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RESUMO 
 

 
BENINI, R. M. (2005) CENÁRIOS DE OCUPAÇÃO URBANA E SEUS IMPACTOS 

HIDROLÓGICOS NA DA BACIA DO CÓRREGO DO MINEIRINHO. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2005. 

 
 

Este trabalho teve por objetivo principal estabelecer e comparar diferentes 

cenários de ocupação urbana e seus efeitos no ciclo hidrológico. Buscou-se avaliar 

os riscos de enchentes à jusante, causados pelo crescimento urbano e aumento 

das áreas de impermeabilização que ocorrerão com a implantação do novo 

Campus da USP – São Carlos – SP e a conseqüente ocupação da bacia devido à 

especulação imobiliária. Dessa forma, a bacia do córrego do Alto Mineirinho foi 

dividida em sub-bacias, utilizando a abordagem de bacias embutidas. Foram 

estudados 4 cenários de ocupação urbana: cenário pré-urbanização (1972); 

cenário atual (2000), cenário 2025 com Plano Diretor (CPD) que inclui recuperação 

ambiental; e cenário 2025 sem Plano Diretor (SPD). Foram necessárias 

aerofotografias para demarcação do uso e ocupação do solo. Além disso, esse 

trabalho iniciou o monitoramento experimental de parâmetros hidrológicos e 

ambientais. Para avaliação e comparação dos diferentes cenários realizaram-se 

simulações hidrológicas com uso do modelo hidrológico IPH II. Com as análises 

hidrológicas foi possível verificar que a bacia, com apenas 18,6 % de urbanização 

(2000), apresenta qualidade hídrica inferior à recomendada para os corpos d’água 

classe 2 (CONAMA 357/05). Em relação às simulações hidrológicas, pôde-se 

observar que no cenário 2025 SPD, a vazão máxima cresceu 388,0 % quando 

comparada ao cenário 1972 e 319,4 % quando comparada ao cenário 2000. Entre 

os cenários 2025 CPD e 2025 SPD há diminuição de 22,3 % na vazão máxima e o 

aumento no tempo de pico é de 50 minutos. Porém, os riscos de enchente, 

analisados pelo método de curvas de permanência, mostraram-se que mesmo 

com aplicação de diretrizes do PD os riscos de inundações continuam altos, o que 

indica a necessidade de integrar medidas estruturais e medidas não-estruturais 

para amenizar os efeitos de enchentes à jusante. 

 

Palavras-chave: simulação hidrológica, cenários de planejamento, Plano Diretor, 

mitigação de enchentes, IPH II, e Campus 2. 
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ABSTRACT 
 

 
BENINI, R. M. (2005) SCENARIOS OF URBAN OCCUPATION AND ITS 

HYDROLOGIC IMPACTS IN THE MINEIRINHO RIVER BASIN. Máster Diss. 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2005. 

 

 
This work aims to establish and to compare different scenarios of urban occupation 

and its hydrologic effects. It evaluates downstream flood risks caused from 

upstream urban growth increased due to impervious areas and housing speculation 

surrounding the implantation of the new Campus of University of Sao Paulo in Sao 

Carlos city, SP. The Mineirinho river basin was studied through nested sub-basin 

approach. Four scenarios of urban occupation have been depicted: pre-

urbanization (year 1972), current situation (year 2000), prospective scenario with 

Master Plan (until year 2025; “CPD”), and expected situation without Master Plan 

(until year 2025; “SPD”). Aerial photos were used to help on the evolution of land 

occupation between past and current situation. The comparison of different 

scenarios was outlined with use of hydrologic model IPH II. Moreover, this work set 

the monitoring and record of hydrologic time series. Through experimental analyses 

it was verified that with 18,6 % of urban areas the water quality of sub-basins 

decreased significantly. Hydrologic modeling simulations showed that maximum 

streamflow discharges of scenario 2025 SPD would rise up to 388,0 % higher than 

scenario 1972 and 319,4 % higher than scenario 2000 respectively. Maximum 

stream discharges and peak timing of scenario with Master Plan of year 2025 

(CPD) would have respectively a reduction of 22,3 % and a increase of 50 minutes 

in comparison to scenario without Master Plan of year 2025 (SPD). Permanency 

curves revealed with the application of Master Plan guidelines flood risks however 

continue high, thereby pointing the needs of integrate structural and non-structural 

measures to cope with floods downstream.  

 

Key-words: hydrologic simulation, planning scenarios, Master Plan, flood risk 

reduction, IPH II, Campus 2. 
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