveram métodos laboratoriais para derivação de um valor de 

SL, no entanto, para simplificação de modelos e com base em médias reportadas 

(Dickinson, 1984 apud Wang 2008), a UFORE-Hydro define um valor padrão de SL para 

0,0002 m. 

O UFORE-Hydro possuí uma rotina de interceptação para árvores decíduas, 

considerando o índice de área de tronco, porém não será descrito neste trabalho por não se 

aplicar na bacia estudada. 

A precipitação IC da bacia hidrográfica é alocada inicialmente no armazenamento 

de depressão impermeável. A teoria do armazenamento de depressão se baseia no 

algoritmo SWMM o valor é de 1,5 mm definido no padrão do modelo. 

A evaporação e transpiração das superfícies (vegetação, solo e água) é baseado 

no trabalho de Deardorff (1978) e Noilhan e Planton (1989) apud Wang et al (2008). A 

interceptação do dossel é removida como um fluxo de evaporação, E (m⁄s) e o ajuste de E 

atualiza o armazenamento do dossel. Como podemos ver na expressão abaixo 

 

Eq 4 – Evapotranspiração 

 

onde Ep é a evaporação potencial (m⁄ s). Os valores potenciais de evaporação são 

calculados no modelo UFORE, que serve como um pré-processador para a aplicação 
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UFORE-Hydro. Esses cálculos são feitos usando a equação de Penman-Monteith 

modificada (Shuttleworth, 1993) com valores distintos para resistência de dossel. 

Quanto a infiltração no solo o modelo divide a precipitação não interceptada em três 

saídas distintas, sendo elas represamento, infiltração e escoamento. Para isso UFORE-

Hydro usa a teoria da infiltração Green-Ampt modificada juntamente com os conceitos 

TOPMODEL de processos de infiltração e excesso de saturação (BEVEN, 1984). Nesta 

formulação de rotina de infiltração, a taxa de infiltração, i, é dada como 

 

Eq 5 – Infiltração 

 
no qual I é a infiltração cumulativa, Kz é a condutividade hidráulica (m⁄s) na 

profundidade do solo Z (m), e Dw é uma sucção úmida dianteira efetiva (m). Na solução 

numérica para esta equação, a condutividade hidráulica foi ajustada para decair 

exponencialmente com a profundidade do solo (BEVEN, 1984) e a saída do modelo fornece 

a infiltração instantânea e cumulativa a qualquer momento. O modelo também fornece uma 

formulação de infiltração onde a condutividade hidráulica decai como uma função de 

potência com a profundidade do solo (WANG; ENDRENY; HASSETT, 2006). 

Em todos os casos de infiltração, o modelo é responsável pela profundidade do 

lençol freático e a chuva que cai diretamente sobre os solos saturados é convertida em 

escoamento superficial. Nas áreas urbanas, os valores de condutividade hidráulica podem 

ser configurados para representar a impedância de solos compactados (HAMILTON; 

WADDINGTON, 1999) e, em casos de precipitação superiores a taxa de infiltração, 

resultarão em excessivo escoamento superficial. O modelo pode se mover dinamicamente 

entre esses cenários ao longo do tempo e através da distribuição do índice topográfico (TI) 

no espaço. Com base na teoria padrão de TOPMODEL, o aumento de capacidade será 

alocado em todas as distribuições de TI. 

No que diz respeito aos escoamentos UFORE-Hydro utiliza rotinas de escoamento 

baseadas em TOPMODEL, onde a vazão (q total) por área de bacia hidrográfica unitária 

(m⁄s) é a soma do fluxo subsuperficial da área da unidade (q superfície), escoamento 

superficial (q terrestre) e escoamento da área impermeável (q impermeável): 

 
 

Eq 6 – Escoamentos 
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A vazão total por terra (q terrestre) na Equação (6) é a soma do excesso de 

saturação e excesso de infiltração do fluxo terrestre de áreas permeáveis. O termo q 

terrestre é calculado com base na teoria TOPMODEL usando 

 

 
Eq 7 – Determinação da vazão em área permeável  

 

onde A sat ⁄A é o quociente da área saturada e da área total da encosta, e Pw é a 

precipitação de céu aberto e abaixo do dossel (m⁄s) para a área apropriada da bacia 

hidrográfica. De acordo com Valeo. ; Moin. (2000) superfícies impermeáveis não têm 

capacidade de infiltração nem exposição à água, seguindo assim a aplicação TOPUrban 

quando o armazenamento de superfície é maximizado. A UFORE-Hydro estima um 

escoamento total impermeável ao canal com base na área impermeável efetiva ou 

conectada, e presume que o escoamento da área impermeável desconectada irá fluir para 

áreas permeáveis e se infiltrar. A vazão subsuperficial na UFORE-Hydro é a água que 

chega ao canal a partir da zona saturada da subsuperfície. A vazão subsuperficial é 

simulada no UFORE-Hydro usando conceitos TOPMODEL (BEVEN ET AL., 1984; WANG 

ET AL., 2005). 

 

3.2.4. Cenários  

Um dos principais usos do i-Tree Hydro é para mostrar como as mudanças na 

quantidade de cobertura da copa da árvore ou mudanças na cobertura da superfície 

(transformando a cobertura herbácea em superfícies impermeáveis, por exemplo) afetariam 

a bacia hidrográfica. 

Para isto existe no programa a criação de cenários alternativos para quantificar 

como e quais alterações de cobertura de superfície interferem na bacia hidrográfica. 

Como este trabalho visa principalmente a aplicação do modelo no Brasil, apenas 

dois casos alternativos serão criados. 

Como a bacia é predominantemente urbana e a maior parte dela impermeabilizada, 

as alterações na cobertura foram executadas apenas nas regiões permeáveis, tornando 

possível que a simulação demonstre atitudes que podem ser replicadas pela gestão pública 

municipal. 

Desta forma teremos: 
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Cenário 1 – Toda a porcentagem encontrada de cobertura herbácea transformada 

em cobertura arbórea, redução de 10% no solo impermeabilizado, transformando em 

herbacea e o solo exposto eliminado. 

Cenário 2 – uma parte da porcentagem de cobertura arbórea substituída por 

herbácea e por impermeabilizado. A cobertura herbácea substituída por solo exposto e o 

solo exposto por impermeabilizado. 
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4. RESCULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a criação dos casos alternativos foi definido um caso base, utilizando o uso e 

ocupação atuais na área e dois casos alternativos, como acima descritos. Abaixo os valores 

aplicados em cada caso. 

 

Tabela 3. Uso e Ocupação do solo em cada cenário avaliado   . 

  
Caso 
Base 

Cenário 
1 

Cenário 
2 

Cenário 
3 

Cenário 
4 

Cobertura arbórea 28.25% 50% 10.20% 0% 49.30% 

Cobertura herbácea 11.82% 10% 16.85% 11.82% 0 

Solo exposto 9.21% 0 0 0.00% 0 

Impermeabilizado 47.93% 37.20% 70.20% 85.40% 47.93% 

Corpos d'agua 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 
 

4.1. Cenário 1 

Quando os valores de cobertura arbórea foram aumentados de forma considerável, 

a impermeabilização reduzida em 10% e o solo exposto eliminado foi possível perceber uma 

diminuição muito considerável no volume de água – representado pela vazão, como é 

possível observar na figura a seguir: 
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Fig 7 – Estimativa de volume de água para um ano cenário 1 

 
 

Neste cenário, calculado pelo i-Tree Hydro, a vazão anual média no cenário com 

mais arborização e menos impermeabilização é 413,67 m³/h menor que a vazão atual. O 

que representa uma redução de aproximadamente 12% na vazão média anual. 

O I-Tree também estima uma comparação relacionada a qualidade da água, uma 

vez que o aumento da presença arbórea pode influenciar na eliminação de poluentes como 

mencionado acima. Para o cenário 1 podemos ver o seguinte resultado relacionado a 

quantidade de poluentes: 
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Fig 8 – Concentração de Poluentes no Caso Base x Cenário 1 

 

4.2. Cenário 2 

Quando diminuímos a cobertura arbórea para 10%, eliminamos o solo exposto e 

aumentamos a impermeabilização encontramos os seguintes resultados 

 

 

Fig 9 – Estimativa de volume de água para um ano cenário 2 
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Neste cenário, a vazão média anual teve um aumento de 202,3 m³ , o que equivale a 

aproximadamente 6% da vazão média anual.  Quanto a estimativa de poluentes, nesse caso 

é possível notar um aumento como vemos a seguir: 

 

 

Fig 10 – Concentração de Poluentes no Caso Base x Cenário 1 

4.3 Cenário 3 

Quando toda cobertura arbórea foi removida e substituída por impermeabilização 

encontramos os seguintes resultados 

 



39 
 

 

Fig 11 – Estimativa de volume de água para um ano cenário 3 

 
 

Onde a vazão anual média teve um aumento de aproximadamente 21%, o que 

equivale a 699,3 m³/ano. Também é possível notar que, como no cenário 2, houve um 

aumento na estimativa de poluentes. 

 

 

Fig 12 – Concentração de Poluentes no Caso Base x Cenário 1 
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4.4 Cenário 4 

Neste cenário foi mantida a impermeabilização atual e convertido solo exposto e 

cobertura herbácea para cobertura arbórea 

 

 

Fig 13 – Estimativa de volume de água para um ano cenário 4 

 
 Neste caso, apenas o aumento da cobertura arbórea a vazão total anual foi 

reduzida em 141,8 m³/ano. O que representa uma redução de 4,3%. Como nos outros casos 

onde existe aumento da cobertura arbórea também é possível notar redução na quantidade 

de poluentes estimada pelo modelo 

 

 

Fig 14 – Concentração de Poluentes no Caso Base x Cenário 4 
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5 CONCLUSÃO 

O modelo i-Tree Hydro, devido às limitações internacionais existentes no momento, 

não foi capaz de reproduzir o escoamento superficial real existente na bacia hidrográfica em 

estudo. No entanto, pode exemplificar como as alterações de cobertura arbórea e uso do 

solo na mesma podem impactar no volume e na qualidade ao longo do ano.  

É possível perceber pelas simulações executadas que a presença e ausência de 

cobertura arbórea na bacia altera na quantidade e  qualidade da água da mesma. 

Para se ter clareza de como tal impacto influencia no tempo de retorno da bacia, 

principalmente em precipitações mais intensas, um estudo que avalie e modele os dados 

reais da bacia se faz necessário. No entanto, o I-Tree Hydro é ainda a melhor alternativa 

para tal quando se visa modelar a interceptação arbórea, uma vez que os demais modelos 

utilizados (tais como o SWMM), não consideram interceptação como uma variável. 

Estudos empíricos também são importantes, principalmente para avaliar como a 

estrutura da árvore pode interferir, espécie, formato de copa, podem influenciar na 

interceptação. Também se fazem necessários para avaliar a capacidade de saturação da 

copa da árvore, determinando como a arborização pode interferir nas chuvas de acordo 

coma variação de sua intensidade e duração, i-Tree Hydro pode estipular valores referentes 

a isto, considerando simulações de menores períodos com dados de chuva reais. 

A iniciativa da i-Tree Hydro é muito desafiadora, pois os dados de entrada do 

modelo exigem conhecimento técnico e uma formatação muito específica. Tornar o Hydro 

uma ferramenta acessível aos gestores públicos a fim de simular uso do solo com presença 

arbórea e seu impacto na hidrologia de maneira que seja possível aplicar em qualquer 

território é um desafio que seus desenvolvedores estão enfrentando no momento com 

parcerias internacionais para tanto. 

Este trabalho demostra que existe diferença na dinâmica de uma bacia hidrográfica 

com a variação de presença arbórea, mas que ainda são necessários maiores estudos 

relacionados a tal variação que proporcione analisar qual a correlação entre a vazão 

interceptada ao longo do tempo, a vazão de pico da bacia e o tempo de retorno da bacia 

estudada. 
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