
 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
 

A trajetória do desenvolvimento urbano para a bacia do Alto Tijuco Preto 

quanto a sua capacidade de ocupação territorial tem afetado as condições 

ambientais da bacia. O crescimento populacional, aliado à história do processo 

de industrialização, acelerou o modo de expansão urbana de forma 

descontrolada e desprovida de meios sustentáveis. Atrelado a esse conceito, a 

bacia do Alto Tijuco Preto não se “desenvolveu” diferente. Acessos 

inadequados de vias marginais, destruições de florestas, desvios de arroios 

naturais, descasos para áreas de preservação permanente, extinção de antigas 

áreas de nascentes etc aumentaram o quadro de passivo ambiental da região. 

Parte das áreas remanescentes e fragmentos florestais carecem de 

estruturas que fixem sua preservação. Quanto mais se prevê a expansão 

territorial de forma desorientada, menos se percebe a vitalidade do meio. As 

dificuldades que o gerenciamento dos recursos hídricos sofre atualmente 

constituem parte de uma série de acontecimentos históricos que sobrepuseram 

antigos caminhos naturais. O que antes era conhecido como áreas de lazer ao 
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relento a beira de um lago, agora se tornaram caminhos para asfaltos, concreto 

e linhas de transmissão de energia. A situação das áreas de fundo de vale do 

Alto Tijuco Preto se associa a momentos de ocupação similares, onde a 

preservação ambiental e a luta para se manter o limiar do que ainda resta, são 

idéias em vão, principalmente quando se esquece o planejamento integrado 

dos recursos hídricos e a realização de previsões que possam prever situações 

de futuro. 

Zonas residenciais tendem a crescer para as áreas remanescentes ou 

não-ocupadas. Caso não sejam aplicadas leis de zoneamento urbano, a 

tendência de ocupação territorial nesta zona para o cenário de 2015 pode estar 

próximo dos 67%, ou seja, cerca de 70% da bacia do Alto Tijuco Preto pode 

estar ocupada residencialmente se não forem tomadas medidas de controle. 

Por outro lado, a aplicação do Plano Diretor reduz este valor para 52%, ou seja, 

são mantidas as áreas permeáveis pela adoção de coeficientes de 

permeabilidades nos lotes, plantio de arborização urbana e reflorestamento. 

Medidas alternativas associadas a políticas públicas de proteção e 

recuperação ambiental de bacias hidrográficas impõem ao usuário a 

responsabilidade pela não poluição. A adoção do sistema de aproveitamento 

de águas pluviais no lote, vinculado a diretrizes de controle da drenagem, 

mostrou-se suficiente para recuperar a bacia. A resiliência quanto aos aspectos 

ambientais determinou a potencialidade do sistema para reverter o déficit 

existente. As metas de controle e recuperação são atingidas quando as 

alternativas são acomodadas de forma integral e não setorialmente. 

O uso de medidas que se comportam individualmente, como o sistema 

de aproveitamento de águas pluviais inserido parcialmente nos lotes urbanos 

não traz grandes resultados na redução do escoamento superficial quando 

analisado através de metodologia simplificada e método do SCS. A aplicação 

do sistema de reúso de águas pluviais para apenas 20% dos lotes residenciais 

implica variação mínima no hidrograma próximo de 2%. Enquanto que a 

reativação do reservatório de detenção da rua Miguel Giometti, associado ao 

incremento do coeficiente de permeabilidade do solo para as novas 

construções em 2005, promove uma redução da vazão máxima de até 50% em 

alguns pontos. 
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Estrategicamente, a distribuição dos reservatórios de filtragem nas áreas 

de fundo de vale contribuiu favoravelmente para deter parte do volume de água 

que percorre em direção ao canal. Quando trabalhado em conjunto com o 

reservatório de detenção da Rua Miguel Giometti, estes pequenos 

reservatórios de limpeza atuam significativamente no combate às elevações do 

nível d´água no canal. São elementos capazes de melhorar tanto na limpeza 

como na distribuição hídrica ao longo do tempo. Estes pequenos reservatórios 

de manutenção e filtragem, em conjunto com outras medidas de controle, são 

capazes de reduzir a vazão pico em até 55% no cenário de 2015, em relação a 

vazão atual. 

Como as incertezas tendem a se propagar através de um modelo, a 

contribuição para o resultado final tende a aumentar conseqüentemente. 

Portanto a definição dos parâmetros requer cuidados especiais. Para a bacia 

do Alto Tijuco Preto, o método de separação e de propagação de escoamento 

adotado para o modelo IPHS-1 (SCS e Muskingum-Cunge Linear) mostraram-

se eficientes e adequados para a metodologia utilizada. Como os parâmetros 

estiveram próximos dos valores verdadeiros, possivelmente menores devem 

ser as incertezas. No entanto, as dificuldades tendem a ser maiores para se 

prever a realidade dos valores quando as bacias não possuem dados 

observados e medidos. E esta situação, como para grande parte das bacias 

urbanas municipais, ocorre na bacia do Alto Tijuco Preto. 

Os diferentes cenários com e sem Plano Diretor simulados de acordo 

com a abordagem metodológica adotada, mostraram-se capazes para atender 

diferentes situações de projeto. A apresentação dos hidrogramas em várias 

seções mostrou-se eficaz, associado comparativamente às diferentes 

composições de cenários, o que resultou valores de pico importantes para se 

avaliar o risco provável de inundações de um determinado local para aquele 

cenário. A vazão máxima na condição de umidade média tende a crescer 

aproximadamente 90% quando o solo está saturado ou úmido e diminuir cerca 

de 3x do seu valor para uma situação onde o solo esteja seco. 

Para o cenário de 2015, ocorre extrapolamento do rio no ponto do canal 

da rua Rui Barbosa na condição úmida, mesmo que sejam adotadas as 

medidas de controle propostas neste trabalho. Para esta situação será 
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necessário avaliar o dimensionamento atual para não gerar inundações no 

trecho ou pontos de alagamento mais a jusante. 

As simulações apresentadas para diferentes períodos de retorno (20 e 

50 anos) não foram parte dos objetivos do trabalho. No entanto, trata-se de um 

indicativo capaz de prever as condições dos cenários de 2015 com e sem 

Plano Diretor. Para todas as seções vistas (1 a 5) na sua condição atual, o 

dimensionamento do canal não é capaz de atender uma chuva com período de 

retorno de 50 anos, para o cenário sem Plano Diretor. Ocorre extravasamento 

de água na seção da rua Miguel Giometti, para chuvas com Tr de 20 e 50 anos. 

Cenários CPD 2015 garantem o dimensionamento sem pontos de alagamento 

para todas as seções somente para a chuva observada com Tr estimado de 3 

anos. Deste ponto em diante, houve afunilamento em grande parte do arroio, 

principalmente por conta de áreas de aterro compactado e erosões provocadas 

pelas chuvas. A vazão atual limite de 5,91m³/s no ponto da rua Rui Barbosa é 

capaz de atender apenas o dimensionamento para a chuva observada no 

cenário de 2015 CPD, que determina um valor de 5,88m³/s. No geral, os 

valores de vazão máxima para o período de retorno de 20 e 50 anos 

superaram a capacidade limite de escoamento no canal em 2015 para todos os 

cenários SPD. No decorrer do escoamento ao longo do canal, não houve 

preocupação quanto ao acréscimo de volume de água proveniente do aumento 

de áreas impermeáveis. Estes breves cenários indicam que se não forem 

tomadas medidas de controle da drenagem a curto prazo, possivelmente 

poderão ocorrer problemas de inundações na bacia, uma vez que para um 

período de retorno de 50 anos, a vazão nos pontos mais a jusante pode elevar-

se para até 10 vezes da sua condição atual. 

Embora a metodologia adotada tenha sido atendida para demonstrar a 

utilização de modelos hidrológicos para a previsão de cenários, é de relativa 

importância, principalmente dentro da comunidade hidrológica científica, a 

investigação do controle das incertezas para bacias urbanas sem dados a partir 

do Programa PUB - Prediction in Ungauged Basins (SIVAPALAN et al, 2003). 

O desenvolvimento de cenários visando à recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas contribuiu para a disponibilidade de informações 

acerca de bacias selecionadas sem dados, o que permite o levantamento de 
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parâmetros para a composição de uma rede de bacias para novas questões 

levantadas. 

Em se tratando de alcance de projetos, a aplicação de algumas 

ferramentas, como a utilização de hidrogramas para a extrapolação de previsão 

de bacias, o estudo da bacia do Alto Tijuco Preto mostrou-se eficiente quanto 

aos intervalos de confiança encontrados para as condições de umidade 

antecedente, uma vez que sua distribuição favorece o estudo no planejamento 

de ações para possíveis Planos Diretores Municipais. Ambientalmente, as 

medidas estruturais propostas neste trabalho garantem uma redução na 

geração do escoamento superficial, o que favorece a recarga do aqüífero 

através do potencial de infiltração nas áreas mais permeáveis.  
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