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6 CONCLUSÕES 

 

 Com a implantação do novo Campus da USP em São Carlos, a 

especulação imobiliária, a conseqüente impermeabilização do solo e o 

aumento das áreas urbanizadas deverão ocorrer drásticas mudanças no uso e 

ocupação do solo, o que acarretará aumento expressivo no escoamento 

superficial. 

 Mesmo com apenas 18,6 % da área total da bacia do Mineirinho sendo 

urbanizada (cenário atual), os corpos d’água do Mineirinho apresentam baixa 

qualidade hídrica, com indicações de alto nível de poluição, provavelmente 

devido ao lançamento de efluentes domésticos. Todos os parâmetros 

limnológicos se mostraram acima dos limites recomendados para os corpos 

d’água classe 2. 

 Assim, atualmente, o córrego não poderia ser utilizado com as 

finalidades de lazer, fato que ocorre com freqüência no local. 

 Em relação às simulações hidrológicas, pode-se observar que para o 

cenário 2025 SPD, a vazão máxima simulada foi de 12,93 m3/s e o tempo de 

pico de cheia foi de 65 minutos. Portanto, nesse cenário a vazão máxima 

cresceu 388,0 % quando comparada ao cenário 1972 e 319,4 % quando 

comparada ao cenário 2000. O tempo de pico foi reduzido em 465 min, quando 

comparado ao cenário 1972 e 35 min quando comparadas ao cenário 2000. 

No cenário 2025 CPD a vazão máxima foi de 10,57 m3/s e o tempo de 

pico foi de 115 minutos. Ou seja, entre os cenários 2025 CPD e 2025 SPD há 

uma diminuição de 22,3 % na vazão máxima e um aumento no tempo de pico é 

de 50 minutos. Dessa forma, diretrizes de Plano Diretor permitem atrasar e 

diminuir os picos de cheias que ocorreriam caso nenhum controle (SPD) fosse 

implantado. Também, esses resultados colaboram com sistemas de alerta 

antecipado de cheias para as áreas de jusante da bacia. 
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Os valores mais altos de vazões máximas observadas foram para o 

evento 3, que apesar de não ter sido o maior, foi o que apresentou menor 

distribuição no tempo de chuva (86 mm em 240 minutos). Conclui-se que 

chuvas mais rápidas contribuem para ocorrência de enchentes. 

O escoamento superficial é mais rápido e mais intenso conforme a bacia 

é impermeabilizada. Porém, a redução de 22,3 % nos valores de vazão 

máxima entre o cenário CPD e SPD não são suficientes para conter as 

inundações, que provavelmente ocorrerão à jusante da bacia. Assim, pode-se 

concluir que as medidas adotadas no PDMSC não são suficientes para reduzir 

a probabilidade de ocorrência de inundações. Ao contrário, mesmo com 

adoção de diretrizes do PDMSC as vazões deverão aumentar 

significativamente quando compradas ao cenário atual. 

Dessa forma, além da recuperação das zonas ripárias e permeabilidade 

de 15 % dos lotes, conclui-se que seriam necessárias medidas estruturais para 

o controle de enchentes. 

Quanto mais se prevê a ocupação urbana sem diretrizes, menor é a 

capacidade de suporte do meio; e maiores serão as ocorrências de enchentes 

e consequentemente os prejuízos causados por inundações. Dessa forma, 

podemos verificar a fragilidade hidrológica de bacias hidrográficas em relação à 

impermeabilização do solo e torna-se fácil perceber a razão do crescimento de 

enchentes nas regiões urbanas do país. 

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto, associadas ao uso do 

modelo hidrológico IPH II, mostrou-se eficiente para previsão de cenários 

mostrando-se importante ferramenta para gestão e planejamento de bacias 

pouco urbanizadas. 

Diante dos hidrogramas apresentados para os cenários de tendência, 

observa-se progressivamente o crescimento das vazões máximas. Assim, a 

impermeabilização do solo e a diminuição de fragmentos florestais, diminuíram 

o tempo de pico e elevaram as vazões máximas para todas as sub-bacias.  

Finalmente, conclui-se que a diminuição de áreas permeáveis e a 

supressão de fragmentos florestais afetam a capacidade de armazenamento do 

solo e disponibilizam maiores volumes de escoamento superficial, além de 

impor sérios riscos quanto à ocorrência de inundações. 

 


