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RESUMO
Aprígio, P.O. (2012). Avaliação de Modelos de Simulação de Cargas Difusas em Bacias
Urbanas. Dissertação de Mestrado ─ Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São
Carlos.
Diante do agravo da condição das águas, tanto em qualidade e quantidade, há urgência
de se controlar não somente a poluição hídrica pontual, mas também a de origem difusa, que é
aquela distribuída ao longo da superfície do solo por inúmeros agentes poluidores, e que
afluem aos corpos d’água, preferencialmente, por ocasião dos eventos de precipitação. Esse
trabalho teve como objetivo proceder à simulação da poluição difusa hídrica gerada na bacia
do Córrego do Mineirinho, São Carlos – SP, por meio de dois modelos hidrológicos: SWMM
(Storm Water Management Model) e L-THIA (Long Term Hydrologic Impact Assessment),
que foram comparados quanto ao volume de escoamento e produção de cargas anuais de
poluição difusa. Foram exploradas as vantagens e desvantagens encontradas na aplicação de
cada modelo, em três cenários de uso e ocupação do solo – de base, atual e futuro. O mapa de
uso e ocupação foi construído por meio de identificação visual de imagem digital de satélite e
vetorização manual das feições. Pode-se dizer que, em relação às estimativas de escoamento
superficial e das cargas difusas, ambos os modelos perceberam alteração drástica de volume
entre o cenário de base e o atual, enquanto que, entre este cenário e o futuro, também houve
aumento, mas não da monta do que ocorreu entre os cenários anteriores. De maneira geral, o
SWMM sobrestimou os resultados do L-THIA, exceto para o cenário de base. Os modelos
produziram variações distintas nas respostas, sendo que, pelo SWMM, os impactos no volume
de escoamento e na produção cargas devidos à mudança do uso do solo foram mais elevados.
Fica evidente a necessidade de dados observados se para efetuar uma calibração dos modelos
visando a uma maior correspondência entre os resultados modelados e a realidade da bacia.
Conforme os resultados obtidos, para modelagem em as bacias desprovidas de dados
observados e para fins de planejamento e estimativas preliminares, recomenda-se optar pelo
modelo L-THIA, por ser mais simples e por requerer menos dados de entrada, já que a maior
quantidade de parâmetros exigidos por modelos mais complexos, que devem ser objeto de
calibração, pode levar a maiores incertezas.
Palavras-chave: bacias urbanas, modelagem, poluição difusa, SWMM, L-THIA

ABSTRACT
Aprígio, P.O. (2012). Evaluation of Diffuse Loads Simulation Models in an Urban
Watershed. Dissertation ─ São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São
Carlos.
The aggravation of the water condition concerning both quality and quantity has led to
an urgent need of monitoring, not only point sources, but also diffuse sources of pollution.
The latter is distributed over the soil surface by numerous polluting agents and flows to the
water bodies during precipitation events. In this context, this dissertation deals with
the simulation of diffuse water pollution generated in Mineirinho’s stream basin, São Carlos –
SP, by using two hydrological models: SWMM (Storm Water Management Model) and LTHIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment), which were compared in terms of
volume flow and annual loads of diffuse pollution. The advantages and disadvantages
encountered in the application of each model were explored in three land use scenarios:
baseline, current and future. The land use maps were elaborated through the visual
identification of a satellite image and manual vectorization of the features. Both models
drastically changed the runoff and diffuse loads between the baseline and current scenarios,
whereas, between current and future scenarios, the increase was not so high. In
general, SWMM overestimated the results of L-THIA, except for the baseline scenario. The
models produced different variations in their responses, and the SWMM highly impacted on
the volume flow and loads. The need for monitored data to calibrate models was evident, so
that a greater correspondence between the modeled results and the reality of the basin could
be achieved. The results allowed to concluding that L-THIA is recommended for an ungauged
basin, as it is simpler, and more complex models, with a greater number of parameters, may
lead to greater uncertainties.
Keywords: Urban basins, modeling, diffuse polution, SWMM, L-THIA
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1. Introdução
Segundo IBGE (2010), 84,35% da população brasileira reside em áreas urbanas, que
sofrem com a expansão desordenada e o crescimento irregular em direção às áreas periféricas,
decorrentes da desobediência às normas de regulamentação urbana, muitas vezes, ligadas a
interesses escusos, como acumulação de riquezas por meio de especulação imobiliária
“predatória”. Este processo, comumente, incorre em agressão ao meio e aos recursos hídricos.
A relação “chuva-vazão” é enormemente influenciada pelo grau de urbanização. O
aumento da impermeabilização do solo tende não apenas a aumentar o volume de escoamento
superficial, mas tende também a provocar velocidades maiores para a água de drenagem, o
que resulta na diminuição do tempo de concentração nas bacias hidrográficas urbanas. As
águas pluviais, que anteriormente infiltravam no solo, passam a escoar mais rapidamente por
pavimentos impermeáveis e atingem os canais em menor tempo. Isto amplia as cheias,
gerando enchentes e inundações. Além dos problemas relacionados à quantidade de água, o
crescimento impensado das cidades também influi na qualidade dos recursos hídricos, e isto
tem impacto diretamente sobre a saúde pública.
A degradação dos recursos hídricos tornou-se preocupante, e muito esforço foi
despendido no controle das cargas pontuais de poluição. Entretanto, percebeu-se que, mesmo
com o controle das fontes pontuais de poluição, atingir a qualidade satisfatória para os
ambientes aquáticos constituía-se ainda uma tarefa árdua. Diante desse cenário, era
perceptível a necessidade de se controlar não somente a poluição hídrica pontual, mas
também a de origem difusa.
No Brasil, onde as fontes pontuais de poluição ainda não são adequadamente
controladas, a problemática da poluição difusa não é sequer mencionada na Política Nacional
do Meio Ambiente.
Do exposto, depreende-se a importância de quantificação e controle das fontes de
poluição difusa, com vistas à recuperação e manutenção dos recursos hídricos em níveis de
qualidade aceitáveis. Para tanto, é de grande auxílio ferramentas como modelos hidrológicos
que trabalham especificamente a poluição difusa. Estes modelos permitem avaliar o
comportamento das cargas não pontuais perante as alterações do uso e ocupação do solo, e
implementar ações de gestão do território visando à minimização deste tipo de poluição
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2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral
Este estudo teve por objetivo analisar e comparar a aplicabilidade de dois modelos
hidrológicos que consideram a poluição de origem difusa, frente ao desenvolvimento de uma
bacia hidrográfica urbana. Para este fim, utilizaram-se os modelos SWMM (Storm Water
Management Model) e L-THIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment). Analisaram-se
as diferenças entre os resultados produzidos pelos dois modelos, as dificuldades encontradas
na aplicação de cada um destes e os casos onde um ou outro modelo pode ser utilizado com
mais propriedade.
Assim, discutiu-se a adequação dessas ferramentas, úteis ao planejamento e gestão
integrada da água e do ambiente urbano, frente à realidade brasileira. Em nosso país, as
limitações quanto aos dados hidrológicos disponíveis e aos parâmetros relacionados à geração
de cargas difusas é um fato, e deve ser considerado, pois, muitas vezes, um modelo mais
complexo em relação aos dados de entrada e à forma como são relacionados tais dados não
resulta, necessariamente, em modelagem mais precisa.
2.2. Objetivos específicos
Como objetivos específicos citam-se: a coleta de dados sobre a bacia, a elaboração de
um SIG (Sistemas de Informações Geográficas), com vistas a classificar o uso e ocupação do
solo da bacia, a formulação de cenários de uso e ocupação, a modelagem e análise das
alterações do escoamento superficial e das cargas de poluição difusa, por meio de três
cenários propostos.
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3. Revisão bibliográfica
3.1. Introdução
Este capítulo inicia-se com breves considerações visando à delimitação do conceito de
poluição difusa. Em seguida, apresentam-se os principais modelos de poluição difusas, e
alguns trabalhos de aplicação destes modelos. Por fim, abordam-se aspectos sobre
sensoriamento remoto, imagem digital e interpretação de visual de imagem, que serviram de
auxílio à delimitação do uso e ocupação do solo da bacia em estudo.
3.2. Poluição difusa
Até a primeira metade do século passado, a forma primordial de se controlar a
qualidade dos recursos hídricos era através do desenvolvimento e aplicação de tecnologias
focadas nas fontes pontuais de poluição. A partir da década de 1970, entretanto, as cargas
difusas tornaram-se alvo de interesse, devido à percepção de que, manter a quantidade e a
qualidade e dos recursos hídricos em níveis aceitáveis, controlando apenas as fontes pontuais,
seria impraticável. Isso provocou mudanças nas políticas de controle da poluição da água,
principalmente, na Europa e nos Estados Unidos.
Atualmente, muita importância é dada à poluição de origem difusa. Assegurar a
disponibilidade dos recursos hídricos, não somente em quantidade, mas em qualidade, apenas
pelo controle das fontes pontuais, sem o devido controle das fontes não-pontuais, é uma
irrealidade, ainda mais considerando o aumento de população, que exigirá cada vez maior
quantidade de água, e produzirá cada vez mais impurezas para ser assimiladas pelo meio.
As cargas difusas de poluição hídrica caracterizam-se por afluir aos cursos d’água por
meios que tornam difícil a identificação precisa de seu ponto de entrada no sistema hídrico.
Tais cargas ocorrem intermitentemente, e são provenientes de extensas áreas, quando da
ocorrência, principalmente, de eventos de precipitação, que, escoando sobre a superfície do
terreno, carreiam uma série de elementos contaminantes, como sedimentos, nutrientes, sais,
pesticidas, microorganismos, resíduos sólidos, resíduos de combustível, óleo, borracha,
poeira, entre outros, atingindo o curso d‘água.
Outra forma de poluição difusa é a lavagem da atmosfera pela chuva, ou deposição
úmida. Nesse processo, uma parte dos componentes químicos suspensos na atmosfera é
trazida ao solo pela precipitação, arrastada pelo escoamento superficial direto, e, então,
direcionada aos corpos receptores.
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Cinco são condições que caracterizam as fontes difusas de poluição, segundo
(PORTO, 1995):
1. O lançamento da carga de poluição é intermitente e está relacionado à precipitação;
2. Os poluentes são transportados por extensas áreas;
3. As cargas de poluição não podem ser monitoradas a partir de seu ponto de origem,
já que não é possível identificar exatamente sua origem;
4. O controle da poluição difusa deve de maneira obrigatória incluir ações de
planejamento sobre a área geradora da poluição, em vez apenas controlar o efluente quando
do seu lançamento;
5. Dificuldade em se estabelecer padrões de qualidade para o lançamento, já que a
carga poluidora varia de acordo com a intensidade e duração do evento de precipitação,
extensão da bacia hidrográfica, padrão de uso e ocupação da bacia, tornando a correlação
vazão versus carga poluidora, praticamente impossível de ser estabelecida.
As

concentrações

dos

poluentes

decorrentes

das

cargas

difusas

variam

significativamente entre diferentes bacias hidrográficas e ao longo de uma mesma bacia
hidrográfica, pois está associada ao uso e ocupação da bacia hidrográfica, às práticas de
manejo do solo, à limpeza das ruas, às estações do ano e às características hidrológicas locais
e da topografia. Desse modo, o controle deste tipo de poluição associa-se à coleta de resíduos
sólidos, à limpeza pública, ao controle de emissão de poluentes atmosféricos e à gestão do uso
e ocupação do solo, pois o controle da poluição difusa deve ser feito a partir do fato gerador
da poluição, ou seja, nas fontes que estão dispersas sobre o solo ou na atmosfera.
Outro fator que tem influencia na geração de cargas difusas são as chuvas
antecedentes. As chuvas anteriores lavam previamente a superfície, diminuindo a carga
carreada pelos eventos subsequentes. Além disso, a duração dos episódios chuvosos também
interfere na ocorrência destas cargas, pois durante os primeiros minutos de chuva, ocorre
arrasto mais intenso dos contaminantes depositados sobre o solo, devido à maior
disponibilidade de material. Em geral, nesse período é que se verificam as maiores
concentrações dos poluentes de origem difusa nos cursos d’água.
3.3. Modelos hidrológicos para simulação de carga difusa
Os modelos hidrológicos, inclusive aqueles que trabalham a poluição difusa, dividemse em empíricos, conceituais (semi-empíricos) e físicos.
Os modelos empíricos utilizam dados monitorados em parcelas experimentais para se
construir, empiricamente, relações entre os parâmetros hidrológicos e os processos
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considerados mais importantes. São ditos modelos “caixa-preta” por tratar o sistema sem
considerar o funcionamento interno dos processos, tampouco suas inter-relações.
Os modelos físicos descrevem os processos baseando-se em leis físicas, químicas e
biológicas. Esses modelos, conhecidos por “caixa-branca”, consideram os mecanismos
internos do processo, são capazes de calcular séries longas no tempo, e tem características
mais claras de distribuição espacial
Os modelos conceituais, por outro lado, recorrem a concepções teóricas para
caracterização e interpretação dos fenômenos. São modelos que combinam geralmente
algoritmos de simulação empíricos com os de base física (ARHEIMER et al., 2003;
SHOEMAKER et al., 2005; SHEN et al., 2011).
Outra sistematização possível é a que se baseia nos processos, pela qual os modelos
são classificados como agregados (lumped) ou distribuídos. Os primeiros não consideram a
variabilidade espacial dos processos, das entradas e das características da bacia hidrográfica,
ou seja, admitem como válida para todo o sistema um valor médio da variável. Os modelos
distribuídos, por sua vez, consideram a superfície discretizada em parcelas homogêneas em
relação a determinado parâmetro (CHRISTOFOLETTI, 1999).
Os modelos hidrológicos podem ainda ser classificados quanto à sua complexidade
temporal. Viessman (1996) divide os modelos em discretos (enquadram-se nesta categoria os
modelos baseados em eventos únicos de precipitação) e contínuos. A simulação pelos
primeiros dá-se com base em incrementos finitos de tempo, enquanto nos segundo os
processos são modelados com base em longas séries temporais, e de modo contínuo.
Nas seções subseqüentes, apresentam-se descrições sucintas dos principais modelos
que se destinam à simulação do escoamento superficial e de cargas difusas, tanto para áreas
urbanas como rurais.
3.3.1.

L-THIA

O L-THIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment) foi desenvolvido pela
Universidade de Purdue, em Indiana, Estados Unidos. É um modelo integrado com o Sistema
de Informações Geográficas Arcview® na forma de extensão, e destina-se a quantificar
alterações no escoamento superficial e nas cargas difusas de poluição, decorrentes das
mudanças de uso e ocupação do solo.
O componente central do L-THIA é o método do Soil Conservation Service (SCS),
atual Natural Resources Conservation Service (NRCS), do U S Department of Agriculture
(USDA). Partindo de relações empíricas entre precipitação e escoamento superficial,
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determina-se o efeito das mudanças no uso e ocupação do solo sobre as alterações do volume
de escoamento superficial.
A equação proposta por SCS é (USDA, 1986):
( P − 0,2 * S ) 2
Q=
, P > 0,2 * S
P + 0,8 * S

Em que:
Q: escoamento superficial direto em mm;
P: precipitação em mm;
S: retenção potencial do solo em mm.
A retenção potencial do solo, ‘S’, é dependente do uso do solo, e pode ser determinado
em tabelas. O valor 0,2*S é uma estimativa das perdas iniciais devidas à retenção nas
depressões da superfície, à interceptação pela vegetação e à infiltração. A retenção (S) do solo
é dada pela equação:

S=

25400
− 254
CN

O valor de CN depende do tipo do solo, condições de uso e ocupação e umidade
antecedente do solo.
Para simulações contínuas, o modelo exige dados diários de precipitação, por pelo
menos trinta anos. Mas a simulação também pode ser realizada em termos de eventos únicos
de precipitação, definindo-se lâmina média de chuva para a bacia.
Além disso, o modelo exige a distribuição do tipo hidrológico do solo. O SCS
distingue em seu método quatro grupos hidrológicos de solos, conforme sua taxa mínima de
infiltração (PORTO, 1995):
Grupo A: Solos arenosos, com baixo teor de argila total, inferior a uns 8%, não
havendo rocha nem camadas argilosas densificadas até a profundidade de 1,5m. Teor de
húmus é muito baixo, não atingindo 1%;
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Grupo B: Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor total
de argila, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20%
graças à maior porosidade. O teor de húmus pode subir a 1,2% ou 1,5%. Não pode haver
pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas, quase sempre, existe camada mais densificada
que a camada superficial;
Grupo C: Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30% mas sem camadas
argilosas impermeáveis ou contendo pedras, até profundidades de 1,2m. No caso de terras
roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se, a cerca de 60 cm de
profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de
impermeabilidade;
Grupo D: Solos argilosos (30 ─ 40% de argila total) e ainda com camada densificada a
uns 50 cm de profundidade; ou solos arenosos como B, mas com camada argilosa quase
impermeável, ou com horizonte de seixos rolados.
A estimativa das cargas difusas ocorre pelo método da concentração média no evento
(EMC), as quais resultam em carga de poluente. As concentrações utilizadas pelo modelo são
as existentes em Baird (1996). Neste trabalho, foi realizada compilação das concentrações
médias já existentes, para 18 poluentes no total. Estas concentrações foram determinadas
monitorando-se o escoamento advindo de áreas ocupadas por categorias de uso do solo
homogêneas, a saber: residencial, urbano (que inclui distritos empresariais, shopping centers,
unidades institucionais, etc.), industrial/comercial, vias, agricultura, campos e pastagens, áreas
abertas pouco desenvolvidas e marinas (que são áreas à beira-mar providas de instalações para
guarda e manutenção de embarcações de lazer e esporte náutico).
O L-THIA baseia-se em técnicas simples de cálculo, pois visa a superar as limitações
encontradas no uso de modelos hidrológicos tradicionais, que requerem grande quantidade de
dados de entrada. Fornece aos usuários não especializados uma técnica de triagem que os
permite determinar se é necessário o uso de modelos mais complexos para determinado caso.
Para manter o modelo simples e acessível, consideraram-se as seguintes simplificações no
método: negligência das nevascas, desconsideração do congelamento do solo, que aumenta o
escoamento superficial em certos períodos do ano, e não consideração das variações na
condição antecedente de umidade do solo. O L-THIA também não considera o escoamento de
base, tampouco as perdas por evapotranspiração, a qual é considerada nas perdas iniciais do
método SCS (ENGEL, 2005).
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3.3.2.

SWMM

O SWMM (StormWater Management Model) foi desenvolvido pela USEPA (United
States Environmental Protection Agency) e, desde seu lançamento em 1971, passou por
diversas atualizações. É um modelo complexo, exige grande quantidade de dados de entrada,
e muito utilizado na simulação da quantidade e qualidade do escoamento superficial,
principalmente, em áreas urbanas.
O SWMM segmenta-se em vários blocos: Runoff block, Transport block Extended
Transport block (Extran), Storage/Treatment, entre outros, que podem ser processados
independentemente.
O bloco Storage/Treatment simula dispositivos de tratamento do escoamento
superficial, utilizando-se de equações de remoção e da teoria da sedimentação.
O bloco Extran realiza a propagação da onda de cheia através dos canais de drenagem
de modo mais complexo que outros blocos, como o Runoff e Transport. Possibilita simular
remansos, sobrecargas, pressão de fluxo e conexões em curto-circuito. O uso desse bloco
envolve a descrição física do sistema de drenagem, isto é, forma, dimensão, declividade, entre
outros.
O bloco Transport simula a resposta hidráulica da bacia por meio da equação da onda
cinemática, em que as condições de jusante não afetam o escoamento a montante.
O bloco Statistics permite análises estatísticas das hidrógrafas, polutogramas e dos
dados de chuva.
Existem ainda alguns blocos adicionais como Rain and Temp, Graph, Combine. Os
dois primeiros destinam-se a manipulação de dados metereológicos contínuos. O bloco Graph
permite a criação de gráficos (concentração por tempo, carga por ano, etc.) e manipulação dos
dados de saída (DONIGIAN Jr. et al., 1991; ROSSMANN, 2010).
A transformação chuva-vazão é realizada pelo bloco Runoff, que permite simular
também cargas difusas de poluição. Este bloco trata as sub-bacias como um reservatório nãolinear, em que o escoamento superficial ocorre apenas quando a precipitação, deduzida as
perdas por evaporação e infiltração, preenche a capacidade desse reservatório, ou a
profundidade do armazenamento nas depressões da superfície.
As informações mínimas, que se relacionam com as sub-bacias, exigidas pelo modelo
são: área, largura do escoamento superficial, declividade, porcentagem de área impermeável,
coeficiente de rugosidade de Manning para superfícies impermeáveis e permeáveis,
profundidade do armazenamento em depressões, além de dados para o modelo de infiltração
escolhido.
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A largura do escoamento superficial é a razão entre a área da sub-bacia e o
comprimento do maior caminho percorrido pelo escoamento superficial até concentrar-se em
um canal qualquer. Em áreas naturais, o comprimento do escoamento superficial chega a, no
máximo, 150 metros, enquanto que, em bacias urbanas, pode ser bem curto, geralmente, a
distância do fundo de um lote ao sistema de drenagem de águas pluvial. Em bacias não-ideais,
onde este comprimento é muito variável, recomenda-se utilizar a média. Este parâmetro não é
de fácil determinação e, por isso, é como considerá-lo um parâmetro de calibração
(ROSSMAN, 2010).
A declividade relaciona-se com a inclinação da superfície sobre a qual ocorre o
escoamento superficial, ou a vertente da bacia. É a inclinação da trajetória desse fluxo, ou a
inclinação média ponderada pela área, se essas trajetórias não forem uniformes.
A porcentagem de área impermeável relaciona-se com a representatividade da área da
sub-bacia que é recoberta por pavimentos que não permitem infiltração da água, frente à área
total da bacia. É o parâmetro mais sensível na caracterização hidrológica.
O coeficiente de rugosidade de Manning tem relação com a resistência a qual o
escoamento está sujeito, devido à fricção com os materiais da superfície. São exigidos dois
valores de coeficientes de Manning, um para superfícies impermeáveis e outro para as
superfícies permeáveis, pois o SWMM opera-as separadamente.
O armazenamento em depressão é a capacidade volumétrica que deve ser preenchida
sobre superfície da bacia para que comece a ocorrer escoamento superficial. Corresponde às
abstrações iniciais, devidas à detenção da água em pequenas cavidades da superfície do solo,
à interceptação pela vegetação, e ao molhamento das camadas mais superficiais do solo. Este
componente do ciclo hidrológico é representado no SWMM por dois parâmetros:
profundidade do armazenamento em depressão para áreas impermeáveis e permeáveis.
No SWMM, a evaporação pode ser definida pelo usuário como um valor constante,
em mm/dia; ou em termos da evaporação média de cada mês; ou por meio de séries temporais
de valores diários. Pode ainda ser estimada pelo modelo a partir da inclusão de séries de
temperatura do ar.
Quanto ao método da infiltração, o modelo oferece três opções: a equação de Horton,
o método Green-Ampt e o método SCS/Curve Number.
A produção de cargas de poluição difusa baseia-se nos conceitos de acúmulo de
poluente sobre as superfícies, nos períodos secos, e de lavagem, durante os eventos de
precipitação. Para o acúmulo, há três possibilidades de cálculo: função potencial, função
exponencial e função saturação. Na primeira, o acúmulo é proporcional ao tempo elevado a
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uma potência, até atingir um limite máximo. A segunda considera um aumento exponencial
para o acúmulo, com o limite máximo dado por uma assíntota. Pela terceira, assume-se que,
no início, o acúmulo apresenta taxa de crescimento linear, que declina com o tempo até atingir
um valor de saturação. A lavagem dos poluentes, por sua vez, pode ser calculada mediante
uma função exponencial, em que a carga poluente é proporcional ao produto da vazão,
elevada a uma potência, com o montante de poluição remanescente sobre a superfície da
bacia; ou por meio de uma curva-chave, em que a carga é proporcional à vazão elevada a uma
potência; ou ainda, a partir da concentração média no evento, uma especificidade do caso
anterior, em que a potência a que se eleva a vazão é igual a 1.
Hidrogramas e polutogramas medidos são necessários para calibração e verificação do
modelo. Os resultados de quantidade simulados pelo SWMM são, geralmente, razoáveis com
pequena ou nenhuma calibração, enquanto que os resultados de qualidade necessitam de
medições locais para assegurar predições acertadas. Os métodos de simulação usados no
SWMM são extensivamente descritos na literatura. A experiência com o modelo mostra que
as simulações de quantidade ajustam-se bem aos dados medidos ou a outros métodos
hidrológicos convencionais como, por exemplo, hidrogramas unitários. Já a simulação da
qualidade é especialmente fraca na representação fidedigna dos processos físicos, químicos e
biológicos que ocorrem na natureza, tornando-o um exercício de calibração (DONIGIAN Jr.
et al., 1991; SHOEMAKER et al., 2005).

3.3.3.

CREAMS e GLEAMS

O CREAMS (Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management
Systems) foi desenvolvido pelo United States Department of Agriculture (USDA) –
Agricultural Research Service (ARS). É um modelo físico de escala de campo, isto é, trabalha
em unidades de manejo com uma única tipologia de uso e ocupação, solo relativamente
homogêneo e precipitação uniforme. Tem ênfase na predição do escoamento superficial,
erosão e transporte de componentes químicos, visando ao manejo de sistemas agrícolas.
(YANG et al., 2009; ARHEIMER et al.,2003; MERRITT et al., 2003; DONIGIAN Jr. et al.,
1991; KNISEL, 1982).
De acordo com os autores supracitados, o CREAMS divide-se em três componentes
principais: hidrológico, erosão/sedimentação e químico. O componente hidrológico permite
estimar o volume do escoamento superficial, a vazão de pico, a infiltração, a
evapotranspiração, o conteúdo de água no solo e a percolação, com base tanto em dados
diários, quanto em dados horários de precipitação. O componente erosão/sedimentação
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mantém elementos da Equação Universal de Perda de Solo (USLE), incluindo ainda a
capacidade de transporte de sedimento pelo escoamento superficial, bem como a distribuição
do diâmetro das partículas. O componente químico, por sua vez, destina-se à modelagem de
pesticidas e nutrientes utilizados na agricultura, considerando-se os processos de
mineralização, nitrificação, desnitrificação, imobilização, volatilização e fixação. O CREAMS
também é capaz de comparar a eficiência relativa de diferentes práticas de manejo agrícola.
Os dados de entrada requeridos pelo CREAMS são: séries de precipitação, temperatura
mensal do ar, valores de radiação solar, dados do solo e da cultura.
Posteriormente, desenvolveu-se o modelo GLEAMS (Groundwater Loading Effects of
Agricultural Management Systems), que utiliza os mesmo componentes incorporados
àqueloutro, enfatizando, porém, os processos na zona vadosa e o movimento de substâncias
químicas em direção às águas subterrâneas. Como limitações destes modelos, a bibliografia
aponta: ser pequena a área máxima simulada, limitações quanto à manipulação dos dados, não
serem capaz de simular processos na calha do rio, limitada capacidade de simular processos
que envolvem precipitação de neve, degelo e seu escoamento (KAUPPI1, 1982 e KNISEL2 et
al., 1983 apud YANG et al., 2009 e DONIGIAN Jr. et al., 1991).

3.3.4.

STORM

A primeira versão do STORM (Storage, Treatment, Overflow, Runoff Model) foi
finalizada em 1973 pela Water Resources Engineers, Inc. (WRE) sob contrato com o
Hydrologic Engineering Center (HEC) (HEC 1977).
O STORM é uma ferramenta útil de planejamento, especialmente para se avaliar a
compensação entre o tratamento e o armazenamento das águas pluviais, como medidas de
controle da poluição em sistemas combinados de esgotos (YANG et al., 2009).
O modelo STORM possui rotinas hidrológicas e de qualidade simplificadas, que
podem ser utilizadas para simular, em bacias de qualquer tamanho, o volume de escoamento,
o derretimento de neve, as vazões de tempo seco, em termos, tanto de simulação contínua,
quanto de eventos únicos de precipitação. Isto diminui o número de dados de entrada

1

KAUPPI, L. (1982). Testing the Application of CREAMS to Finnish Conditions.In: European and United
States Case Studies in Application of the CREAMS Model. SVETLOSANOV, V.; KNISEL, W. G.
(editores).International Institute for Applied Systems Analysis, Luxemburgo. p. 43–47.
2

KNISEL, W. G.; FOSTER, G. R.; LEONARD, R.A. (1983).ACREAMS: a System for Evaluating Management
Practices. In: Agricultural Management and Water Quality. SCHALLER, F. W.; BAILEY, G. W. (editores).
Iowa State University Press, Ames, p. 178–199.
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necessários, mas, por outro lado, incorre em uma menor flexibilidade na correspondência
entre hidrogramas modelados e observados. (YANG et al., 2009).
A simulação do escoamento pode ser realizada por três modos: pelo coeficiente de
escoamento, em que o escoamento é linearmente proporcional a precipitação, descontada do
armazenamento nas depressões da superfície da bacia, ou, alternativamente, pelo método do
SCS (HEC, 1977).
O STORM vale-se de dois métodos para o cálculo da acumulação de poluentes: o
método dust and dirt e o método de acumulação diária. Pelo primeiro método, assume-se que
todos os poluentes são associados à acumulação de poeira e sujeira nas ruas. A aplicação
desta opção é aplicável a bacias com ocupações predominantemente urbanas, pois é permitido
ao usuário especificar a acumulação em termos de massa/comprimento de sarjeta/dia para
cada uso do solo urbano. Os poluentes são expressos como frações da poeira depositada. O
segundo método, por outro lado, é melhor aplicável a bacias cujos poluentes originam-se de
áreas outras que não as urbanas, por requerem somente a taxa média de acumulação diária
para cada poluente, não sendo necessárias, portanto, as taxas de acumulação de poeira e
sujeira (HEC, 1977; DONIGIAN Jr. et al., 1991).
As rotinas de qualidade deste modelo são semelhantes, com poucas modificações, às
incorporadas no programa original do SWMM. Tais rotinas mostram relativa inflexibilidade
para correspondência entre polutogramas observados e modelados, e sofreram atualizações no
SWMM e em outros modelos, o que não ocorreu como STORM. Outra limitação do STORM
é o uso de dados horários de precipitação, o que torna difícil o trabalho com intervalos de
tempo menores. A falta de uma versão para microcomputador (há apenas a distribuição de seu
código fonte) também torna seu uso bastante limitado (HEC, 1977; DONIGIAN Jr. et al.,
1991).

3.3.5.

ANSWERS

O ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation)
foi desenvolvido em 1982 pela Universidade de Purdue, com financiamento da U.S.
Environmental Protection Agency (USEPA).
É um modelo determinístico, orientado a eventos de precipitação (o ANSWERS-2000,
uma atualização, pode realizar simulações contínuas), capaz de predizer a resposta hidrológica
e a erosão em bacias agrícolas de grande escala, e que, por ser distribuído, requer que a bacia
seja subdividida em elementos quadráticos. Dentro de cada um desses elementos de área, o
modelo simula os processos de interceptação, infiltração, armazenamento em superfície,
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escoamento superficial, drenagem sub-superficial, erosão, transporte e deposição (YANG et
al., 2009; BOURAOUI et al., 2000; DONIGIAN Jr. et al., 1991; BEASLEY et al., 1982).
No ANSWERS, a vazão é calculada pela combinação da equação da continuidade e de
Manning em cada elemento quadrático. A infiltração é estimada pela equação de Holtan, que
requer seis parâmetros para cada tipo de solo, o que denota a complexidade do modelo
(BEASLEY et al., 1982).
A produção de sedimento é simulada por meio de dois processos complementares: o
destacamento das partículas de solo pela energia cinética das gotas de chuva e pela tensão de
cisalhamento gerada pela lâmina do escoamento superficial, seguido pelo transporte das
partículas, havendo escoamento suficiente para carreá-las. Nitrogênio e fósforo são simulados
por meio de correlações entre concentração, produção de sedimento e taxa de escoamento. Os
dados necessários à modelagem destes poluentes compreendem: descrição detalhada da
topografia da bacia, da rede de drenagem, dos solos, dos usos do solo, precipitação e das
práticas de manejo adotadas (BEASLEY et al., 1982).
Como limitações do modelo podem-se citar: a necessidade de computadores de alto
desempenho para simulações em bacias de grandes dimensões (existe, porém, uma versão do
ANSWERS para computadores pessoais, destinado a modelagem de bacias pequenas); a
preparação do arquivo com os dados de entrada é bastante complexa; não permite simulação
do degelo; não permite simulação de pesticidas; os parâmetros de qualidade de água
modelados limitam-se ao nitrogênio e ao fósforo (YANG et al., 2009; BOURAOUI et al.,
2000; DONIGIAN Jr. et al., 1991; BEASLEY et al., 1982).

3.3.6.

UTM-TOX

O Unified Transport Model for Toxic Materials (UTM-TOX) foi desenvolvido pelo
Oak Ridge National Laboratory, atendendo solicitação da USEPA - Office of Pesticides and
Toxic Substances. O UTM-TOX é um modelo múltiplo que combina transporte atmosférico
de poluentes, ecologia terrestre e processos hidrológicos em um código de computador. O
modelo calcula as taxas de fluxo de um componente químico, desde sua liberação para
atmosfera até sua deposição na bacia, incluindo-se também a infiltração e o escoamento aos
corpos hídricos. É similar ao HSPF em diversos aspectos, como a representação dos processos
do solo, da superfície e dos canais de drenagem. O UTM-TOX utiliza o Wisconsin
Hydrologic Transport Model (WHTM), que é uma versão modificada do Stanford Watershed
Model (SWM), e inclui todos os processos hidrológicos incorporados neste modelo,
simulando também o movimento de substâncias químicas solúveis, interceptação dos
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poluentes por detritos e pela vegetação, erosão, substâncias adsorvidas no material erodido e a
degradação dos poluentes no solo. O Atmospheric Transport Model (ATM), modelo
integrante do UTM-TOX, é um modelo de pluma Gaussiano que calcula a dispersão de
poluentes emitidos por fontes pontuais ou difusas. Já o Terrestrial Ecology and Hydrology
Model (TEHM), outro componente do UTM-TOX, descreve os fluxos de água entre o solo e
as plantas, a interceptação, a infiltração, e os escoamentos superficial e de base
(PATTERSON3 et al., 1983 apud DONIGIAN Jr. et al., 1991).
Os dados de entrada do modelo são ventos mensais, precipitação horária, radiação
solar, temperaturas diárias máximas e mínimas, características do solo, informação
topográfica, características dos sedimentos, as propriedades físico-químicas dos poluentes,
além de suas taxas de transformação. Como limitações do UTM-TOX podem-se apontar as
seguintes: o modelo ignora a interação entre os poluentes e o sedimento do leito dos rios; há
disparidade entre as resoluções espaciais e temporais entre o modelo que simula dispersão
atmosférica dos poluentes (ATM) e o componente que modela os processos hidrológicos
(WHTM); além disso, a complexidade do modelo que exige grande quantidade de dados de
entrada e relativa perícia por parte do usuário; e, como última limitação, pode-se citar o
enfoque do UTM-TOX em pesticidas e em substâncias tóxicas apenas (DONIGIAN Jr. et al.,
1995; YANG et al., 2009).

3.3.7.

PRZM

O PRZM (Pesticide Root Zone Model) foi desenvolvido pelo Environmental Research
Laboratory, ligado a US EPA, visando à simulação contínua do movimento de pesticidas na
zona insaturada do solo, na zona de raiz, além da lixiviação às águas subterrâneas. É um
modelo unidimensional, limitado à simulação na direção vertical, que não permite lidar com
fluxos laterais. Simula ainda o escoamento superficial, a erosão, a absorção pelas plantas, e a
lixiviação, decaimento, lavagem e volatilização dos pesticidas. As formulações do
componente hidrológico baseiam-se no método do número da curva do Soil Conservation
Service (SCS), e as equações de erosão, em uma modificação da Equação Universal da Perda
de Solo. Os dados metereológicos exigidos pelo PRZM constituem-se de registros diários de
precipitação, do potencial de evaporação e temperatura do ar. O modelo requer também dados
relativos ao tipo de solo, como capacidade de campo, o ponto de murchamento e de saturação,

3

PATTERSON, M. R. et. al. (1983).A User's Manual for UTM-TOX. A Unified Transport
Model.Preparadopor Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, para U.S. EPA Office of Toxic
Substances, Washington, DC.
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que são usados operacionalmente para se definir estados de referência em relação conteúdo de
água em cada camada do solo, nos cálculos de percolação. O modelo exige ainda dados
relacionados ao uso e ocupação da área. Para simular a produção e o transporte de pesticidas
são necessários dados adicionais: volatilidade dos pesticidas, taxa de degradação, registros
diários da velocidade do vento e radiação solar. A modelagem mediante o PRZM pode
oferecer as seguintes informações: série temporal de massa de pesticida lixiviada e a
concentração que sai da zona de raiz e adentra o lençol freático. A difusão dos pesticidas
devido ao gradiente de água no solo não é considerada. O modelo não considera solos
fraturados ou estruturados. Outra limitação é a modelagem somente de substâncias orgânicas
(CARSEL et al., 1984; DONIGIAN Jr. et al., 1991; YANG et al., 2009).

3.3.8.

AGNPS

O AGNPS (Agricultural Nonpoint Source Pollution Model) foi desenvolvido pelo US
Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA - ARS), e é um modelo
distribuído que destina-se a estimar nutrientes, sedimentos e pesticidas presentes no
escoamento superficial, e a comparar os efeitos de diversas práticas de controle de poluição,
incorporadas no manejo de bacias hidrográficas, que apresentem uso primordialmente
agrícola. A simulação pode ser executada tanto em termos de eventos únicos de precipitação,
quanto de modo contínuo, utilizando-se de longas séries de diários de precipitação. A bacia é
discretizada em células, e um grupamento de células forma as sub-bacias, que podem ser
estudadas separadamente. O componente hidrológico do AGNPS utiliza-se do SCS/Curve
Number, ou do método do hidrograma unitário. Para a simulação de nitrogênio e fósforo, o
método usado é o mesmo utilizado pelo CREAMS. Para predizer a erosão, o modelo utiliza-se
da Equação Universal da Perda de Solo Modificada. Os poluentes são direcionados a partir do
topo da bacia ao exutório por meio de uma série de passos de cálculo, assim, o escoamento e a
qualidade da água em qualquer ponto da bacia podem ser investigados. Os dados requeridos
pelo AGNPS são categorizados em: dados da bacia e dados da célula. Os primeiros incluem
informações que podem ser aplicadas em toda a bacia, ou seja, extensão da bacia, número de
células da bacia e, se o modelo for executado para um evento único de precipitação, a
intensidade do evento. Já o segundo tipo de dado refere-se a informações relativas às práticas
desempenhadas na célula. O modelo fornece como saídas: o volume do escoamento e a vazão
de pico; a carga de sedimentos, com estimativas da erosão, em superfície e nos canais; os
nutrientes, tanto os adsorvidos, quanto os dissolvidos. Como limitações do AGNPS podem-se
citar: a abstração dos pesticidas; a necessidade de testes de campo para o componente de
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transporte de poluentes; o fato de ser um modelo empírico; e a não consideração das
transformações dos nutrientes dentro dos canais de drenagem (YOUNG4 et al., 1986 apud
YANG et al., 2009 & DONIGIAN Jr. et al., 1991; BOSCH et al., 1998; FINN et al., 2002).

3.3.9.

SWRRB

O SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basins) foi desenvolvido pelo US
Department of Agriculture (USDA). Constitui-se em uma modificação do modelo CREAMS,
e tem por objetivo avaliar, em escala de bacia, os processos hidrológicos, o crescimento da
plantação, a evapotranspiração, a produção de sedimentos, nitrogênio, fósforo e o movimento
de pesticidas, por meio de simulação contínua. O SWRRB inclui também simulação de
processos nos canais de drenagem e o escoamento em subsuperfície. O modelo é útil na
predição dos efeitos das práticas de manejo do solo sobre o escoamento e sobre a produção de
sedimentos e de pesticidas, em bacias norte-americanas, mesmo naquelas sem monitoramento
(WILLIAMS et al., 1985).
O SWRRB tem incorporados cinco componentes principais: de condições
metereológicas, de hidrologia, de sedimentação, de nutrientes e de pesticidas. O primeiro
permite gerar estocasticamente dados de precipitação, temperatura e radiação solar, se
indisponíveis. No componente referente a hidrologia, o volume de escoamento superficial é
simulado mediante o método do número da curva do SCS, em função da umidade existente no
solo. A produção de sedimento é computada pela Equação Universal de Perda de Solo
Modificada e os métodos utilizados para predição de nutrientes e pesticidas são semelhantes
aos utilizados pelos modelos EPIC (Environmental Impact Policy Climate) e CREAMS. Os
cálculos para nitrogênio e fósforo são realizados por meio de relações entre a concentração
dos poluentes, produção de sedimentos e volume de escoamento superficial. Os dados de
entrada necessários a modelagem com o SWRRB são: precipitação diária, radiação solar,
informações sobre o tipo de solo, os usos do solo existentes na bacia e taxas de aplicação de
fertilizantes e pesticidas. Como limitações, o SWRRB apresenta pouca documentação de
referência na literatura, não considera a acumulação de neve, não realiza simulação de
pesticidas dentro do corpo receptor e não considera as transformações dos nutrientes e
pesticidas em formas derivadas (WILLIAMS et al., 1985; DONIGIAN Jr. et al., 1991;
GENERAL SCIENCES CORPORATION, 1993; YANG et al., 2009).

4

YOUNG, R. A. et al. (1986). Agricultural Nonpoint Source Pollution Model: A Watershed Analysis Tool.
Agriculture Research Service, U.S. Department of Agriculture, Morris, MN.
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3.3.10.

SWAT

O SWAT (Soil Water and Analysis Tools) é um modelo físico desenvolvido pelo US
Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA - ARS) no início da década
de 1990, que incorporou características de outros modelos, como SWRRB, CREAMS,
GLEAMS e EPIC (NEITSCH et al., 2005).
O SWAT opera de modo contínuo, com vistas à análise dos impactos de longo prazo
relativos às práticas de manejo agrícola sobre os recursos hídricos e sobre a produção de
sedimentos e poluentes, em bacias com grandes áreas e complexas. A discretização espacial
dá-se pela divisão da bacia em sub-bacias, e pela subdivisão dessas em Unidades de Resposta
Hidrológica (HRU), que consistem em parcelas de terreno homogêneos em relação à
ocupação, ao manejo e características do solo (YANG et al., 2009; NEITSCH et al., 2005;
SHOEMAKER et al., 2005).
A simulação hidrológica é dividida em dois compartimentos: a fase terrestre do ciclo
hidrológico, que controla o quanto de água, sedimento, nutriente e de pesticida aporta no
canal de drenagem principal em cada sub-bacia; e a fase de direcionamento do ciclo
hidrológico lida com o movimento da água, dos sedimentos, dos nutrientes e dos pesticidas
pela rede de drenagem até o exutório. A estimativa do escoamento superficial pode ser feita
por meio de dois métodos: o método CN e o método de infiltração de Green-Ampt; a
produção de sedimentos é calculada pela Equação Universal de Perda de Solo Modificada; e a
produção de nutrientes e pesticidas, por meio dos mesmos métodos dos modelos CREAMS e
GLEAMS, com a inclusão de cálculos de mineralização, decomposição, imobilização,
nitrificação, desnitrificação e volatilização de amônia (YANG et al., 2009; NEITSCH et al.,
2005; SHOEMAKER et al., 2005).
Como limitações do SWAT citam-se: rodar apenas com dados diários de precipitação;
determina o caminho de um pesticida por vez, através da rede de drenagem; não permite
especificar as áreas de aplicação de fertilizantes; a divisão de bacias maiores em unidades de
respostas hidrológicas (Hydrologic Response Units – HRU) acaba por gerar grande
quantidade de arquivos de entrada, de difícil manipulação; os parâmetros das equações não
são obtidos através dos dados utilizados; o modelo apresenta dificuldades na simulação do
degelo; não simula inundações em termos de eventos específicos; também apresenta
dificuldades em modelar a erosão de planícies de inundação e erosão devido ao degelo
(YANG et al., 2009; NEITSCH et al., 2005; SHOEMAKER et al., 2005).
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3.3.11.

SHETRAN

O sistema SHETRAN foi desenvolvido pelo Water Resources Systems Research
Laboratory (WRSRL) baseado no SHE (Système Hydrologique Européen), por meio de uma
cooperação internacional entre grupos da Dinamarca, Reino Unido e França. É um modelo
físico-distribuído, que, por meio de diferenças finitas, simula, de modo detalhado no tempo e
no espaço o escoamento, tanto superficial como em subsuperfície, o transporte de sedimento e
de poluentes, bem como as transformações deles em suas formas derivadas. Os processos
hidrológicos incluem interceptação da chuva pela vegetação, evaporação, transpiração,
escoamento superficial, derretimento da neve, armazenamento de umidade e o escoamento
nas zonas insaturada e saturada do solo. Os principais processos de transporte de solutos
considerados no SHETRAN são advecção, dispersão, adsorção, absorção. Os dados espaciais
necessários a modelagem com o SHETRAN são: dados relacionados à fisiografia da bacia,
como a distribuição das estações metereológicas na bacia (sendo que pode ser inserida
precipitação horária ou diária), a rede de drenagem, a distribuição do uso do solo, a
distribuição das propriedades dos solos e suas respectivas profundidades, dados referentes à
geologia da bacia, propriedades da vegetação, como índice de cobertura vegetal,
armazenamento no dossel, evapotranspiração (NEWCASTLE UNIVERSITY, 2001).
O SHETRAN é útil ao estudo das relações entre precipitação e escoamento e os
impactos associados às mudanças de uso do solo, porém, é um modelo relativamente novo, e
as suas limitações precisam ser ainda devidamente discutidas em futuras aplicações
(NEWCASTLE UNIVERSITY, 2001; NEWCASTLE UNIVERSITY, 2008; YANG et al.,
2009).

3.3.12.

HSPF

O HSPF (Hydrological Simulation Program – FORTRAN) é um pacote abrangente,
desenvolvido pela US EPA, que simula, de modo contínuo, as contribuições de sedimentos,
nutrientes, pesticidas, e coliformes fecais advindas de áreas agrícolas (mas também tem sido
usado em áreas urbanas), bem como o transporte e o destino desses poluentes na bacia
hidrográfica. O HSPF também permite que se avalie as mudanças de uso e ocupação, a
operação de reservatórios, as alternativas de tratamento das fontes pontuais e difusas de
poluição, os desvios de vazão em sistemas combinados de esgoto e os seus efeitos sobre a
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qualidade da água (BICKNELL et al., 2005; BARNWELL & JOHANSON5,1981 apud
YANG et al., 2009; DONIGIAN Jr. et al., 1991).
A discretização espacial do modelo é dada pela divisão em sub-bacias homogêneas em
termos de uso do solo, de propriedades do solo e de topografia. A análise da qualidade do
escoamento superficial inclui tanto relações simplificadas, como taxas empíricas de deposição
e lavagem de poluentes e constantes de concentração, quanto relações mais detalhadas, como
lixiviação, adsorção, atenuação e reações dos nutrientes). Os processos de transferência e
reação dos componentes químicos incluem hidrólise, oxidação, fotólise, biodegradação,
volatilização, e sorção. Os processos ecológicos incluem a simulação do oxigênio dissolvido,
da demanda bioquímica de oxigênio, de reações de fósforo e nitrogênio, do pH, fitoplâncton,
zooplâncton e algas bentônicas. O HSPF exige extensa quantidade de dados de entrada, como
registros contínuos de precipitação, evapotranspiração, temperatura e intensidade solar, além
de parâmetros de deposição e lavagem de poluentes (BICKNELL et al., 2005; YANG et al.,
2009; DONIGIAN Jr. et al., 1991).
As limitações do HSPF são: o modelo baseia-se em muitas relações empíricas para
representar processos físicos; o fato de o HSPF se aproximar de um modelo distribuído ao
tratar pequenas sub-bacias tende a aumentar a complexidade do modelo e o tempo da
simulação; necessita de calibração; sua aplicação requer alto nível de habilidade por parte do
usuário; o modelo a rios e reservatórios de mistura completa e considera escoamento como
sendo unidimensional (BICKNELL et al., 2005; YANG et al., 2009; DONIGIAN Jr. et al.,
1991).

3.4. Aplicações dos modelos de poluição difusa
Leone et al. (2008) propuseram uma integração entre simulação de caráter físico e
simples índices de exportação para avaliar o aporte de fósforo da bacia às águas do lago Vico,
na Itália central. Para tanto, os autores simularam dois cenários por meio do modelo
GLEAMS. Em um dos cenários consideravam-se práticas agrícolas convencionais e no outro,
práticas agrícolas conservativas. Posteriormente, os resultados simulados foram ajustados a
um modelo de regressão para que se encontrasse a melhor relação entre a declividade do
terreno (considerado o principal fator limitante pelos autores) e concentrações de fósforo. Isso
permitiu estender os resultados à escala da bacia por meio do modelo digital de terreno e de
5
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Hydrology and Water Quality. In: Nonpoint Pollution Control: Tools and Techniques for the Future. Interstate
Commission on the Potomac River Basin, 1055 First Street, Rockville, MD 20850.
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um Sistema de Informações Geográfica, podendo-se, então, avaliar o afluxo de fósforo ao
lago supracitado. A carga de fósforo produzida anualmente sob cultivo convencional foi de
3183,3 kg, enquanto que, sob a prática conservativa de cultivo, o aporte anual de fósforo foi
de 1154,8 kg. As concentrações médias de fósforo simuladas no lago foram de 48,1 µg/l, sob
a condição convencional de cultivo e 22,5 µg/l, sob a prática conservativa, respectivamente; a
concentração medida foi de 55 µg/l. A validade geral do estudo residiu no procedimento de
simulação proposto, que combina modelo de base física, o GLEAMS, com coeficientes de
exportação de fósforo, proporcionando aos gestores do solo uma ferramenta de base
quantitativa, já que não se utilizaram dados genéricos existentes na literatura, mas dados
adaptados das simulações produzidas por este modelo.
Chang et al. (2008) propuseram-se a correlacionar a massa de poluentes e o volume de
escoamento superficial em duas áreas industriais, de modo a estabelecer critérios de
interceptação do escoamento superficial para controle da carga difusa. O SWMM foi usado
para simulação da qualidade e quantidade de 26 eventos de chuva de em ano hidrológico
particular. Os parâmetros do modelo foram calibrados e validados com base em cinco eventos
observados de precipitação. Os resultados indicaram que os primeiros 6-8 mm de escoamento
superficial incluem mais de 60% da carga difusa. Escoamento superficial com 10 mm contém,
em média, 80% da carga carreada. Os autores ainda concluíram que, para interceptar 80% da
carga de poluição difusa da área do estudo, seria necessário coletar lâminas de 7 a 12 mm do
escoamento superficial.
Huang & Hong (2010) realizaram um estudo em que compararam e avaliaram dois
modelos, o AGNPS e um modelo empírico baseado em SIG, quanto à simulação de cargas
nitrogênio e fósforo em uma bacia agrícola de 14.700 km², no sudeste da China. As cargas
obtidas por meio do AGNPS foram checadas com base nos valores medidos no exutório da
bacia, enquanto que as cargas de nitrogênio e fósforo calculadas pelo modelo empírico
baseado em SIG forneceram valores potenciais, em termos de sub-bacias, e do tipo de uso de
solo. Ambos os modelos apresentaram níveis similares de produção de nitrogênio total. O
modelo empírico baseado em SIG forneceu bons resultados da distribuição dos nutrientes a
partir dos dados de entrada disponíveis, e permitiu a identificação de áreas críticas de
produção de poluição difusa. O AGNPS previu com razoabilidade as cargas de nitrogênio no
exutório da bacia. Os autores concluíram que o modelo empírico baseado em SIG apresenta
vantagem em estudos extensivos, como ferramenta de suporte à decisão em projetos
preliminares, enquanto o AGNPS é indicado à avaliação detalhada das cargas difusas e à
análise e comparação de cenários.
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Tuppad et al. (2010) utilizaram o SWAT com objetivo geral de simular práticas de
manejo agrícola e avaliar seus impactos de longo prazo sobre as cargas de nutrientes e
sedimentos, em diferentes resoluções espaciais na bacia do rio Bosque, Texas. As melhores
práticas de manejo incluíram a estabilização das margens de canais, barramento de canais
temporários, estruturas de recarga, práticas de conservação do solo em lavoura,
terraceamento, plantação seguindo as curvas de nível, incorporação de esterco, faixas-filtro e
reservatórios PL-566 (fruto de um programa de controle de cheias americano de 1954). As
práticas de manejo foram avaliadas realizando-se a modelagem antes e depois da sua
implantação, modificando-se um ou mais parâmetros do canal (cobertura do canal,
erodibilidade, coeficiente de Manning), Curve Number (CN), largura das faixas-filtro e
parâmetros da agricultura (eficiência de mistura, profundidade de mistura). A implantação
individual das práticas de manejo citadas alcançou reduções significativas nas três escalas
espaciais, em comparação com o cenário da base. A redução em massa de sedimento variou
de 3% a 37%, enquanto que as reduções de nitrogênio variaram de 1% a 24%. Os autores
concluíram que tal modelagem permite aos tomadores de decisão identificar a efetividade de
práticas de manejo em reduzir as cargas de sedimentos ou nutrientes. Entretanto, defendem
que a aplicação do modelo não desobriga o monitoramento da efetividade destas praticas, para
prover dados de campo e validar o método empregado.
Pisinaras et al. (2009) empregaram a versão mais recente do SWAT, acoplado a uma
interface de SIG (AVSWATX), na bacia do rio Kosynthos, localizada na porção nordeste da
Grécia, a fim de simular cargas de nutrientes. A bacia hidrográfica de 440 km², com terrenos
montanhosos, planícies agrícolas e áreas urbanas, foi discretizada em 32 sub-bacias por meio
de uma rotina de delimitação automatizada. Foi utilizada também a abordagem da Unidade de
Resposta Hidrológica, dividindo-se a bacia em 135 unidades. O escoamento e a concentração
de nutrientes foram monitorados em quatro locais, nos principais tributários da bacia, entre
novembro de 2003 e novembro de 2006. Os resultados da calibração e da validação
mostraram boa concordância entre os valores observados e modelados. A metodologia
empregada no trabalho provou ser útil na simulação em escala de bacia. Os autores afirmaram
ainda que o SWAT mostrou-se uma ferramenta flexível e confiável para tomada de decisão,
principalmente sob a necessidade de harmonização com a diretiva de águas européia (Water
Framework Directive).
Mishra et al. (2009) aplicaram o HSPF para simular o escoamento superficial e os
poluentes de origem difusa associados a sedimentos, em uma pequena bacia hidrográfica na
Índia, que comporta diversos usos do solo (agricultura, campos de arbustos, floresta, rochas e
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pastos). Os poluentes considerados foram nitrato, amônia e fósforo. As concentrações no
escoamento foram medidas no exutório da bacia em 15 dias distintos, durante a estação das
monções (junho a outubro) de 2000 e 2001. Os resultados da calibração e validação do
modelo revelaram que a tendência sazonal do escoamento e da produção de sedimentos e
poluentes de origem difusa simulados pelo HSPF tem concordância com os valores medidos.
Apesar das concentrações de poluentes terem sido, de maneira geral, superestimadas para
nitrato, e subestimadas para amônia e fósforo solúvel, no mês de junho, quando se aplicam
fertilizantes nos arrozais. Os autores afirmaram que as diferenças na concentração média não
foram significativamente diferentes, com 95% de confiança. O estudo indicou que o HSPF
teve a capacidade de predizer a exportação de nutrientes na bacia do estudo, que foi de 8,58
kg/ha e 0,08 kg/ha para o nitrogênio e fósforo, respectivamente. Os autores concluíram que o
HSPF pode ser usado como ferramenta de simulação de escoamento e de poluição difusa
associada a sedimento, além de servir de suporte para seleção de alternativas de manejo
adequadas, visando ao controle da poluição difusa.
Nasr et al. (2007) testaram três modelos de poluição difusa em três bacias
hidrográficas irlandesas para averiguar qual deles representava melhor as condições daquele
país, e, no futuro, utilizá-lo como ferramenta na implementação da diretiva de águas européia.
Os modelos comparados foram SWAT, HSPF e SHETRAN. Após a calibração dos três
modelos, os resultados, tanto do escoamento diário, quanto de fósforo total, foram
comparados e avaliados. Os autores concluíram que o HSPF forneceu as melhores simulações
de descarga média diária nas três bacias. Os resultados dos hidrogramas de descargas do
SWAT e SHETRAN foram aceitáveis, exceto por algumas discrepâncias ocasionais. A
fraqueza mais notável do SHETRAN foi na modelagem dos picos e das recessões dos
hidrogramas. O SWAT foi melhor na simulação das cargas diárias de fósforo total, nas três
bacias estudadas. O desempenho do SHETRAN na simulação de fósforo total foi, segundo os
autores, satisfatória, apesar de sua simulação de descarga não ter sido boa. Os autores
recomendaram o uso do SWAT para simulação de cargas de fósforo.
Pehovaz (2010), objetivando avaliar a qualidade da água em uma bacia urbana,
realizou coleta de dados quali-quantitativos e modelagem matemática mediante o SWMM, na
região de montante da bacia do rio do Monjolinho, São Carlos/SP. O monitoramento deu-se
em quatro campanhas, compreendendo o período seco e o chuvoso. Foram obtidos parâmetros
físico-químicos, biológicos e de metais, bem como as alterações do nível e vazão no rio que
afetam as características limnológicas do corpo d’água. Os resultados experimentais foram
expressos em termos de concentração e carga especifica, com a finalidade de se avaliar as
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variações, em termos de área de drenagem acumulada, e do comprimento do canal de
drenagem. O modelo foi calibrado manualmente, baseando-se em hidrogramas observados em
três pontos da bacia, resultantes de dois eventos de precipitação. Foi simulada a variação das
concentrações de oxigênio dissolvido, fosfato total, sólidos totais, DBO e DQO, com o tempo
nos três pontos de controle. Os parâmetros foram validados, para se verificar a eficiência do
modelo na simulação de polutogramas. O autor encontrou forte correlação entre vazão e
cargas, e também se percebeu aumento da concentração e da carga com o aumento do nível
hidrométrico. As concentrações simuladas situaram-se próximas às observadas, concluindo o
autor que o SWMM é uma ferramenta útil para a avaliação da qualidade da água.
Shen (2011) fez um levantamento das tecnologias de modelagem de poluição difusa
utilizadas na China. Apontam-se o SWAT, AGNPS e o HSPF como os modelos mais
utilizados em áreas agrícolas deste país. Os modelos foram comparados, discutindo-se suas
vantagens e desvantagens, em termos de metodologia utilizada em cada um deles, e em
termos dos resultados das simulações realizadas em diversas bacias hidrográficas do país. Os
autores, por meio de revisão da literatura, afirmaram que o SWAT forneceu boas predições
acerca do escoamento e da produção de sedimento. Quanto ao AGNPS, o foco dos estudos
ainda é a verificação de sua aplicabilidade, da sensibilidade dos parâmetros e dos efeitos das
práticas de manejo do solo. Para a aplicação do HSPF, a falta de dados observados foi
apontada como a maior limitação, pois limita a acurácia das simulações. O uso desses
modelos “exóticos” sem a observância das particularidades da região foi mencionado como a
causa de incorreções nas aplicações dos modelos de poluição difusa em bacias hidrográficas
chinesas. Os autores recomendaram que os estudos futuros tivessem por objetivo: fortalecer
os mecanismos dos modelos; melhorar a estrutura dos modelos existentes, para que
descrevam o processo de poluição de acordo com as condições da China, evitando o uso
excessivo de parâmetros; construir modelos flexíveis para diferentes situações com limitações
de dados monitorados; desenvolver modelos distribuídos que possam ser aplicados em
diversas escala, de modo a descrever as heterogeneidades da bacia; e observar a integração
dos modelos e outras tecnologias como Sistemas de Informação Geográfica.

3.5. Sensoriamento remoto e interpretação visual de imagens
3.5.1.

Sistemas sensores e suas características

Sensoriamento remoto é definido de inúmeras formas, mas que, segundo Jensen
(2009), todas elas situam-se entre duas definições dicotômicas: a globalizante e abrangente,
que considera sensoriamento remoto como, tão somente, a aquisição de dados sobre os
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objetos sem estabelecer contato direto com ele; e outra definição extremamente focada, que,
na intenção de definir todas as facetas do processo, utiliza-se excessivamente de
qualificadores, como em que faixas do espectro eletromagnético os sensores trabalham, os
diversos dispositivos radiômetros, os instrumentos disponíveis para transportar esse sensor, e
etc. A seguir, são apresentadas duas definições de sensoriamento remoto, intermediárias às
definições extremas acima.
Sensoriamento remoto é a ciência que se dedica a aquisição de informações sobre a
superfície terrestre por meio da detecção da energia refletida ou emitida pelos objetos de
interesse, sem entrar em contato de fato com eles (CCRS - Canada Centre for Remote
Sensing). Ou conforme Novo (2010), é o uso de sensores, colocados a bordo de aeronaves,
espaçonaves, ou outras plataformas, com vistas à detecção e ao registro das interações entre a
radiação eletromagnética e a superfície do planeta Terra. A autora também engloba na
definição os dispositivos responsáveis pelo processamento e pela transmissão dos dados.
Os sensores (ou radiômetros) são, pois, dispositivos que detectam e registram a
radiação em uma faixa do espectro eletromagnético; e constituem-se, basicamente, de coletor,
detector e processador.
Todos os sistemas sensores apresentam determinadas características importantes que
nos fornecem indícios das aplicações mais indicadas aos seus dados. Pelas resoluções
espectral, espacial, radiométrica e temporal, compreendem-se as possibilidades e as limitações
da imagem. Com base em CCRS (s/d), Moreira (2005), Novo (2010) e Lillesand et al. (2004),
são descritas sucintamente cada uma dessas características.
A resolução espectral define a capacidade que o sensor tem de captar curtos intervalos
de comprimento de onda. Melhor resolução espectral significa maior número de bandas
disponíveis, operando em faixas mais estreitas do espectro.
A resolução espacial refere-se à área na superfície terrestre que o sensor abrange em
seu campo de visada instantâneo. Esta área denomina-se elemento de resolução do terreno e,
para que seja identificado a contento, o objeto deve ter dimensão igual ou maior que a desse
elemento.
Resolução radiométrica é a sensibilidade do sensor à energia eletromagnética. É a sua
capacidade em distinguir diferenças de intensidade do sinal, e relaciona-se com o número de
bits utilizado pelo sensor para armazenar as informações de radiância. Quanto maior a
resolução radiométrica, maior a gama de tons de cinza da imagem.
A resolução temporal relaciona-se com a periodicidade com que o sensor é capaz
captar imagens de uma determinada região na superfície do globo terrestre. A resolução
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temporal é importante quando há a necessidade de monitorar processos dinâmicos como
incêndios, dispersão de poluentes no mar, entre outros.

3.5.2.

Elementos de interpretação visual de imagens

Imagens obtidas por sensores são dados brutos e, para que tenham utilidade,
necessitam ser analisados e interpretados. Por interpretar, entende-se: identificar e conferir
significado aos objetos representados em uma imagem, seja ela qual for. Quando se identifica,
e delimita-se um rio, ou uma mancha urbana, ou uma área cultivada, ou qualquer tipo de
feição em uma imagem, ocorre, primordialmente, interpretação (FLORENZANO, 2002).
A interpretação de imagens pode ser efetuada por duas abordagens distintas, mas não
excludentes. A análise digital de imagens ocorre por meio de computadores e programas, que
operam as imagens como matrizes. A análise visual, por sua vez, não se baseia nos números
digitais indexados a cada pixel, mas na percepção que o ser-humano tem das tonalidades de
cinza (NOVO, 2010).
Existem alguns princípios, ou elementos, que auxiliam os intérpretes no julgamento
sobre as propriedades, sobre o significado das feições que compõem as imagens; ei-los:
localização, tonalidade e cor, tamanho, forma, textura, padrão, sombra, altura e profundidade,
volume, declividade, aspecto, sítio, situação e associação. Esses elementos são todos
conectados entre si, já que, quando interpreta, o analista usa-os de forma integrada, sem
pensá-los individualmente; por mero didatismo é que a literatura aborda-os de modo
fragmentado (MOREIRA, 2005; FLORENZANO, 2002).
Esses elementos serão brevemente descritos a seguir, com base nas seguintes
referências: Jensen (2009); Moreira (2005); Florenzano (2002); Lillesand et al. (2004); CCRS
(s.d.).
Forma: Refere-se à forma geral, à configuração ou ao contorno dos objetos. A forma é
um elemento tão importante, que algumas feições são classificáveis somente com base nela. É
importante destacar que a forma pela perspectiva vertical é diferente da forma na visada
horizontal, a qual os seres-humanos acostumaram-se.
Tamanho: Pode-se distinguir por meio desse elemento uma residência de uma
indústria, ou mesmo residências de padrões sócio-econômicos diferentes. O tamanho dos
objetos nas imagens deve ser considerado no contexto da escala, para não haver más
interpretações.
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Padrão: Arranjo espacial ou a organização dos objetos na paisagem. A repetição de
certas formas, texturas e tons característicos conferem aos objetos certo padrão, que auxilia o
reconhecimento.
Tom: Refere-se ao brilho dos objetos, às variações de cinza, quase relaciona com a
quantidade de radiação refletida ou emitida. Quanto mais luz, ou mais energia o objeto
refletir, mais sua representação na imagem inclinar-se-á ao branco. Quanto menos energia
refletir, mais sua representação tenderá ao preto.
Cor: Por meio de canais que representam cada um as três cores primárias, as bandas
em tons de cinza são combinadas, exibindo a imagem em cores. As cores primárias misturamse de acordo com a tonalidade dos pixels em cada canal e, em lugar de tons de cinza, tem-se o
matiz e a saturação. Matiz é o que, popularmente, chama-se cor. Já a saturação indica o
quanto o matiz mostra-se misturado ao branco.
Textura: São a disposição e o arranjo característicos dos tons de cinza ou cores.
Objetos muito pequenos para serem distinguidos individualmente exibem repetições tonais, o
que lhes confere a textura. A textura é um produto da forma, do tamanho, do padrão, da
sombra e do tom de cada objeto individual.
Sombra: As áreas sombreadas têm caráter ambivalente. Por um lado dificultam a
detecção e identificação, por escurecer outros objetos, mas, por outro, proporcionam a
impressão de vista de perfil, auxiliando na interpretação.
Altura e profundidade: Esses dois elementos são mais bem representados em par
estereoscópico, que permite visualização tridimensional do terreno, pela representação do
objeto em perspectivas distintas. Entretanto, mesmo sem a utilização da estereoscopia, é
possível inferir a altura e a profundidade por meio de outros elementos. Sombra, bem como o
deslocamento radial devido à paralaxe, dá-nos ideia da elevação do objeto.
Sítio e Associação: Sítio refere-se à localização geográfica, que possui características
únicas, sejam elas físicas, sociais, ou econômicas. Já a associação é quando se interpreta
determinado objeto com base na ocorrência de certas feições coligadas, o que é comum na
maioria dos fenômenos e atividades humanas.

3.5.3.

Métodos de interpretação

Existem outros norteadores do trabalho de análise visual de imagens de satélite, além
dos elementos colocados anteriormente. O material colateral é um deles. Material colateral
são dados auxiliares acerca da área e do objeto de estudo que, coletados e reunidos
previamente à análise da imagem, contribuem para melhoraria da classificação. Pode incluir

37

layers com o limite da área de interesse, com a hidrografia, com dados de altimetria; dados
cadastrais de propriedade, dados socioeconômicos, sobre a geografia e a história da região,
além de visitas a campo para análise do terreno, das condições de cobertura do solo, da
drenagem, da geomorfologia, e tudo mais o que possa dirimir as dúvidas acerca das feições
observadas na imagem de satélite (JENSEN, 2009; MOREIRA, 2005).
Outro facilitador da interpretação de imagem é o emprego de uma metodologia de
interpretação, que auxilie a avaliar feições e as condições apresentadas nas imagens, de modo
organizado e consistente, tornando o processo menos subjetivo. Moreira (2005) apresenta
duas abordagens: o método comparativo e o método sistemático.
O método comparativo baseia-se em chaves de interpretação, que guiam a detecção e
identificação dos alvos, com base nos níveis de cinza e/ou nas formas mostrados pelos
objetos. Existem dois tipos básicos de chaves comparativas. As chaves seletivas apresentam
inúmeras imagens-exemplo que possibilitam ao usuário descobrir a tonalidade e o padrão
característicos do alvo de seu interesse, e aplicá-los no reconhecimento de sua imagem. As
chaves eliminatórias, por sua vez, operam por dicotomia. Elas apresentam descrição dos
objetos em diversos níveis, partindo das características gerais para as mais específicas e,
conforme se avança na identificação, eliminam-se, passo a passo, todas as classes, exceto a de
interesse (MOREIRA, 2005).
O método sistemático aplica uma sequência lógica de etapas, sem o uso de balizadores
semelhantes às chaves de interpretação. Pode-se, por exemplo, delimitar metodicamente um
tema por vez, até que cena toda tenha sido interpretada. Quando dentro das classes existem
subclasses que devem ser distinguidas, é conveniente iniciar a interpretação do geral e então ir
em direção ao particular (MOREIRA, 2005).
O sucesso na interpretação visual de imagens depende da qualidade da imagem, da
natureza dos objetos e dos fenômenos representados. Além disso, depende da capacidade do
analista em fazer convergir sistematicamente todos os artifícios que a sua experiência
possibilite. A articulação das informações espectrais das diferentes bandas, a familiaridade
com os elementos de interpretação de imagens, o conhecimento sobre a área de estudo, o
próprio conhecimento de mundo do intérprete, tudo, concatenado de maneira lógica, concorre
para a interpretação visual da imagem (LLOYD, 2002).
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4. Materiais e Métodos
4.1. Introdução
Este capítulo está organizado em três partes. Na primeira parte, apresenta-se a área do
estudo – a bacia do Córrego do Mineirinho, que se localiza no município de São Carlos-SP.
Pretendeu-se caracterizá-la por meio de um levantamento histórico de seu processo da
urbanização, seguido de um breve diagnóstico, e das diretrizes do Plano Diretor para a área de
estudo, especificamente. Na segunda parte, há a descrição das informações, dos dados
coletados e das metodologias utilizadas na modelagem e no geoprocessamento, cujos
produtos serviram de dados de entrada para os modelos.

4.2. A bacia do Córrego do Mineirinho
As subseções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 referem-se a uma série de pontos, porções e Zonas da
bacia, que estão indicados nas Figuras 1 e 2, ao final da sub-seção 4.2.3. No Apêndice 1 há
um diagnóstico fotográfico da bacia.

4.2.1.

Considerações sucintas sobre o histórico da urbanização da bacia do

Córrego do Mineirinho
O histórico resumido do processo de urbanização na área de estudo baseou-se nas
seguintes referências: Devescovi (1987); Amorim (2004); PMSC (2011).
A ocupação da bacia do Córrego do Mineirinho insere-se em um contexto de
estratificação espacial, ocorrido no município de São Carlos nas décadas de 1940 e 1950, pelo
qual a população com menor poder aquisitivo foi paulatinamente afastada a conjuntos urbanos
periféricos.
O Parque Jardim Santa Felícia, primeiro residencial da bacia, foi aprovado em 1968,
mas a ocupação teve início na década de 50, com construções espontâneas. Na década de 70,
o parcelamento do solo neste bairro tornou-se mais intenso, alcançando o auge em meados
desse mesmo decênio.
A partir da segunda metade da década de 80, foram aprovados sequencialmente os
loteamentos São Carlos III, São Carlos IV e Parque Sisi.
Entretanto, foi na década de 90 que houve o maior acréscimo populacional. Conjuntos
habitacionais como Arnon de Melo (São Carlos V), Parque Iguatemi, Residencial Monsenhor
Romeu Tortorelli, Loteamento Social Santa Angelina e Jardim Ipanema, destinados a
edificações populares, foram todos implantados no decorrer desta década. Em 1991, aprovou-
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se a implantação do Parque Faber I, o primeiro condomínio fechado de alto padrão no
entorno. A reboque deste empreendimento, bem aceito pelas classes média e alta, vieram
outros de natureza semelhante, como o Parque Faber II, aprovado em 2003. Além disso, em
1996, inaugurou-se um forte indutor de crescimento, o Shopping Center Iguatemi.
Hoje, na região, existe também a tendência de verticalização, com edifícios de mais de
9 pavimentos.
Atualmente, há dois condomínios em implantação, e três glebas estão em fase de
análise pelo poder público, sendo que, a maior delas, é propriedade da empresa Faber-Castell.

4.2.2.

Breve diagnóstico da bacia do Córrego do Mineirinho.

A área de estudo é a bacia do Córrego do Mineirinho, tributário do rio Monjolinho,
situada no município de São Carlos. A bacia possui 5,85 km2 e perímetro de 10,81 km. A
diferença entre a cota mais baixa e mais alta da bacia é de 81 m e seu comprimento médio é
de cerca de 4 km. Os solos são, primordialmente, latossolo vermelho-amarelo, profundo e
distrófico nos interflúvios, classificado como grupo hidrológico do solo do tipo B, conforme a
classificação proposta pelo Soil Conservation Service, aprimorada por Lorandi (1985) e
Sartori (2005) para as características dos solos brasileiros. No interior dos vales de drenagem,
encontram-se

gleissolos

e

organossolos,

hidromórficos,

saturados

permanente

ou

intermitentemente (BENINI, 2005).
Segundo Tolentino (2007), o clima de São Carlos é de transição entre clima quente de
inverno seco para o clima tropical com verão úmido e inverno seco, com amplitude térmica
entre o verão e o inverno menor que 5°C. O clima da região é o tropical de altitude, com
verões chuvosos e invernos secos. A temperatura média do mês mais quente é 23,1ºC e do
mês mais frio, 18,1ºC. A precipitação média anual é da ordem dos 1500 mm, e a normal de
evaporação anual é 1431 mm.
A bacia do Córrego do Mineirinho é importante para estudos hidrológicos e de cargas
difusas, porque se localiza em um dos vetores de crescimento do município, onde existem
áreas passíveis de adensamento, terrenos baldios, e quadras inteiramente ociosas. Ademais, há
grande diversificação de usos: agricultura, uma universidade (Campus 2 da Universidade de
São Paulo), um Shopping Center e áreas de uso misto residencial/comércios/serviços. Na
região mais a montante da bacia, há o predomínio de residências de baixo padrão, os
equipamentos urbanos são insuficientes e a malha viária apresenta descontinuidades.
Enquanto que, na porção à jusante, com melhor acessibilidade e infra-estrutura, existem os
condomínios de alto padrão e o Shopping Center.

40

Cerca de 50% da área total da bacia é ocupada atualmente por uso misto, com
predomínio do habitacional. Há a existência de gramíneas em aproximadamente 20% da
bacia, compostas, na maior parte, por áreas ociosas que ocorrem entremeadas no tecido
urbano, objeto de especulação imobiliária. A agricultura (cana-de-açúcar e Pinus) cobre 18%
da bacia. Estas áreas localizam-se, predominantemente, na porção noroeste da bacia,
contíguas ao campus 2 da USP (Universidade de São Paulo). Cerca de 10% da bacia é
ocupada por matas nativas antropizadas (mata ripária e pequenos fragmentos isolados).
Compõem-se, principalmente, de floresta latifoliada higrófila (floresta paludosa), encontradas
comumente nas cabeceiras e margens dos córregos, onde há o afloramento do lençol freático.
Nas proximidades da nascente, entretanto, a vegetação não apresenta estratificação evidente,
devido ao encharcamento do solo.
A bacia possui três corpos d’água, com comprimento total de canais igual a 5,06 km –
o córrego principal, que nasce no bairro Santa Angelina; o afluente na margem direita, que
nasce no interior do campus 2 da USP, e o Córrego Santa Fé, na margem esquerda, que nasce
no bairro Santa Felícia (BENINI et al., 2003).
Os corpos d’água apresentam diversos sinais de agressão. Nas proximidades da foz, o
córrego foi retificado e tamponado em um pequeno trecho, para a construção da rotatória da
Avenida Bruno Ruggiero Filho. Ainda que muito antropizada, existe, nesta área, vegetação
marginal em extensão propícia ao estabelecimento de um parque urbano. Nesta região existe
lançamento de resíduos sólidos, erosão, espécies vegetais exóticas, e é possível sentir mau
cheiro que exala da água do córrego. É um dos trechos mais notáveis quanto à beleza cênica,
pois afloramentos rochosos conferem aspecto de cachoeira ao rio.
Nas adjacências da nascente do Córrego do Mineirinho, há insuficiência de vegetação
ripária em alguns trechos, existência de resíduos sólidos, despejo de efluentes domésticos e de
águas pluviais irregulares, presença animais, que pastam nas imediações e utilizam o córrego
para dessedentação, além do cultivo de hortaliças, banana, abacate, mandioca e milho na área
de preservação permanente, que, em muitos pontos, a população transforma em equipamentos
de recreio, com instalação de mesas e assentos.
O córrego Santa Fé mostra problemas semelhantes, mas já esteve em estado mais
deplorável. Em 2003, no Bosque Santa Fé (face da Rua Francisco Possa), existia erosão de
volume preocupante, e em 2004, a Prefeitura Municipal deu início ao “Plano de Recuperação
da Nascente do Córrego Santa Fé” (AMORIM, 2004). O Plano surtiu efeito. A erosão está
contida e a vegetação se recupera. Entretanto, existe outra erosão ao término da Rua Francisco
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Gentil de Guzzi, deflagrada pela má execução de galerias de água pluvial. Hoje, esta erosão
encontra-se parcialmente preenchida com resíduos sólidos de construção civil e domiciliares.
Em relação ao afluente da margem direita, pode-se dizer que, em comparação com os
outros dois trechos, está em melhores condições, sob o ponto de vista de vegetação ripária, de
qualidade da água e de estabilidade das margens. Mesmo assim, nas proximidades de onde há
desaguamento no Córrego do Mineirinho, a jusante do Campus 2 da USP, o leito apresenta
erosão, com inclinação e queda de espécies arbóreas, e há assoreamento dos trechos
subsequentes. Os maiores impactos negativos neste região ocorreram devido a implantação do
Campus 2, iniciada em 2002. Houve movimentação de terra, alteração da topografia,
impermeabilização, construção de vias, supressão de parte da vegetação, retificação e
tamponamento de alguns trechos do córrego. Com o cessar dos impactos temporários devido a
esse empreendimento, teve início processo de recuperação natural.

4.2.3.

Diretrizes do Plano Diretor de São Carlos para a Bacia do Córrego do

Mineirinho
As mudanças no padrão de uso e ocupação da bacia hidrográfica implicam em
impactos hidrológicos de longo prazo. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, por
explicitar a lógica e a natureza da política urbana do município, é imprescindível ao estudo do
escoamento superficial, em termos de quantidade e de qualidade, pois suas diretrizes
minimizam as incertezas inerentes aos trabalhos prospectivos, tornando a construção de
imagens mais razoáveis do futuro.
O Zoneamento Municipal, apenas um dos 34 instrumentos da Política Urbana,
segmenta o município em áreas com características semelhantes, e tem papel estratégico para
aplicação efetiva de outros instrumentos de ordenamento territorial. De acordo com PMSC
(2005), a bacia do Córrego do Mineirinho abrange as Macrozonas Urbana (Zonas 1 e 2) e
Multifuncional Rural (Zona 4B), brevemente descritas a seguir e mostradas na Figura 1.
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Figura 1 - Zoneamento da bacia do Córrego do Mineirinho.

Zona 1 – Zona de Ocupação Induzida – Dotada de melhor infra-estrutura. São áreas de
uso misto ─ em definição do Plano Diretor, são aquelas passíveis de mais de um tipo de uso,
seja no mesmo bairro, no mesmo loteamento, na mesma via, no mesmo lote ou na mesma
edificação ─ com predominância de comércio e serviços, em detrimento do uso habitacional,
na região central. É previsto o adensamento, para que se aproveite melhor a infra-estrutura
disponível e se evitem novos loteamentos em áreas periféricas, sem descuidar do controle da
permeabilidade do solo.
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Zona 2 – Zona de Ocupação Condicionada – Uso misto, com grande diversidade
ocupacional. Nesta Zona existem áreas com carência de infra-estrutura de drenagem e bolsões
com deficiência de equipamentos públicos. As diretrizes são no sentido de prover infraestrutura para a habitação popular, minimizando o impacto da alteração no uso e ocupação do
solo; de garantir a diversidade de usos e do padrão social; de adequar o sistema de drenagem e
as descontinuidades da malha viária.
Zona 4 – Zona de Regulação e Ocupação Controlada – Composta pelas Zonas 4A e 4B
- apresentam como característica comum localização em áreas com forte tendência a expansão
urbana, usos diversificados, de transição entre o meio rural e o urbano. Na bacia objeto desse
estudo, ocorre a Zona 4B, que compreende áreas contíguas ou circundadas por setores
urbanizados, com potencial de expansão urbana em função da proximidade do Campus 2 da
USP e de áreas com infra-estrutura instalada. As diretrizes são no sentido de: regulamentar e
disciplinar empreendimentos que acarretarão mudança do uso do solo rural, integrando-os à
malha urbana existente.
O Zoneamento Municipal estabelece, entre outros coeficientes, o Coeficiente de
Permeabilidade (CP), relação entre a área permeável do terreno e sua área total, utilizado na
construção do cenário futuro, e que será explanado melhor adiante. Nas Zonas 1 e 2 este
coeficiente é 15% e na Zona 4B, 20%.
Além das Macrozonas e Zonas, o Plano Diretor estabelece Áreas de Especiais
Interesses (AEI’s), porções que requerem tratamento diferenciado em decorrência de
determinadas especificidades, e por cumprirem funções peculiares no planejamento e
ordenamento território. Na área de estudo, há duas categorias de AEI: Área de Especial
Interesse Social, mais especificamente Área de Especial Interesse Social do tipo 2, e Área de
Especial Interesse Ambiental. A primeira, o Conjunto Residencial Santa Angelina, destina-se
à ocupação por famílias de baixa renda, enquanto que a segunda compreende a faixa de
vegetação marginal do Córrego do Mineirinho e é relevante do ponto de vista da proteção e
recuperação de mananciais, de corpos d’água, de parques e da vegetação de fundo de vale.
O Quadro 1 traz uma lista explicativa das notações presentes na Figura 2. Nesta figura,
há uma representação da bacia do Córrego do Mineirinho, que localiza as regiões
mencionadas no texto.
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Quadro 1 - Lista explicativa das notações constantes na Figura 2

Notação Porção da bacia a que se refere

Notação

Porção da bacia a que se refere

1

Cana-de-açúcar

B1

Parque Jardim Santa Felícia

2

Campus 2 da USP

B2

São Carlos III

3

Shopping Center

B3

São Carlos IV

4

Av. Bruno Ruggiero Filho

B4

São Carlos V

5

Nascente

do

Córrego

do B5

Parque Iguatemi

Mineirinho
6

Bosque Santa Fé

B6

Residencial

Monsenhor

Romeu

Tortorelli
7

Rua Francisco Possa

B7
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Figura 2 - Bacia do Córrego do Mineirinho.
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4.3. Base cartográfica, Modelo Digital do Terreno (MDT) e delimitação das subbacias
A base cartográfica utilizada neste trabalho foi produzida pelo CDCC (Centro de
Divulgação Cientifica e Cultural), ligado à Universidade de São Paulo. Este órgão compôs um
banco de dados com mapas digitalizados, contendo curvas de nível de 5 em 5 metros,
hidrografia, linha de cumeada e pontos cotados, para todas as bacias urbanas do município.
O Modelo Digital do Terreno (MDT), que consta na Figura 3, foi gerado em ambiente
de SIG, pela interpolação de dados vetoriais (curvas de nível e pontos cotados). O talvegue foi
aprimorado por interpolação linear, atribuindo valores de elevação à drenagem. O MDT
serviu para extração da declividade média das sub-bacias, um dos parâmetros de entrada no
SWMM.
Para melhor representação das características físicas da bacia, foi conveniente dividi-la
em sub-bacias. Para delimitação automática destas feições hidrológicas, determinou-se, com
auxílio do software de geoprocessamento, a direção do fluxo em cada célula do MDT, ou o
caminho mais íngreme em relação às 8 células adjacentes; com essa malha, foi gerada outra, a
de acúmulo de fluxo, contendo o número de células vizinhas que drenam para uma célula
determinada; finalmente, foi criado um layer de pontos com objetivo de indicar ao programa
os exutórios das sub-bacias. A Figura 4 mostra esta delimitação, que foi utilizada em ambos
os modelos. Porém, no caso do SWMM, a delimitação serviu também para se estimar outros
dois parâmetros, além da área das sub-bacias, a largura do escoamento superficial e a
declividade média das vertentes. O L-THIA, por outro lado, funciona de modo distribuído,
exigindo apenas a delimitação das sub-bacias, a distribuição dos usos, e do tipo hidrológico
do solo.

4.4. Dados meteorológicos
Para avaliação da produção média anual de escoamento superficial foram utilizados
dados de precipitação discretizada em minutos em monitoramento efetuado por NIBH –
Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas, da Escola de Engenharia de São Carlos – na seção
do Fórum de São Carlos localizada na Bacia do Gregório, de 2004 a 2006, localizada a cerca
de 3 quilômetros da bacia do Córrego Mineirinho. A pequena extensão da série é uma
limitação, pois avaliações desse gênero envolvem longas séries históricas, por pelo menos
trinta anos. O fato que determinou a escolha desses dados, mesmo diante dessa limitação, foi
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a acumulação a cada minuto, pois, para a simulação com o SWMM, recomenda-se
recomenda usar dados
horários de precipitação, ou discretização mais bem detalhada.
d

Figura 3 - Modelo Digital de Elevação da bacia do Córrego do Mineirinho.
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Figura 4 - Delimitação das sub-bacias
sub
do Córrego do Mineirinho.
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4.5. Mapa de uso e ocupação e determinação do CN (Curve Number)
Nesta subseção são descritas as considerações utilizadas na delimitação do
mapa de uso e ocupação e para a construção dos cenários de base e atual

4.5.1.

Reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo é parte importante do trabalho de delimitação. Segundo
Florenzano (2002), o resultado da interpretação é mais confiável com o reconhecimento, pois
a associação e a comparação dos diferentes alvos no terreno com os objetos na imagem
tornam-nos mais íntimos com essa forma de representar o espaço, o que facilita a
identificação.
Foram realizadas três campanhas de reconhecimento, com objetivos distintos,
conforme as necessidades de cada fase de elaboração deste trabalho. As duas primeiras saídas
a campo - dias 8 de Agosto e 11 de outubro de 2011 - serviram de apoio para elaboração do
mapa de uso e ocupação. A terceira, ocorrida aos 4 de fevereiro de 2012, foi realizada com o
intuito de compor um diagnóstico fotográfico (Apêndice 1).

4.5.2.

Cenário atual – o mapa de uso e ocupação

A imagem de satélite utilizada neste trabalho para a composição do mapa de uso e
ocupação é um produto do sistema sensor óptico multiespectral WorldView-II, da companhia
Digital Globe. Este sensor tem elevada resolução e dispõe de oito bandas espectrais, da faixa
do azul até o infravermelho próximo. Para a realização deste estudo, foram adquiridas cinco
bandas espectrais: a pancromática, com resolução espacial de 0,5 m, e três bandas
multiespectrais, Azul, Verde, Vermelha, e Infravermelho próximo 1, todas as quatro com
resolução espacial de 2,0 m. Estes canais trabalham, respectivamente, nas seguintes faixas
espectrais: 447 - 808 nm, 442 - 515 nm, 506 - 586 nm, 624 - 694 nm, 765 - 901 nm A
imagem foi obtida aos 2 de junho de 2011, com ângulo off-nadir 22,2° e resolução
radiométrica de 11 bits (DIGITALGLOBE, 2011).
O mapa temático de uso e ocupação foi construído por interpretação visual
fundamentada na composição das bandas azul, verde e vermelha (RGB), fusionada com a
pancromática. O processo de fusão permitiu melhorar a resolução espacial, por meio de uma
transformação espectral que converte o sistema de cores RGB em sistema IHS (Intensidade,
Matiz e Saturação). Essa transformação aloca a informação espectral das três bandas em
apenas dois canais (matiz e saturação), e substitui a intensidade pela informação da banda
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pancromática, de melhor resolução. O resultado foi uma imagem colorida, com pixels de 0,5
m.
Também foi utilizada composição falsa-cor, sobretudo com o infravermelho próximo
no canal verde, que facilita a identificação da vegetação.
Os entes e as feições foram delimitados metodicamente, classe por classe, com base
nos elementos de interpretação de imagens e no reconhecimento de campo. Então, foram
armazenados em um plano de informação para compor o mapa de uso e ocupação. Definiramse ao todo nove classes, a saber, mata, gramínea, área de lazer, agricultura, institucional, solo
exposto, residencial, terreno baldio e via de tráfego.
Concomitantemente à classificação de uso e ocupação, cada feição foi relacionada a
um valor de CN, determinado por meio de tabelas obtidas em USDA (1986), apresentadas no
Quadro 2.
Quadro 2 - Valores de CN utilizados. Adaptado de USDA (1986)

Cobertura do solo
Espaço aberto (condição hidrológica
regular)
Áreas recém-parceladas (áreas
permeáveis, sem nenhum tipo de
vegetação)
Agricultura (condição hidrológica ruim)
Gramíneas (condição hidrológica regular)
Mata (condição hidrológica regular)
Residencial (depende da porcentagem de
área impermeável) considerou-se as
parcelas permeáveis com CN 60
Vias

Curve
Number CN
69
86
74
69
60
92, 94 e 96
98

Em ‘mata’ foram enquadradas a vegetação ripária e algumas poucas manchas esparsas
de vegetação secundária. O CN definido foi 60 - mata em condição hidrológica razoável,
como a classificação apresentada por USDA (1986), que serviu de base para toda a
classificação em relação ao valor de CN.
A classe ‘gramíneas’ encerrou os campos contíguos e/ou entremeados às áreas
urbanizadas da bacia. O CN estipulado foi 69 - espaços abertos, com condição hidrológica
razoável.
‘Agricultura’ compreendeu parcelas ocupadas por cultivo de cana-de-açúcar e
silvicultura de Pinus. Apesar de se comportarem distintamente no que diz respeito à produção
de escoamento direto, essas duas culturas foram agregadas para que não se aumentasse a
quantidade de classes, pois constituiria um problema inseri-las todas no modelo L-THIA, já
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que este modelo admite apenas 8 classes de uso e ocupação. O CN atribuído a esta classe foi
74 – cultivos em linhas, seguindo as curvas de nível do terreno, de acordo com a referência
supracitada.
‘Solo exposto’ compreendeu parcelas de território que apresentaram solo sem
cobertura vegetal, seja por variação climática anual ou por movimentação de terra na fase
inicial de processos de conversão do uso do solo. O valor de CN foi definido CN 86 – áreas
urbanas, em processo de loteamento, ou áreas agrícolas em pousio, sem nenhum tipo de
cobertura, segundo USDA (1986).
Em ‘residencial’, reuniram-se áreas de uso misto, com padrões habitacionais bem
distintos. Por consequência disso, três valores de CN foram estabelecidos, de acordo com a
porcentagem de áreas impermeáveis dos lotes, que foi embasada na análise da imagem de
satélite e em Garotti et al. (2007), procurando um meio termo entre as duas informações.
Estes autores estimaram em loco a porcentagem de áreas impermeáveis. Entretanto, pela
observação da imagem de satélite, a impressão que havia era que estas áreas eram bem mais
representativas. O intervalo de tempo decorrido entre as datas do referido trabalho e da
captura da imagem é uma causa possível do descompasso entre os dados do Quadro 3 e a
impressão de que a porcentagem de impermeabilização, porventura, fosse maior. Diante disto,
procedeu-se, ainda que sem rigor amostral, a medição, em ambiente de SIG, das áreas não
edificadas de todos os lotes localizados em 12 quadras distribuídas pela bacia, procurando
verificar a existência de parcelas permeáveis.
Quadro 3 - Porcentagem de área impermeável segundo a área do lote

Área média dos lotes
125 <Area =< 200 m²
200 <Area =< 300 m²
300 <Area =< 400 m²
400 <Area =< 600 m²

Área
Impermeável
87,3
93,9
92.4
89.4

Fonte: GAROTTI et al.(2007)

Em bairros com lotes entre 125 e 200 m² - Loteamento Social Santa Angelina e os
Conjuntos Habitacionais Arnon de Mello e Dr. Lourival Maricondi (São Carlos IV) –
assumiu-se 95% de áreas impermeáveis, que resultou em CN 96. O valor de área impermeável
apresentado no Quadro 3 foi considerado muito baixo, pois, na análise visual da imagem, os
quarteirões desses conjuntos habitacionais tinham aspecto de um bloco impermeável
homogêneo. Somente a área edificada, estimada por meio de SIG, totalizou aproximadamente
90%. A classificação e quantificação destas áreas quanto ao tipo de cobertura do solo foi
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dificultoso devido à estreiteza dos lotes, à contiguidade das construções, e ao sombreamento
causado por objetos, como muros. Todavia, da análise da composição com a banda do
infravermelho próximo no canal verde, pôde-se induzir que a maior parte das áreas não
edificadas é impermeável.
Aos bairros com lotes maiores que 200 m² e menores que 300 m² – Conjunto
Habitacional São Carlos III, Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, Parque Jardim Santa
Felícia e Jardim Ipanema – também se atribuiu 95% de áreas impermeáveis, condizente com
Garotti et al (2007). O valor de CN foi igual a 96. A área edificada foi um pouco menor do
que a dos bairros do caso anterior, cerca de 85%, mas o quadro de impermeabilização foi
considerado semelhante.
Aos lotes com mais de 600 m² – Parque Faber I e II – foi atribuído 85% de áreas
impermeáveis, e valor de CN igual a 92. A média da área não edificada do Parque Faber I e II
foi de 75%, e a representação das áreas permeáveis foi maior do que nos casos anteriores.
Nesses dois condomínios, verifica-se que, em geral, as residências tendem a ocupar boa parte
do lote, mesmo que estes tenham grandes dimensões.
Em ‘via’, foram agrupadas as parcelas do território destinadas ao trânsito de veículos,
constituídas, em maior parte, por pavimento asfáltico, exceto algumas poucas ruas calçadas
com bloquetes, como no Residencial Santa Angelina. Foi definido valor de CN igual a 98,
“ruas e estradas pavimentadas”, conforme USDA (1986).
‘Terreno baldio’ abrangeu todos os lotes ociosos existentes na malha urbana, os quais
foram enquadrados em dois valores de CN: nos terrenos recobertos com gramíneas, o CN
atribuído foi o mesmo da classe ‘gramíneas’, ou seja, 69; para os terrenos recobertos de solo
exposto, o CN foi 86, “áreas permeáveis recém parceladas, sem vegetação”, segundo USDA
(1986).
Em ‘institucional’, agregaram-se as áreas destinadas à instalação de edificações e
equipamentos públicos comunitários, como escolas, creches, centros comunitários e outros
edifícios públicos. A localização dos espaços institucionais, assim como a das áreas de lazer,
foi baseada em PMSC (2005). Os valores de CN variaram de acordo com a existência física
do equipamento, ou se havia apenas a intenção de construí-lo no futuro. Às edificações
implantadas atribuiu-se o mesmo valor de CN atribuído ao uso misto do entorno; em áreas
onde a construção do edifício é apenas previsto, o CN variou em função da cobertura do solo
observada, ou seja, 60 para áreas com vegetação arbórea, 69 para áreas com gramíneas, 86
para as áreas com solo exposto.
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‘Área de lazer’ integrou as porções do território destinadas à implantação de espaços
de recreação, como praças. A delimitação dessas áreas teve por base PMSC (2005), e a
atribuição do valor do CN seguiu o mesmo raciocínio da categoria anterior. Não se
consideraram os calçamentos, apesar de constituírem áreas significantes desses equipamentos,
devido a dificuldade em delimitá-los.

4.5.3.

Cenário de base e cenário futuro

A construção de cenários lida com previsibilidade e a dicotomia: porvir determinístico
(que se poderia antecipar conhecendo-se as leis gerais da natureza e o estado presente ou
passado do mundo) e o futuro imprevisível, impossível de ser antecipado pelos homens. Para
a concepção de cenários o futuro não é determinado, pois é aberto a influências, e ocorre na
conjunção entre liberdade, necessidade (consequência da trajetória histórica) e vontade
(manifestada na intenção, no sistema de ideias e valores que se comunga). Como tecnologia,
os cenários auxiliam na tomada de decisão capaz de influenciar o futuro, de construir a
realidade desejada. Cenários não têm, portanto, finalidade de prever o futuro, mas melhorar e
sistematizar a observação do ambiente através de uma postura antecipatória.
Definiu-se, no cenário de base, que a bacia do Córrego do Mineirinho seria ocupada
apenas pela classe ‘mata’, classificada sob valor de CN 60 - mata em condição hidrológica
razoável, como a classificação apresentada por USDA (1986). O cenário de base foi
construído para servir de referência aos outros dois, o atual e o futuro. Considerou-se que
simular a condição pré-urbanização era importante por dois motivos: primeiro, para comparar
as alterações de carga e volume de escoamento entre o cenário atual e futuro, com as
alterações ocorridas entre um passado no qual a bacia ainda apresentava cobertura natural, e o
estado de ocupação atual; o outro fator pelo qual se optou pela escolha do cenário de base foi
que ele permitiria analisar as respostas dos dois modelos frente a uma situação sem ocorrência
de áreas impermeáveis. Nos cálculos, os modelos consideram as áreas permeáveis e
impermeáveis de modo distinto. O L-THIA funciona de modo distribuído, para as áreas
permeáveis como para as impermeáveis. Por outro lado, o SWMM opera por meio de dois
parâmetros, a porcentagem de área impermeável, e o valor médio de CN para áreas
permeáveis. Assim, pretendeu-se, com o cenário de base, processar ambos os modelos sob
condições de uso e ocupação estritamente idênticas, visto que, neste cenário, a porcentagem
de área impermeável inserida no SWMM seria igual a 0 (e o L-THIA não leva em
consideração este parâmetro), e o CN médio das áreas permeáveis utilizado pelo SWMM
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seria igual ao valores de CN distribuídos, forma pela qual o L-THIA considera este
parâmetro.
O cenário teve como objetivo fornecer uma representação esquemática de um porvir
plausível para bacia do Córrego do Mineirinho, no que tange a ocupação do solo, A
elaboração do cenário fundamentou-se na reflexão sobre os condicionantes da realidade atual
capazes de indicar tendências de futuro. Os condicionantes considerados de relevância foram:
o histórico da urbanização da bacia e as diferentes lógicas de ocupação no decorrer do tempo,
e o Plano Diretor, pois é um documento que se configura como um ponto de inflexão na
apropriação do espaço. Além disso, a implantação do Campus 2 da Universidade de São
Paulo foi considerado influente no processo de alteração do uso e ocupação do solo, pois se
constitui em um forte indutor de crescimento. As construtoras de condomínios fechados
também são atores importantes nesse processo, visto que, em boa parte das áreas não loteadas
da bacia, está prevista a construção desse tipo de empreendimento.
Para o cenário futuro, foi considerada a conversão de boa das parcelas ociosas,
ocupadas por gramíneas e solo exposto, em áreas residenciais, baseando-se na Figura 5,
extraída da apresentação da revisão do Plano Diretor do município, disponível no site da
prefeitura. A Figura 5 apresenta a situação da ocupação das áreas do município, os
empreendimentos implantados, em implantação, aprovados, ou em fase de análise pelo poder
público.
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Legenda
Figura 5 - Expansão urbana na bacia do Córrego do Mineirinho. Fonte: PMSC (2011).

A porcentagem de área permeável fixada para esses novos loteamentos foi a
preconizada pelo Plano Diretor, ou seja, 15% para as Zonas 1 e 2, e 20% para Zona 4B.
Houve também a consideração de que todos os terrenos baldios seriam ocupados, com grau de
impermeabilização semelhante ao do arredor. Além disso, foram observadas as porcentagens
destinadas às vias e às áreas de lazer e institucional, previstas pelo Plano Diretor. Da extensão
total do empreendimento, 16% devem ser destinados à construção das vias, 10% para
implantação de áreas de lazer e 8%, às áreas institucionais.
A classe ‘agricultura’ foi transformada em área residencial. Esta consideração é
razoável já que, o Plano Diretor do município, a Zona 4B, onde ocorrem os terrenos agrícolas,
apresenta como característica forte tendência à expansão urbana, com diretrizes no sentido de
regulamentar e disciplinar os empreendimentos que incorrerão em mudança do uso do solo
rural, e integrá-los à malha urbana existente. Porém, por estar contida a Zona 4B na
Macrozona de Uso Multifuncional Rural, a porcentagem de área impermeável foi menor que
o definido para os outros loteamentos futuros, e, ademais, foi considerado os 20% referentes à
Reserva Legal.
Quanto à classe ‘mata’, definiu-se um desenho otimista do futuro, no qual houve a
assunção de que a mata ciliar obedecerá ao previsto em legislação, exceto nas regiões da bacia
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onde isto era infactível, pela existência de vias, residências, ou outras benfeitorias
consolidadas. Este otimismo foi calcado na observação das mudanças ocorridas na bacia, em
especial, no que se refere à conservação da mata ripária. O estado de conservação destas áreas
foi muito pior, e hoje, podem-se notar os resultados da recuperação. É verdade que, em muitos
trechos, a situação é ainda muito precária, mas, de toda forma, optou-se por uma postura mais
otimista. Além disso, considerou-se os 20% de Reserva Legal nas sub-bacias 1 e 4, que tem
parte de seus territórios enquadrados na zona na Zona 4B, da Macrozona Multifuncional
Rural, pois, para fins de planejamento e de controle da ampliação das cheias e da produção de
poluição difusa, o estabelecimento e a manutenção de espaços vegetados na bacia é de crucial
importância.

4.5.4.

Alterações no padrão de uso e ocupação do solo

No Quadro 4 apresentam-se as porcentagens referentes às classes de uso e ocupação
do solo da bacia do Córrego do Mineirinho, para os três cenários considerados, e no final
desta subseção encontram-se as Figuras 6 e 7 com os mapa de uso e ocupação construídos
para os cenários atual e futuro.
Quadro 4 - Percentual das classes de uso e ocupação do solo da bacia do Córrego do Mineirinho em cada cenário

Uso
Mata
Gramínea
Sistema de recreio
Terreno baldio
Institucional
Agricultura
Solo exposto
Residencial
Via

Base (%)
100,00
-

Atual (%)
9,88
20,70
4,93
4,01
1,64
17,97
2,82
27,86
10,19

Futuro (%)
12,89
9,66
7,23
3,74
2,51
49,61
14,36

As seguintes classes de uso e ocupação do solo ‘mata’, ‘sistema de recreio’,
‘institucional’, ‘residencial’ e ‘via’, todas elas sofreram aumento percentual entre os cenários
atual e futuro.
O acréscimo observado na categoria ‘via’ deveu-se aos novos loteamentos, onde foi
considerada implantação de infraestrutura e de equipamentos urbanos. O Plano Diretor
Municipal prevê que 16% da área do loteamento sejam destinadas às vias de tráfego.
Raciocínio semelhante foi aplicado às classes ‘sistema de recreio’ e ‘institucional’, às quais o
referido Plano prevê que sejam destinados 10% e 8% da área total do empreendimento,
respectivamente.
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O aumento da classe ‘residencial’ resultou da conversão de áreas relativamente
extensas e inseridas na malha urbana, mencionadas acima, ocupadas por gramíneas ou solo
exposto, as quais deverão ser acompanhadas de mudanças infraestruturais cabíveis. O
acréscimo desta classe também foi consequência de ter-se considerado o preenchimento total
dos lotes devolutos existentes, já que se procedeu a delimitação de todos os terrenos ociosos,
quando da classificação de uso e ocupação do solo. Outro fator considerado, e que incorreu
em acrescento nessa classe foi conversão das áreas agrícolas da Zona 4B da Macrozona
Multifuncional Rural.
A categoria ‘mata’ percebeu aumento graças à consideração de 30 metros de
vegetação marginal ao longo dos corpos hídricos, dos 50 metros nas nascentes, e também da
recomposição de Reserva Legal da Zona 4B, quando da conversão dessas áreas. A redução
percentual das outras classes de uso e ocupação do solo, a saber, ‘gramínea’, ‘terreno baldio’,
‘agricultura’ e ‘solo exposto’, foi devida à transformação em áreas residenciais, e em seus
equipamentos urbanos intrínsecos.
No Quadro 5, são apresentadas as porcentagens das classes de uso e ocupação do solo
para cada uma das cinco sub-bacias, sob os cenários atual e futuro.
Quadro 5 - Percentual das classes de uso e ocupação do solo de cada sub-bacia nos cenários atual e futuro

Área (ha)

SB3

SB4

SB5

142, 2

86,7

29,4

79,6

239,2

Futuro (%)

Atual (%)

Futuro (%)

Atual (%)

Futuro (%)

Atual (%)

Futuro (%)

Atual (%)

Futuro (%)

Mata
Gramínea
Sistema de
recreio
Terreno
baldio
Institucional
Agricultura
Solo exposto
Residencial
Via

SB2

Atual (%)

Uso

SB1

14,14
17,96

19,14
14,87

10,36
6,92

10,93
1,84

12,82
40,41

13,08
18,89

10,63
30,78

20,99
6,55

6,57
21,56

7,16
2,64

0,97

2,96

13,60

13,95

0,59

2,72

0,00

4,22

6,31

8,89

5,41
1,62
21,02
4,29
24,82
9,77

0,00
3,20
0,00
4,13
43,32
12,38

3,64
4,27
0,00
0,21
46,85
14,16

0,00
4,63
0,00
0,20
53,55
14,90

1,72
0,00
0,00
7,40
28,92
8,14

0,00
1,70
0,00
7,40
44,67
11,54

0,00
0,00
48,24
7,74
0,00
2,61

0,00
3,37
0,00
7,70
27,83
9,35

4,92
1,44
14,83
0,68
31,91
11,78

0,00
4,12
0,00
0,00
59,78
17,34

Nota-se que, em todas as cinco sub-bacias, as classes alteraram-se segundo tendência
semelhante a da bacia como um todo.
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As sub-bacias 2 e 5 foram, nesta ordem, as que apresentaram maior porcentagem de
classe ‘residencial’ para o cenário atual. Estas sub-bacias permaneceram, no cenário futuro,
como as mais urbanizadas, entretanto, a posição entre elas inverteu-se, a sub-bacia 5 tornou-se
a mais urbanizada, em detrimento da sub-bacia 2.
As sub-bacias 1 e 3, exibiram porcentagens intermediárias de classe “residencial”, que
evoluiu de 24,82% a 43,32% e de 28,92% a 44,67%, respectivamente. Ademais, a sub-bacia
4, que se mostrou desprovida de classe ‘residencial’ no cenário atual, apresentou 27,83%
dessa categoria no cenário futuro.
O aumento das categorias ‘via’, ‘institucional’ e ‘sistema de recreio’, em todas as subbacias, foi devido, como explanado anteriormente, à conversão de áreas sem infraestrutura
urbana em parcelas destinadas ao uso residencial.
O aumento percebido pela classe ‘mata’, em todas as sub-bacias, justifica-se pela
recomposição que se considerou nas Áreas de Preservação Permanente, onde, em diversos
trechos do córrego, é inexistente, ou insuficiente. As sub-bacias 1 e 4 foram as que
perceberam aumento mais acentuado neste uso, por conterem parcela de território na Zona
4B, pertencente à Macrozona de Uso Multifuncional Rural, e, quando de sua conversão,
foram considerados os 20% destinados à Reserva Legal.
Entre os cenários atual e futuro, as classes ‘gramínea’, ‘terreno baldio’ e ‘agricultura’
apresentaram diminuição percentual em todas as sub-bacias, devido à conversão em classe
‘residencial’, já que a pressão imobiliária na bacia é bem intensa. Além disso, no caso das
sub-bacias 1 e 4, considerou-se a recomposição da Reserva Legal, como exposto
anteriormente.
Por fim, a classe ‘solo exposto’ percebeu diminuição em todas as sub-bacias, à
exceção da sub-bacia 3, que manteve o mesmo percentual em ambos os cenários. Isso
decorreu em virtude de não se ter considerado alterações no uso e ocupação do solo do
campus 2, onde há grande parte do solo exposto da sub-bacia. O Plano Diretor do campus 2
está atualmente em elaboração e contudo, não foi possível obter informações sobre esse plano
junto à Prefeitura do Campus da USP de São Carlos.
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Figura 6 - Mapa de uso e ocupação do solo – Cenário atual
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Figura 7 - Mapa de uso e ocupação do solo – Cenário futuro

4.5.5.

Modelagem na bacia do Córrego do Mineirinho

Utilizaram-se os modelos L-THIA e SWMM para estimar a produção média anual de
escoamento superficial e de cargas de poluição difusa. A escolha destas ferramentas residiu na
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gratuidade de ambas, e no fato de trabalharem o objeto do estudo com complexidades
distintas. Optou-se pelo SWMM devido a exigência de parâmetros em maior quantidade e a
popularidade, e o L-THIA foi escolhido por sua simplicidade, e por ser orientado ao
planejamento.
O SWMM não possui acoplamento com Sistema de Informação Geográfica (exceto o
AGSWMM, que se acopla ao ArcGIS®, e não é gratuito). Desse modo, os diversos
parâmetros de entrada foram estimados por meio de geoprocessamento com ArcMap® 9.3. Já
o L-THIA acopla-se ao ArcView®3.x como uma extensão. Não há atualizações desse
software para versões mais recentes do ArcGIS®.
No SWMM, a produção de escoamento acontece pela separação do que infiltra do que
escoa, e então, de posse da informação da lâmina d’água sobre a superfície da bacia para cada
intervalo de tempo, transforma-se a chuva efetiva em escoamento por meio do método do
reservatório não-linear. Este método trata separadamente a transformação da vazão em
permeáveis e impermeáveis, agregando a área, a largura, a declividade da sub-bacia, e a
rugosidade de Manning, para área permeáveis e impermeáveis, em um único parâmetro,
WCON. O modelo procede ao cálculo de um WCON para as áreas permeáveis e outro para as
impermeáveis. Por outro lado, a transformação da chuva em escoamento realizada pelo LTHIA realiza-se pela separação do escoado do infiltrado, através do método SCS, em cada
pixel, que é a representação de uma unidade espacial da sub-bacia e, ao qual se indexa
determinado valor de CN.

4.5.6.

SWMM (Storm Water Management Model)

O cerne do trabalho foi a simulação de médias anuais de escoamento superficial e de
cargas difusas de poluição hídrica. Por isso, não houve preocupação em modelar a propagação
da onda de cheia.
Os parâmetros de entrada exigidos pelo bloco Runoff, que é o bloco responsável pela
transformação da chuva em vazão, relacionam-se à geometria – área (A), largura do
escoamento superficial (W) e declividade (S). E há aqueles que se relacionam às
características da superfície das sub-bacias – porcentagem de área impermeável (%IMP),
coeficientes de Manning para áreas permeáveis e impermeáveis (NIMP e NPERV),
profundidade do armazenamento em superfícies permeáveis e impermeáveis (DIMP e
DPERV), valor médio de CN para áreas permeáveis (CNPERV), e o tempo para o solo
totalmente saturado, tornar-se seco.
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Todos os parâmetros, com exceção dos coeficientes de Manning, das capacidades de
armazenamento e do tempo de secagem do solo, foram estimados em ambiente de SIG.
A Área das sub-bacias foi considerada como a área dos vetores gerados na delimitação
automática das sub-bacias. A declividade média (S) de cada sub-bacia foi obtida a partir do
Modelo Digital de Terreno. Já a largura do escoamento superficial foi calculada de acordo
com Digiano et al. (1976)6 apud Huber et al. (1992). Este método permite estimar a largura de
bacias com forma irregular por meio de um coeficiente de distorção. Abaixo, tem-se a
equação do coeficiente de distorção, usado no cálculo da largura das sub-bacias:

ܵ =

|ܣଶ − ܣଵ |
ܣ

Em que,
SK: fator de distorção (varia de 0 a 1).
A1: a área de um lado do canal.
A2: a área do outro lado do canal.
A: área total.
A largura da sub-bacia é então calculada pela seguinte equação:

ܹ = ሺ2 − ܵ ሻ ∗ ݈
Em que,
W: largura do escoamento superficial.
l: comprimento do canal principal
O Quadro 6 indica a área, a largura e a declividade média para as cinco sub-bacias.
Quadro 6 - Áreas, largura e declividade média para as cinco sub-bacias

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
6

A(ha)
142,2
86,7
29,4
79,6
239,2

W (m)
2500
1300
350
1230
3230

S (%)
4,1
4,3
4,5
3,6
5,6

DIGIANO, F. A.; ADRIAN, D. D.; MAGARELLA, P. A. Short Course Proceedings-Applications of
Stormwater Management Models. EPA-600/2-77-065 (NTIS PB-265321). ed. Cincinnati, OH: EPA Environmental Protection Agency, 1976.

63

Coeficientes de Manning para escoamento sobre áreas extensas não são tão bem
conhecidos quanto para escoamento em canal, devido à variabilidade de usos do solo, e à
pequena profundidade do escoamento. Na falta de dados locais, Rossman (2010) oferece
coeficientes de rugosidade de Manning para diversos tipos de cobertura do solo, assim como
profundidades de armazenamento em depressão para áreas permeáveis e impermeáveis. No
presente trabalho, os coeficientes de rugosidade e as profundidades de armazenamento
utilizadas foram os obtidos através de calibração por Collodel (2009), mostrados no Quadro 7.
Quadro 7 - Coeficientes de rugosidade de Manning e Profundidades de Armazenamento em depressão, para
áreas permeáveis e impermeáveis

NIMP
0,02

NPERV
0,124

DIMP
1,47

DPERV
3,13

Fonte: COLLODEL (2009).

O método de separação do escoamento superficial utilizado neste trabalho foi o do
SCS. Os parâmetros de entrada desse método foram o valor de CN para áreas permeáveis a
porcentagem de área impermeável (%IMP) e o tempo que o solo saturado leva para ficar
completamente seco. O CN das áreas permeáveis foi obtido pela média ponderada dos valores
definidos no mapa de uso e ocupação. Para a secagem do solo, arbitrou-se tempo de 1 dia.
As porcentagens de área impermeável e os valores médios de CN para áreas
permeáveis são apresentados no Quadro 8.
Quadro 8 - Porcentagem de área impermeável e CN médio das áreas permeáveis, para as cinco sub-bacias

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Bacia do
Mineirinho

Base
0
0
0
0
0
0

% AIMP
Atual
33,5
58,7
35,6
2,6
41,8
36,6

Futuro
53,7
68,9
66
34,7
73
62

Base
60
60
60
60
60
60

CNPERV
Atual
70
66,4
69
71,8
69
69,2

Futuro
66
65
67,9
67,4
64,5
64,5

Percebe-se que, em todas as sub-bacias, houve aumento do número de CN para as
áreas permeáveis, entre os cenários atual e de base; e, entre os cenários futuro e atual, ocorreu
um decréscimo neste valor. No primeiro caso, isto foi devido à conversão da cobertura nativa
(categoria ‘mata’) em categorias de uso e ocupação que existem na bacia atualmente, como
‘agricultura’, ‘solo exposto’, “gramínea’ aos quais se atribuiu valores maiores de CN, em
comparação à categoria ‘mata’. A redução no valor de CN, por sua vez, aconteceu graças à
redução destas parcelas permeáveis com valor elevado de CN, pela conversão,
principalmente, em áreas impermeáveis, que não fizeram parte do cômputo destes valores CN.
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Em relação ao cálculo das cargas difusas de poluição, o método adotado foi o da concentração
média no evento, por constar em ambos os modelos. Os poluentes estimados foram os
seguintes: nitrogênio e fósforo totais, sólidos suspensos e dissolvidos, chumbo, demanda
bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda quimica de oxigênio. As concentrações destes
poluentes foram obtidas através de Baird et. al. (1996), e encontra-se no Quadro 9.
De acordo com Baird et. al. (1996), a categoria ‘residencial’, para as concentrações
médias no evento, compreende as residências, parques, campos de golfe, cemitérios, entre
outros. Assim, as classes de uso e ocupação de solo enquadradas nesta categoria foram
‘residencial’, ‘sistema de recreio’, ‘institucional’ e ‘terreno baldio’.
Por pastagens, entendem-se as áreas onde há criação extensiva de gado, e a
comunidade vegetal restringe-se a gramíneas e arbustos. As classes de uso e ocupação do solo
que foram enquadradas sob a categoria ‘pastagens’, no que diz respeito à concentração média
no evento, foram ‘gramineas’, apesar de, na bacia do Córrego do Mineirinho, não servirem à
criação de gado, e a classe ‘mata’, por falta de outra categoria que melhor pudesse enquadrála.
A categoria ‘agricultura’, segundo os autores supracitados, relaciona-se a áreas
destinadas a cultivos que devem ser ceifados, associados ou não a forrageiras. As
concentrações médias no evento desta categoria foram aplicadas à classe de uso e ocupação
‘agricultura’.
À categoria ‘vias’ deste enquadramento foi associada à classe homônima daquela
outra classificação, a de uso e ocupação do uso do solo.
Por fim, a categoria ‘espaços abertos e pouco desenvolvidos’ é descrita, conforme
Baird et. al. (1996), como superfícies com cobertura vegetal esparsa, solos rasos e/ou com
rochas aflorantes, de limitada capacidade para suportar formas de vida, e a classe de uso
ocupação, foi ‘solo exposto’, a qual foram atribuídas concentrações média no evento.
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Quadro 9 - Concentração média no evento para diferentes poluentes e tipos de uso e ocupação. (Referência:
BAIRD, 1996)

Residencial

Uso e ocupação do solo
Pastagens Agricultura
Vias

1,82

0,7

4,4

1,86

Espaços abertos
pouco
desenvolvidos
1,5

0,57

0,01

1,3

0,22

0,12

41

1

107

73,5

70

134

245

1225

194

0

9
25,5
49,5

5
0,5
0

1,5
4
0

11
6,4
59

1,52
0
40

Poluentes
Nitrogênio total
(mg/l)
Fósforo total
(mg/l)
Sólidos suspensos
(mg/l)
Sólidos
dissolvidos (mg/l)
Pb (µg/l)
DBO (mg/l)
DQO (mg/l)
4.5.7.

L-THIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment)

A modelagem foi realizada em ambiente de SIG, pois o LTHIA funciona como uma
extensão do programa ArcView 3.x.
Os dados de entrada, bem menos numerosos que os do SWMM, foram, a distribuição
do uso e ocupação na sub-bacia, e do tipo hidrológico do solo, e dados diários de precipitação.
A partir dessas informações o modelo foi capaz de fornecer o volume médio anual escoado
superficialmente sobre a bacia, bem como cargas de poluição difusa de diversos poluentes:
nitrogênio e fósforo totais, sólidos suspensos e dissolvidos, chumbo, cobre, DBO e DQO.
O L-THIA trabalha a superfície das sub-bacias distribuidamente. Os planos de
informação contendo a delimitação de uso e ocupação e do tipo hidrológico do solo foram
transformados em uma malha, na qual foi definido um valor de CN a cada pixel.
Os dados de precipitação utilizados foram os mesmos utilizados no SWMM. Porém, a
modelagem com o L-THIA exige que os dados sejam acumulados diários. Esses dados foram
usados para gerar uma malha com a lâmina do escoamento médio anual. Esta malha permitiu
o cálculo do volume médio anual de escoamento sobre a superfície das sub-bacias, que por
sua vez, possibilitou calcular a carga média anual dos poluentes, por meio das concentrações
do Quadro 9.
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5. Resultados e Discussão
5.1.

Escoamento superficial anual médio na bacia do Córrego do Mineirinho

Para se avaliar a alteração em longo prazo do escoamento superficial, é interessante
dispor de uma longa série histórica de precipitação (pelo menos trinta anos), pois, quanto
maior a série, menor será a influência de anos atípicos sobre a média.
O uso de dados de pluviométricos de apenas três anos (2004, 2005 e 2006) foi uma das
limitações deste trabalho. Existem séries mais extensas tomadas por postos próximos à bacia,
entretanto, os valores são acumulados diários, e, para modelagem com SWMM recomenda-se
discretização, no mínimo, horária dos dados de chuva.
O Quadro 10 exibe o volume médio anual de escoamento superficial para as cinco
sub-bacias do Córrego do Mineirinho para os três cenários analisados.
Para a bacia do Córrego do Mineirinho, a modelagem mediante o L-THIA, incorreu
em um aumento de 47 vezes no volume de escoamento superficial entre os cenários de base e
atual. Entre os cenários atual e futuro, o aumento foi de 40,5%. Pelo SWMM, o volume de
escoamento superficial no cenário atual foi 70 vezes maior do que no cenário de base,
enquanto que, entre os cenários atual e futuro, o aumento correspondente foi de 75,4%.
Analisando-se as discrepâncias entre as simulações de cada modelo dentro de um
mesmo cenário e para todo o sistema, o escoamento superficial simulado pelo SWMM no
cenário de base mostrou-se 18% menor em comparação ao calculado pelo L-THIA. No
cenário atual, a situação inverteu-se, sendo que o L-THIA resultou em escoamento 18,1%
menor do que o SWMM. No cenário futuro, a simulação com o L-THIA gerou escoamento
superficial 34,4 % menor que o SWMM.
O que dominou estas divergências entre os resultados dos modelos foi,
primordialmente, a porcentagem de área impermeável. Conforme este parâmetro foi se
elevando (de 0%, no cenário de base, a 36,6% no cenário atual e 62% no cenário futuro), o
escoamento superficial dado pelo SWMM sofreu aumento mais acentuado que o dado pelo LTHIA, tanto, que no cenário de base, o L-THIA resultou em escoamento mais elevado que o
SWMM, situação que se inverte já no cenário de base.

67

Quadro 10 - Volume médio anual de escoamento superficial (10³ m³) por sub-bacias

Cenário
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.1.1.

Base
4,27
2,60
0,88
2,39
7,18
17,32

L-THIA
Atual
190,72
185,59
41,27
27,84
366,64
812,06

Futuro
250,49
205,51
54,49
84,28
546,14
1140,91

Base
3,72
2,10
0,63
1,86
5,90
14,21

SWMM
Atual
227,26
235,79
49,28
14,73
470,30
991,21

Futuro
374,76
289,17
93,69
137,50
843,85
1738,97

Escoamento superficial anual médio no cenário de base

Com exceção do cenário de base, de modo geral, as respostas hidrológicas obtidas
mediante o modelo SWMM foram sobrestimadas em relação às respostas do L-THIA.
O cenário de base permitiu analisar a produção de escoamento de cada sub-bacia, sob
as mesmas condições de uso e ocupação, pois se considerou a bacia em estado anterior à
urbanização, ou seja, “natural”. Dito de outro modo, os parâmetros responsáveis pelas
diferenças entre os volumes escoados neste cenário relacionaram-se à geometria das subbacias, a saber, área, largura e declividade, no caso do SWMM, e apenas a área, no caso do LTHIA. Isto porque, neste cenário, a porcentagem de área impermeável foi igual a 0; e o CN
médio para as áreas permeáveis apresentou o mesmo valor que o CN distribuído, pois a toda
bacia atribuiu-se um apenas valor de CN, 60.
No cenário de base, os volumes de escoamento superficial ordenaram-se conforme a
área das sub-bacias, em ambos os modelos. A sub-bacia 5, a mais extensa em território,
respondeu pelo maior volume de escoamento superficial. A sub-bacia 3, a menor delas, por
outro lado, apresentou o menor volume. As respostas hidrológicas das outras sub-bacias,
intermediárias às sub-bacias 3 e 5, ordenaram-se de forma decrescente em 1, 2 e 4.
A maior discrepância entre os volumes simulados pelos dois modelos ocorreu na subbacia 3, na qual o resultado obtido por meio do SWMM foi, aproximadamente, 28,4% menor
do que o estimado pelo L-THIA. O menor desacordo, por outro lado, foi observado na subbacia 1, em que aquele primeiro modelo subestimou a resposta do segundo em,
aproximadamente, 12,9%.
5.1.2.

Escoamento superficial anual médio no cenário atual

Analisando-se o cenário atual, depreende-se que, em ambos os modelos, a sub-bacia 5
respondeu pelos maiores volumes de escoamento superficial. Este valor elevado ocorreu
graças a grande extensão territorial desta sub-bacia, 239,2 ha, que representa,
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aproximadamente, 41,5% da bacia do Córrego do Mineirinho, associada à alta porcentagem
de área impermeável, em torno de 41,8% da área desta sub-bacia.
Por outro lado, a sub-bacia que produziu menor quantidade de escoamento, neste
cenário, foi a 4, não obstante ter sido a terceira maior sub-bacia em área – 79,6 ha. Esta subbacia quase não sofreu com processo de impermeabilização no cenário atual, conservando-se,
praticamente, com usos permeáveis do solo.
O valor ponderado de CN para as parcelas permeáveis da sub-bacia 4 foi o maior
(71,8), em comparação aos valores das outras sub-bacias, devido à agricultura (de cana-deaçúcar e de Pinus sp.) e a classe ‘solo exposto’. Entretanto, tal fato não foi suficiente para que
superasse, em nenhum dos dois modelos, o volume de escoamento produzido nas outras subbacias, devido à existência, nestas últimas, de parcelas de áreas impermeáveis mais extensas,
que, no SWMM, traduz-se em porcentagem de área impermeável e, no L-THIA, em valores
superiores de CN distribuídos pela sub-bacia. A entrada dos valores de CN e a leitura desse
parâmetro no modelo L-THIA são realizadas de forma distribuída, considerando as variações
de pixel a pixel, o SWMM, por outro lado, trabalha com valores ponderados de CN para as
áreas permeáveis, fato este que incorre em atenuação no volume de escoamento. No cenário
atual, esta foi a única sub-bacia na qual a modelagem com o L-THIA superestimou o
resultado obtido por meio do SWMM. Isto decorreu da baixa taxa de impermeabilização.
Assim, a tendência é de que, quanto menor for a porcentagem de área impermeável, o LTHIA resulte em volumes superiores aos do SWMM.
A sub-bacia 3, por sua vez, apesar de ser a menor sub-bacia em extensão (29,4 ha)
produziu escoamento superficial em volume maior que o da sub-bacia 4, devido a
porcentagem muito superior de área impermeável, 35,6%, no cenário atual.
A geração de escoamento nas sub-bacias 1 e 2 foram semelhantes, em ambos os
modelos, e em menor volume apenas que o escoamento gerado pela sub-bacia 5. Houve,
entretanto, divergência entre os dois modelos. Na modelagem com o L-THIA, a sub-bacia 1
foi a que produziu o segundo maior volume de deflúvio, menor apenas do que o escoamento
produzido pela sub-bacia 5. Com o SWMM, este quadro inverteu-se: a sub-bacia 2 foi a que
produziu escoamento em volume imediatamente menor do que o gerado pela sub-bacia 5. A
causa desse ocorrido foi a porcentagem de área impermeável da sub-bacia 2 ter sido superior,
no cenário atual, à da sub-bacia 1. Este parâmetro teve alta influência na simulação realizada,
além do que, como explicitado anteriormente, em parcelas permeáveis o L-THIA sobrestimou
os resultados do SWMM, pois este modelo trabalha com número de CN ponderado. A subbacia 2 apresentou área impermeável ligeiramente, 58,7% de seus 86,7 ha, totalizando 50,9 ha
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de área impermeável. Na sub-bacia 1, por sua vez, 33,5% dos 142,2 ha constituiu-se de área
impermeável, integralizando 47,6 ha. A parcela de área permeável na sub-bacia 1 foi bem
superior à área permeável da sub-bacia 2, cerca de 94,56 ha na primeira, e aproximadamente
35,80 ha, nesta última. Além disso, a declividade média da sub-bacia 2 também foi maior.
Entretanto, este parâmetro não influiu tão incisivamente no volume escoado simulado
mediante o SWMM, do mesmo modo que outros parâmetros, como a largura da sub-bacia, a
porcentagem de área impermeável e o valor de CN.
A maior discrepância entre as simulações realizadas pelos modelos deu-se na subbacia 4, na qual o SWMM resultou em volume 47,1% do que o obtido mediante o L-THIA. A
menor diferença entre os modelos, por outro lado, ocorreu na sub-bacia 1, onde o L-THIA
resultou em volume 16,1% menor que o SWMM.
5.1.3.

Escoamento superficial anual médio no cenário futuro

Neste cenário, os volumes de escoamento superficial ordenaram-se da mesma maneira
em ambos os modelos, e esta ordem foi a mesma do cenário de base, isto é, sub-bacia 5,
seguida pelas sub-bacias 1, 2, 4, 3 em ordem decrescente.
Houve, no cenário futuro, as subestimativas mais grosseiras dos resultados do L-THIA
em relação aos do SWMM, sendo que, para o sistema da bacia do Córrego do Mineirinho, o
volume de escoamento superficial estimado por aquele modelo foi, aproximadamente, 34,4%
menor, do que o resultado deste último. As causas disto foram, provavelmente, o aumento
gradativo da porcentagem de área impermeável de um cenário a outro, a grande sensibilidade
do SWMM a este parâmetro, além da diminuição das áreas permeáveis, que incorrem em
menor volume de escoamento superficial neste modelo, devido a forma de inserção do
parâmetro CN neste modelo, por meio da média ponderada pela área. Wisner et al. (1980)
realizaram uma revisão crítica dos procedimentos computacionais do método SCS/Curve
Number e expuseram que, quando se utiliza de valor médio de CN, há a tendência de
diminuição do valor do escoamento superficial.
A maior discrepância dos volumes estimados pelos modelos deu-se na sub-bacia 2,
onde o L-THIA resultou 28,9% menor do que o SWMM, enquanto a menor discordância foi
observada na sub-bacia 3, em que aquele modelo subestimou o resultado dado por este último
em, aproximadamente, 41,8%.
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5.1.4.

Alteração do escoamento superficial entre os cenários de base e atual

As maiores alterações no volume de escoamento superficial ocorreram entre os
cenários de base e o atual, tanto para o SWMM, como para o L-THIA.
Já se esperavam tais alterações exageradamente elevadas, pois o padrão de uso e
cobertura do solo transformou-se drasticamente, de uma ocupação homogênea, em que não
existiam parcelas impermeáveis em nenhuma das sub-bacias, somente vegetação nativa,
evoluiu-se a um estado de cobertura do solo não mais homogêneo, mas um mosaico, no qual
todas as sub-bacias, à exceção da sub-bacia 4, apresentaram porcentagem considerável de área
impermeável, como, por exemplo, a sub-bacia 2, que contou, no cenário atual, com 58,7% de
área impermeável.
Em ambos os modelos, a sub-bacia 2 foi a que apresentou a maior alteração no volume
médio anual de escoamento, entre os dois cenários.
Por outro lado, a sub-bacia 4 percebeu o menor aumento, pois a variação de
impermeabilização que incidiu sobre ela não foi tão incisiva quanto o foi nas outras subbacias.
5.1.5.

Alteração do escoamento superficial entre os cenários atual e futuro

Comparando-se os cenários atual e futuro, as mudanças no volume de escoamento
médio anual entre estes dois cenários foram menos enérgicas do que as ocorridas entre o
cenário de base e o atual. A sub-bacia que exibiu a majoração mais aguda foi a 4. Na
modelagem com o L-THIA, o volume de escoamento produzido no cenário futuro foi
aproximadamente 3 vezes maior que o volume produzido no cenário atual. Pelo SWMM, este
acréscimo foi ainda mais rigoroso, em torno de 9 vezes. Este aumento demasiado deveu-se à
condição desta sub-bacia no cenário atual, cujas parcelas permeáveis não haviam sido
convertidas, em grande extensão, em superfícies impermeáveis. No cenário futuro, previu-se
substituição da área de cultivo por loteamento, o que redundou em elevação da porcentagem
de área permeável de 2,6% para 34,7%. O aumento da porcentagem de área impermeável
somente não foi maior, porque a área ocupada por agricultura é enquadrada pelo Plano Diretor
como Zona 4B, de Regulação e Ocupação Controlada, à qual se prescreve maior porcentagem
de área permeável, 20%. Além disso, esta Zona é parte da Macrozona de Uso Multifuncional
Rural e consideraram-se, por isso, os 20% de Reserva Legal, quando da conversão em espaço
urbano.
A menor variação de volume de escoamento entre aqueles cenários ocorreu na subbacia 2 ─ 10,7 %, com o L-THIA, e 25,9%, com o SWMM. Este fato relacionou-se com a
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elevada urbanização apresentada pela sub-bacia no cenário atual. Assim, no desenvolvimento
temporal dessa sub-bacia, a conversão de parcelas permeáveis em impermeáveis deu-se,
primordialmente, pela ocupação dos lotes devolutos, sem a implantação de novos loteamentos
residenciais, o que resultou em alteração menos extrema na porcentagem de área
impermeável. Uma pequena porcentagem da classe ‘gramínea’ também foi convertida em
classe ‘residencial’ ou ‘institucional’, entretanto, em tais áreas de extensões reduzidas (da
ordem de um quarteirão, ou pouco mais), muito pulverizadas pela sub-bacia, não houve
necessidade de se considerar implantação de infra-estrutura.
Entre os cenários futuro e atual, a sub-bacia 1 percebeu o segundo menor aumento de
escoamento superficial, 31,3%, pelo modelo L-THIA, e de 64,9%, pelo modelo SWMM, ou
seja, maiores apenas que o da sub-bacia 2. Tais variações não foram tão elevadas como foram
para as sub-bacias 3, 4 e 5, porque, diferentemente destas, sua porcentagem de área
impermeável não se modificou tão acentuadamente; tampouco se mostraram tão baixas
quanto as variações de escoamento que se sucederam na sub-bacia 2, porquanto, no cenário
atual, a porcentagem de área impermeável nesta sub-bacia foi bem maior do que na sub-bacia
2 (58,7%, nesta e 33,5%, naquela).
As sub-bacia 3 e 5 perceberam variações em volume escoamento superficial menores
apenas que a sub-bacia 4, entre os cenários atual e futuro. Todavia, houve permutação de
posição entre aquelas duas sub-bacias na modelagem com o L-THIA e o SWMM. Com este
modelo, a sub-bacia 3 apresentou a segunda maior variação de escoamento superficial entre
os cenários atual e futuro e, a sub-bacia 5, por sua vez, a terceira. Por aquele modelo, o quadro
inverteu-se: a sub-bacia 5 assumiu a segunda maior variação em volume de escoamento, e a
sub-bacia 3, ao terceiro. A variação do volume de escoamento ocorrido nesta sub-bacia foi de,
aproximadamente, 32%, com o L-THIA, e de 90% com o SWMM. E, para a sub-bacia 5, o
aumento foi de 49% e 79% para L-THIA e SWMM, respectivamente. Esta inversão de
posições tem como causa o aumento mais acentuado da porcentagem de área impermeável na
sub-bacia 3; e, devido a alta sensibilidade a este parâmetro, o modelo SWMM detectou maior
variação de volume nesta sub-bacia.
5.2.

Variação das cargas difusas de poluição na bacia do Córrego do

Mineirinho
Esta subseção está estruturada da seguinte forma: apresentam-se e discutem-se,
primeiramente, os resultados das cargas exportadas pelo sistema da bacia do Córrego do
Mineirinho, bem como as variações ocorridas entre os cenários estabelecidos; a partir da
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subseção 5.2.1, trata-se das cargas de cada parâmetro produzidas nas sub-bacias do Córrego
do Mineirinho.
No Quadro 11, apresenta-se como variaram as cargas dos poluentes entre os cenários.
Quadro 11 - Variação das cargas de poluição difusa para a bacia do Córrego do Mineirinho entre os cenários
considerados

De modo geral, houve aumento gradativo nas cargas de poluição difusa entre os
cenários de base, atual e futuro, e a maior elevação nas cargas de poluentes foi observada
entre os cenários de base e atual.
O cenário de base, por ter sido definido sob condição pré-urbanização, produziu baixas
cargas de poluição difusa. Já no cenário atual, em que cerca de 50% da área da bacia
apresentou-se ocupada por uso misto residencial, houve aumento drástico nas cargas de todos
os poluentes.
A modelagem com o SWMM incorreu em alterações de cargas mais expressivas do
que a efetuada por meio do L-THIA. Por este modelo, o aumento de carga de nitrogênio total
entre os cenários de base e atual foi em torno de 125 vezes. O fósforo total e os sólidos
L-THIA
SWMM
Alterações entre Atual – Base Futuro – Atual Atual – Base Futuro – Atual
os cenários →
(n° de vezes)
(%)
(n° de vezes)
(%)
Nitrogênio total
125
35,9
180
46,2
Fóforo total
2185
35,8
2535
42,3
Sólidos
2470
35,8
2961
55,9
Suspensos
Sólidos
36
17,1
97
–11,6
Dissolvidos
Chumbo
92
46,5
85
100
DBO
1645
51,6
1486
150
DQO
─
47,7
─
150
suspensos sofreram alteração semelhante entre si, cerca de 2185 e 2470 vezes,
respectivamente. Os sólidos dissolvidos, por sua vez, foi o parâmetro que menos variou na
modelagem realizada mediante o L-THIA, 36 vezes maior do que no cenário de base. O
aumento da carga de chumbo foi próxima ao do nitrogênio total, cerca de 92; e o aumento de
carga de DBO situou-se na mesma ordem de grandeza do fósforo e dos sólidos suspensos,
1645.
Pelo SWMM, o aumento na carga de nitrogênio para a bacia como um todo foi de 180
vezes. Como se observou no outro modelo, fósforo total e sólidos suspensos foram os
parâmetros que perceberam aumento mais próximos entre si, cerca de 2535 e 2961,
respectivamente. O aumento de carga de sólidos dissolvidos dado pelo SWMM foi mais que o
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dobro do L-THIA, em torno de 97 vezes. As parcelas impermeáveis foram as responsáveis
pela discrepância entre os modelos, pois como será visto na subseção 5.2.4, as sub-bacias com
maior porcentagem de área impermeável foram as que resultaram em cargas de sólidos
dissolvidos em desacordo mais expressivo. A carga de chumbo sofreu alteração de 85 vezes,
enquanto a carga de DBO sofreu aumento de 1486 vezes.
Entre os cenários atual e futuro, o aumento nas cargas de poluição difusa não foi tão
acentuado quanto o que ocorreu entre os cenários de base e atual. Pode-se dizer que as
alterações em cargas de poluição difusas tiveram proporções médias, pois, no cenário atual, a
bacia apresentou-se em estado intermediário de urbanização. Não houve aumento na produção
cargas com a mesma intensidade nos dois modelos, sendo que as alterações simuladas pelo
SWMM foram, de modo geral, maiores que as obtidas por meio de L-THIA.
Pelo L-THIA, houve aumento em 35,9% na carga de nitrogênio, bem próximo dos
35,8% observado para o fósforo total e para os sólidos suspensos. Os sólidos dissolvidos
foram os que menos variaram entre estes dois cenários, 17,1%. As elevações nas cargas de
chumbo, DBO e DQO assemelharam-se: cerca de 46,5, 51,6 e 47,7, respectivamente.
Pelo SWMM, o aumento nas cargas de nitrogênio e fósforo total entre os cenários
atual e futuro, mostraram-se próximas, 46,2% e 42,3%, respectivamente. Os sólidos
suspensos perceberam aumento de 55,9%, enquanto que para os sólidos dissolvidos houve
diminuição de 11,6%. Explica-se esta diminuição de carga de sólidos dissolvidos com o fato
de ter havido, no cenário atual, produção muito elevada deste poluente na modelagem com o
SWMM (mais que o dobro da resposta do L-THIA). Assim, no cenário futuro, mesmo com
esta diminuição, a produção de sólidos dissolvidos pelo SWMM foi bem superior a do LTHIA. Isto é um indício de que as cargas simuladas pelo SWMM foram muito mais elevadas
do que se esperava no cenário atual. Chumbo, DBO e DQO foram os parâmetros que sofreram
as alterações de carga mais drásticas, respectivamente, 100%, 150% e 150%, pois são
poluentes que se relacionam primordialmente com áreas urbanas e impermeáveis, nas quais
houve a tendência de maior produção de escoamento e carga pelo SWMM do que no L-THIA.

5.2.1.

Nitrogênio total

No Quadro 12, apresentam-se as cargas de nitrogênio total obtidas para os três
cenários. As estimativas da carga anual de nitrogênio seguiram, de modo geral, a mesma
tendência do volume de escoamento. As respostas geradas pelo SWMM mostraram-se
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sobrestimadas em relação às do L-THIA, com exceção das simulações para o cenário de base,
e da carga “anômala” observada na sub-bacia 3 no cenário atual.
Quadro 12 - Carga anual de nitrogênio total (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

L-THIA
Base
2,99
1,82
0,62
1,67
5,02
12,12

5.2.1.1.

Atual
360,53
335,91
72,87
70,01
682,29
1521,61

Futuro
452,48
373,88
98,02
148,64
996,03
2069,05

SWMM
Base
2,60
1,47
0,44
1,30
4,12
9,93

Atual
464,31
347,27
61,65
39,95
877,43
1790,61

Futuro
522,80
440,59
132,09
167,14
1355,83
2618,45

Cenário de base

No cenário de base, a carga de nitrogênio modelada pelo L-THIA foi maior em
consequência do volume de escoamento superficial simulado por este modelo ter sido
superior ao modelado pelo SWMM. No método adotado para a lavagem de poluentes, há a
assunção de que a carga é linearmente proporcional ao volume de escoamento. Assim, o fato
de não se ter considerado áreas impermeáveis no cenário de base teve maior influência nos
volumes de escoamento simulados pelo SWMM, no diminuindo-os em relação aos do LTHIA e, por extensão de raciocínio, minimizando as cargas de nitrogênio.
Em ambos os modelos, as sub-bacias ordenaram-se da mesma forma quanto à
produção de cargas de nitrogênio, a saber, sub-bacia 5, seguida pelas sub-bacias 1, 2, 4, 3,
decrescentemente. Neste cenário, o que as fez diferir em relação ao aporte de cargas foi, tão
somente, a configuração geométrica das sub-bacias, caracterizada no SWMM pela largura do
escoamento superficial, pela área e pela declividade das sub-bacias; no caso do L-THIA,
apenas pela área.
Os resultados dados pelos modelos que mais discreparam entre si foram os observados
na sub-bacia 3, onde a carga de nitrogênio pelo SWMM foi 29% menor. A menor
divergência, por outro lado, ocorreu na sub-bacia 1, na qual o SWMM sub-estimou em 13% a
carga obtida através do L-THIA.
5.2.1.2.

Cenário atual

Analisando o cenário atual, percebe-se que houve mudança no padrão observado no
cenário anterior. As sub-bacias ordenaram-se quanto à produção de carga de nitrogênio da
mesma forma nos dois modelos: sub-bacia 5, seguida das sub-bacias 1, 2, 3 e 4, em ordem
decrescente. Ocorreu inversão de posição entre as sub-bacias 3 e 4 em relação ao cenário de
base por conta do aumento de áreas residenciais e de vias na sub-bacia 3. Não obstante as
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concentrações médias de nitrogênio total para essas classes de uso e ocupação serem
relativamente baixas, elas apresentam grande potencial de geração de deflúvio e, por
consequência, de carreamento do poluente. Ademais, nas sub-bacias 1, 2 e 5, os resultados do
SWMM superaram os do L-THIA, enquanto nas sub-bacias 3 e 4, as cargas dadas pelo
SWMM foram menores em relação as do outro modelo.
A menor discordância entre os modelos ocorreu na sub-bacia 2. A carga estimada
através do L-THIA mostrou-se 3,3% inferior à carga calculada pelo outro modelo. Na subbacia 4, por outro lado, ocorreu a discrepância mais aguda, que teve relação com o volume
menor de escoamento superficial calculado por meio do SWMM. As subestimativas na carga
de nitrogênio e no volume de escoamento por este modelo foram da mesma ordem, em torno
dos 42,9%.
Na sub-bacia 3, a carga anual de nitrogênio simulada pelo SWMM foi,
aproximadamente, 15,4% menor do que a gerada pelo L-THIA, apesar de o volume de
escoamento superficial dado pelo SWMM ter sido por volta de 19% maior do que o volume
estimado pelo segundo, um contrassenso portanto.
5.2.1.3.

Cenário futuro

Analisando as cargas de nitrogênio referentes ao cenário futuro, nota-se que as
respostas do SWMM superaram as do L-THIA, em todas as sub-bacias. Isto foi consequência
do maior volume de escoamento produzido pelo primeiro modelo. Esperava-se que as
sobrestimavas de cargas ocorressem sob bases semelhantes a das discrepâncias observadas
entre os volumes de escoamento superficial calculados pelos dois modelos. Tanto no SWMM,
quanto no L-THIA, o mosaico de uso e ocupação foi o mesmo, bem como a metodologia
considerada na lavagem de poluentes, e as concentrações médias dos poluentes adotadas.
Entretanto, não ocorreu o esperado. As discrepâncias entre os volumes simulados pelo
SWMM e pelo L-THIA foram bem mais elevadas do que as discrepâncias ocorridas entre as
cargas dadas pelos dois modelos. O L-THIA, por ser um modelo distribuído, permite ao
usuário acessar a produção de carga em cada classe de uso. Desse modo, é possível analisar se
a carga exportada por determinada classe está condizente com o volume escoado nesta mesma
classe. O SWMM, por outro lado, fornece a carga produzida na sub-bacia como um todo.
Assim, torna-se difícil avaliar em que tipologia de uso e ocupação houve maior incongruência
entre os modelos.
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Neste cenário, em ambos os modelos, as sub-bacias dispuseram-se conforme a ordem
observada no cenário de base quanto às cargas de nitrogênio. A sub-bacia 5 foi a responsável
pela maior carga, seguida, em ordem decrescente, pelas sub-bacias 1, 2, 4 e 3.
A maior discrepância entre os resultados dos modelos ocorreu na sub-bacia 5, onde a
carga de nitrogênio calculada pelo L-THIA mostrou-se em torno de 26,5% menor do que a
estimada pelo SWMM.
A menor discrepância, por outro lado, foi observada na sub-bacia 4, onde a simulação
mediante o L-THIA resultou 11,1% menor do que com o SWMM.
5.2.1.4.

Comparação entre os cenários de base e atual

Entre estes dois cenários, a sub-bacia 2 sofreu alteração mais drástica de carga de
nitrogênio, tanto no SWMM, como no L-THIA – em torno de 184 vezes neste modelo, e 236
vezes naquele outro. As variações foram deste modo exageradas devido à associação da baixa
produção de escoamento e do baixo potencial de geração de nitrogênio no cenário de base
(excetuando-se as parcelas agrícolas, que apresentam alta concentração média de nitrogênio),
com a alta percentagem de área impermeável observada nesta mesma sub-bacia no cenário
atual.
Por outro lado, a sub-bacia 4 foi a que sofreu menor variação de carga de nitrogênio,
em ambos os modelos – aumento em torno de 42 vezes pelo L-THIA e 31 vezes pelo SWMM
– valores bastante elevados, mas que não apresentaram a mesma magnitude da sub-bacia
anterior, graças a baixa porcentagem de impermeabilização no cenário atual.
Comparando os resultados destas duas sub-bacias, percebe-se ainda que houve
inversão. Na sub-bacia 2, a maior variação percentual de carga entre os dois cenários foi a
apontada pelo SWMM, enquanto que, para a sub-bacia 4, a maior variação ocorreu com o LTHIA. A possível causa de isto ter ocorrido foi a baixa produção de escoamento superficial
simulada pelo SWMM no cenário atual, em comparação com a estimativa dada pelo L-THIA.
5.2.1.5.

Comparação entre os cenários atual e futuro

Comparando-se os cenários atual e futuro, a sub-bacia 4 foi a que sofreu o maior
aumento na produção de carga de nitrogênio, em ambos os modelos. No entanto, a variação
que se percebeu pelo SWMM foi bem mais proeminente, em torno de quatro vezes, enquanto
que, pelo L-THIA, este aumento foi em torno de 2 vezes. No cenário atual, a classe que
dominou a produção deste poluente foi a ‘agricultura’. Embora esta seja a classe com o maior
potencial de produção de nitrogênio, não é a mais suscetível a gerar deflúvio, o que fez
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minimizar o carreamento deste poluente nestas áreas. No cenário futuro, o acréscimo de
nitrogênio foi devido ao aumento das áreas destinadas aos usos residencial e vias, previstas na
sub-bacia. Apesar de a concentração média de nitrogênio para estas classes não ser tão
elevada (1,82 e 1,86 mg/l, respectivamente) como é para a agricultura (4,4 mg/l), as áreas
impermeáveis, por produzirem maior volume de escoamento, geraram carga superior de
nitrogênio.
Através da modelagem com o L-THIA, a menor variação percentual de carga ocorreu
na sub-bacia 2; e, pelo SWMM, na sub-bacia 1,. A variação apontada por aquele primeiro
modelo é mais condizente com o padrão sob o qual se alteraram os volumes de escoamento, é
mais condizente inclusive com o padrão de alteração no volume de escoamento apontado pelo
SWMM, pois a sub-bacia 2, apresentou, no cenário atual, alta porcentagem de área
impermeável, o que redundou em mudança menos drástica no volume escoado e,
consequentemente, na quantidade de carga produzida.
5.2.2.

Fósforo total

As cargas de fósforo total exportadas pelas cinco sub-bacias são apresentadas no
Quadro 13. No geral, as cargas de fósforo pelo SWMM mostraram-se superestimada em
relação às cargas dadas pelo L-THIA, excetuando-se as simulações para o cenário de base e,
no cenário atual, as cargas exportadas pelas sub-bacias 3 e 4, como foi observado no caso do
nitrogênio total.
Quadro 13 - Carga anual de fósforo total (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.2.1.

L-THIA
Base
0,04
0,03
0,01
0,02
0,07
0,17

Atual
86,96
85,29
17,97
15,16
166,14
371,52

Futuro
111,59
96,59
24,50
25,20
246,80
504,68

SWMM
Base
0,04
0,03
0,01
0,02
0,07
0,17

Atual
108,59
98,05
10,34
10,02
203,96
430,96

Futuro
112,61
106,05
28,25
29,17
337,20
613,28

Cenário de base

No cenário de base, os modelos resultaram em mesmo carreamento de fósforo, pois
não se puderam detectar diferenças com apenas dois algarismos significativos, devido ao
volume reduzido de escoamento e às baixas concentrações de fósforo para a classe ‘mata’.
A maior produção de carga de fósforo ocorreu na sub-bacia 5, seguida pelas subbacias 1, 2, 4 e 3. Tal ordenação decorreu, estritamente, das características geométricas das
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sub-bacias, já que, para este cenário, o uso e ocupação de todas sub-bacias foi definido como
o mesmo, uniforme e idêntico.
5.2.2.2.

Cenário de atual

Em ambos os modelos, as sub-bacias ordenaram-se da mesma forma quanto à
produção de carga de fósforo. A sub-bacia 5 foi a que exportou maior carga de fósforo total,
seguida pelas sub-bacias 1, 2, 3, 4. Percebe-se que, em relação ao cenário anterior, houve
inversão de posição entre as sub-bacias 4 e 3, com esta superando aquela no cenário atual,
apesar da diminuta área da sub-bacia 3 em relação à sub-bacia 4, fato que também ocorreu
para nitrogênio total.
Esperava-se que, em todas as sub-bacias, as cargas simuladas pelo SWMM fossem
maiores do que as simuladas pelo L-THIA, com exceção da sub-bacia 4, onde já se
pressupunha carga mais elevada por este modelo, em virtude do volume de escoamento
superior, que foi associado à alta sensibilidade do SWMM ao parâmetro porcentagem de área
impermeável. Entretanto, a sub-bacia 3 também apresentou menor exportação de fósforo pelo
SWMM. Este resultado não pôde ser compreendido com clareza, pois nesta sub-bacia ocorreu
porcentagem área impermeável suficiente para que fosse gerado volume maior de escoamento
superficial pelo SWWM, porém em relação à carga de fósforo a simulação com este modelo
resultou em carga menor.
Comparando-se volume de escoamento e cargas de fósforo referentes às sub-bacias 3 e
4 estimados pelo L-THIA, o escoamento superficial gerado naquela sub-bacia foi 48% maior
do que o desta última, o que representou carga de fósforo 18,5% maior na sub-bacia 3; pelo
SWMM, o volume de escoamento produzido pelo sub-bacia 3 foi, aproximadamente, 3 vezes
maior do que o escoamento referente à sub-bacia 4, enquanto as cargas de fósforo diferiram
em apenas 3,2%.
A maior discordância entre os resultados dos dois modelos deu-se na sub-bacia 3, na
qual a carga de fósforo estimada pelo SWMM foi, em torno de 42,5% menor que a respectiva
carga calculada por intermédio do L-THIA. A sub-bacia 4 também mostrou diferença elevada
nas simulações com os dois modelos, sendo que o resultado do SWMM foi,
aproximadamente, 34% menor do que o L-THIA.
O menor desacordo que houve entre as respostas dos modelos ocorreu na sub-bacia 2,
onde a carga de fósforo dada pelo L-THIA foi cerca de 13% menor que a dada pelo SWMM.
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5.2.2.3.

Cenário futuro

Neste cenário, todas as sub-bacias apresentaram maior produção de carga de fósforo
pelo SWMM, em consequência do maior volume de escoamento produzido, por este modelo.
A ordenação das sub-bacias quanto à exportação de carga deste poluente foi a seguinte: subbacia 5, 1, 2, 4 e 3, em ordem decrescente.
No cenário futuro, a maior discrepância entre os resultados dos dois modelos foi
observada na sub-bacia 5, na qual a carga de fósforo calculada através do L-THIA foi,
aproximadamente, 26,8% menor que a simulada pelo SWMM. A menor divergência entre
dois modelos, por outro lado, ocorreu na sub-bacia 1. Nesta sub-bacia, a carga de fósforo
gerada pelo L-THIA apresentou-se subestimada em 0,91%, em comparação à carga dada pelo
SWMM.
5.2.2.4.

Comparação entre os cenários de base e atual

Estabelecendo analogia entre os cenários atual e de base, afirma-se que, em ambos os
modelos, a alteração mais elevada na carga de fósforo ocorreu na sub-bacia 2, onde houve,
pela simulação com o L-THIA, aumento de aproximadamente 2800 vezes, e em mais de 3200
vezes pelo SWMM. Os acréscimos foram excessivamente superiores às variações percebidas
pelo nitrogênio (as quais também foram bastante elevadas), pois, no cenário de base, as cargas
de fósforo mostraram-se bem menores, quando comparadas às cargas daquele outro poluente.
Em ambos os modelos, a sub-bacia 4, por outro lado, foi a que sofreu menor variação
de carga de fósforo – em torno de 760 vezes pelo L-THIA e de 500 vezes pelo SWMM.
5.2.2.5.

Comparação entre cenário atual e futuro

As variações em carga de fósforo percebidas pelo SWMM foram superiores às obtidas
por meio do L-THIA. Em ambos os modelos, a sub-bacia 4 foi a que sofreu maior aumento na
produção de carga de fósforo. No cenário atual, a classe que apresentou maior produção de
fósforo total foi ‘agricultura’. Já no cenário futuro, o acréscimo de nitrogênio foi devido às
áreas residenciais e vias, previstas para a sub-bacia no futuro. As concentrações médias de
fósforo total para estas classes não são tão elevadas como o é para a agricultura, entretanto, as
áreas impermeáveis, por produzirem maior volume de escoamento, geraram carga superior de
nitrogênio no cenário futuro.
Pelo L-THIA, a menor alteração na carga de fósforo ocorreu na sub-bacia 2; pelo
SWMM, a menor variação deu-se na sub-bacia 1. A variação apontada pelo L-THIA foi mais
condizente com o padrão sob o qual se alteraram os volumes de escoamento superficial, visto
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que, no cenário atual, a sub-bacia 2 apresentou alta porcentagem de área impermeável, que
redundou em mudanças menos drásticas de volume escoado e, por consequência, de carga
produzida. Tal fato pode ter sido causado, provavelmente, pela superestimação pelo SWMM
de carga de fósforo produzida pela sub-bacia 1, no cenário atual.
5.2.3.

Sólidos Suspensos

As cargas de sólidos suspensos são apresentadas no Quadro 14.
As cargas anuais de sólidos suspensos seguiram mesma gradação dos volumes de
escoamento nos três cenários considerados. Nos cenários atual e futuro, as respostas do
SWMM foram, de maneira geral, mais elevados do que os do L-THIA, com exceção das
simulações feitas para o cenário de base e, para as sub-bacias 3 e 4, no cenário atual.
Quadro 14 - Carga anual de sólidos suspensos (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.3.1.

L-THIA
Base
4,27
2,60
0,88
2,39
7,18
17,32

Atual
10271,49
9194,89
2020,71
2097,70
19199,95
42784,74

Futuro
12715,77
10142,00
2729,04
4513,75
27980,58
58081,14

SWMM
Base
3,72
2,10
0,63
1,85
5,89
14,19

Atual
10752,13
9562,23
1246,81
920,28
19539,25
42020,70

Futuro
14342,76
10166,16
3088,23
5130.45
32763,68
65491,28

Cenário de base

No cenário de base, o que determinou cargas maiores de sólidos suspensos observadas
mediante a modelagem com o L-THIA foi o volume superior de escoamento superficial dado
por este modelo, já que, conforme exposto anteriormente, o método considerado para a
lavagem de poluentes depende, unicamente, da tipologia de uso e ocupação do solo, e do
volume de escoamento superficial.
A sub-bacia que apresentou o maior aporte de sólidos suspensos foi a 5, seguida, em
ordem decrescente, pelas sub-bacias 1, 2, 4 e 3. Esta ordenação relacionou-se com a área de
cada sub-bacia, no caso do modelo L-THIA, e, no caso do SWMM, além da área, houve a
influência de outros dois parâmetros, nomeadamente, a declividade média da vertente e a
largura do escoamento superficial. Foram estes os parâmetros que tiveram maior influência na
produção de escoamento, e por conseqüência, foram também os que influenciaram
indiretamente as cargas de poluição difusa. Não houve influência de arranjos diferenciados de
uso e ocupação do solo sobre a produção de cargas, pois se admitiu, no cenário de base, uma
única tipologia de uso do solo, ‘mata’.
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A maior discrepância entre os resultados obtidos com o SWMM e com o L-THIA foi
observada na sub-bacia 3, na qual a carga de sólidos suspensos simulada mediante o primeiro
foi, aproximadamente, 28,4% menor que a carga obtida com o segundo. A menor
discordância entre os resultados dos dois modelos, por outro lado, deu-se na sub-bacia 1.
Nesta sub-bacia, a carga dada pelo SWMM mostrou-se, aproximadamente, 12,9% menor que
a calculada pelo L-THIA.
5.2.3.2.

Cenário atual

Em ambos os modelos, as sub-bacias não apresentaram a mesma ordenação no que
tange ao aporte de sólidos suspensos. Pelo L-THIA, essa ordem foi: sub-bacia 5, 1, 2, 4 e 3,
em ordem decrescente de exportação de carga. Com o SWMM, por sua vez, houve comutação
de posição entre as sub-bacias 3 e 4, a ordem das sub-bacias foi: 5, 1, 2, 3, 4.
A sub-bacia que apresentou a maior discrepância nos resultados simulados pelos dois
modelos foi a 4, na qual a simulação com o SWMM resultou em carga 56,1% menor que a
carga estimada por intermédio do L-THIA. Neste cenário, a maior produção de carga de
sólidos suspensos pela sub-bacia 3, em comparação com a sub-bacia 4, deveu-se a geração de
escoamento superficial em maior profusão neste modelo, mesmo com menor extensão
territorial, porque esta sub-bacia exibiu porcentagem mais elevada de área impermeável, e
valores de CN mais elevados. Aqui, refere-se aos valores de CN para a sub-bacia como um
todo, não apenas aos valores de CN médio para as áreas permeáveis.
A menor discrepância entre os resultados dos dois modelos ocorreu foi observado na
sub-bacia 5, a qual se situou ao redor de 1,7 % menor com o L-THIA.

5.2.3.3.

Cenário futuro

Neste cenário, todas as sub-bacias tiveram suas respostas hidrológicas majoradas pelo
SWMM em relação aos resultados do L-THIA. A superestimativa das cargas de sólidos
suspensos não foi da mesma monta que as discrepâncias observadas entre os volumes de
escoamento que ambos os modelos calcularam. Neste cenário, a produção de sólidos
suspensos das sub-bacias ficaram dispostas na seguinte ordem, em ambos os modelos: subbacia 5 responsável pela maior carga, seguida, em ordem decrescente, das sub-bacias 1, 2, 4 e
3.
A maior discordância entre as cargas calculadas pelos dois modelos ocorreu na subbacia 5, na qual a resposta do L-THIA foi 14,6% menor do que a do outro modelo. A menor
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discrepância, por outro lado, foi observada na sub-bacia 2, onde a resposta do L-THIA foi,
aproximadamente, 0,24% menor que a do SWMM.

5.2.3.4.

Comparação entre os cenários de base e o atual

Em ambos os modelos, a sub-bacia 2 foi a que sofreu alteração mais enérgica quanto a
carga de sólidos dissolvidos. A variação foi em torno de 3540 vezes, pelo L-THIA, e a volta
das 4550 vezes, pelo SWMM. Tais variações demasiadamente altas para esta sub-bacia
tiveram relação com a baixa produção de escoamento, e com a baixa concentração de sólidos
suspensos, característica do uso e ocupação estabelecido para o cenário de base (‘mata, em
boas condições hidrológicas), associadas à elevada percentagem de área impermeável no
cenário atual.
Por outro lado, a sub-bacia 4 apresentou a menor variação em carga de sólidos
suspensos em ambos os modelos. Nesta sub-bacia, houve aumento de carga em torno de 880
vezes, e de 500 vezes, pelo L-THIA e SWMM, respectivamente. Estes valores também foram
bastante elevados, mas não apresentaram a mesma magnitude da sub-bacia anterior, graças à
baixa taxa de impermeabilização no cenário atual.
5.2.3.5.

Comparação entre os cenários atual e futuro

A sub-bacia 4 foi a que sofreu maior aumento em carga de sólidos suspensos, em
ambos os modelos, cerca de 5,5 vezes pelo SWMM, e em torno de 2 vezes pelo L-THIA. A
variação percebida de carga pelo SWMM entre estes dois cenários foi mais proeminente do
que a alteração detectada pelo L-THIA.
A menor variação de carga de sólidos suspensos ocorreu, por sua vez, na sub-bacia 2,
tanto para o L-THIA, quanto para o SWMM, pois, no cenário atual, esta sub-bacia, apresentou
porcentagem elevada de área impermeável, o que redundou em mudanças menos drásticas no
volume escoado entre os cenários futuro e atual e, consequentemente, em menores alterações
em carga de sólidos suspensos.
5.2.4.

Sólidos Dissolvidos

As cargas anuais de sólidos dissolvidos encontram-se no Quadro 15.
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Quadro 15 - Carga anual de sólidos dissolvidos (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.4.1.

L-THIA
Base
1046,46
638,19
216,73
585,10
1758,44
4244,92

Atual
36748,45
28312,55
6034,14
14306,80
66721,08
152123,02

Futuro
37773,72
31056,81
7993,14
16984.67
84270,89
178079.23

SWMM
Base
910,44
513,84
153,03
453,45
1442,89
3473,65

Atual
97656,24
45851,58
9883,69
10813,75
172052,30
336257,56

Futuro
66180,88
49753,55
15851,52
25592,73
139769,20
297147,88

Cenário de base

Neste cenário, conforme observado nos outros parâmetros analisados, a simulação
mediante o L-THIA resultou, em cargas de sólidos dissolvidos mais elevadas, se comparadas
aos valores obtidos com o SWMM.
Na sub-bacia 3, houve a maior discrepância entre os resultados dos dois modelos, na
qual a carga de sólidos dissolvidos simulada por meio do SWMM foi, aproximadamente,
29,4% menor que a carga simulada pelo L-THIA.
Já a menor discordância ocorreu na sub-bacia 1, onde a carga dada pelo SWMM
mostrou-se cerca de 13% menor que a do L-THIA.
Apesar das divergências, em ambos os modelos, as sub-bacias dispuseram-se na
mesma ordem quanto à produção anual de sólidos suspensos: sub-bacia 5, seguida pelas subbacias 1, 2, 4 e 3, em sequência decrescente.
5.2.4.2.

Cenário atual

Analisando-se o cenário atual, a simulação com o SWMM resultou em cargas mais
elevadas de sólidos dissolvidos do que as geradas pelo L-THIA, exceto na sub-bacia 4. A
ordenação das sub-bacias, quanto à produção de sólidos dissolvidos, manteve-se a mesma do
cenário de base. Não houve inversão de posição entre as sub-bacias 3 e 4, devido à parcela de
área agrícola existente nesta última, pois a disparidade entre as concentrações média de
sólidos dissolvidos da classe “agricultura” e os outros usos é de uma ordem de grandeza.
Em ambos os modelos, a sub-bacia 5 foi a responsável pela maior carga de sólidos
dissolvidos no cenário atual. Um aspecto que muito chamou a atenção foi como as cargas de
sólidos dissolvidos simuladas pelo SWMM mostraram-se bem mais elevadas nas sub-bacias 1
e 5, em comparação com os resultados do L-THIA. Na sub-bacia 1, a carga de sólidos
dissolvidos simulada este modelo foi, aproximadamente, 62,4% maior que a do outro modelo,
enquanto que, para a sub-bacia 5, a divergência foi em torno de 61,2%. Não ficou claro o
porquê de tamanha discordância entre os modelos, já que nas outras sub-bacias esta diferença
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não foi tão elevada, mesmo nas sub-bacias com grau elevado de área impermeável, como as
sub-bacias 2 e 3, cuja discordância entre os modelos foi da ordem de 39%, e nas sub-bacias
com pequeno grau de área impermeável, como a sub-bacia 4, onde a diferença nos resultados
dos dois modelos foi de, aproximadamente, 24%.
5.2.4.3.

Cenário futuro

O SWMM foi o responsável pelas maiores cargas de sólidos dissolvidos, conforme
ocorreu no cenário anterior. Em ambos os modelos, a ordenação das sub-bacias quanto à
produção carga deste poluente foi a mesma dos outros dois cenários: sub-bacia 5, seguida pela
1, 2, 4 e 3, em sequência decrescente.
A sub-bacia em que houve o maior desacordo entre a simulação dos dois modelos foi a
3. Nesta sub-bacia, a carga dada pelo L-THIA foi 49,6% menor que a estimada pelo SWMM.
A menor discrepância, por sua vez, foi observada na sub-bacia 4, cuja carga de sólidos
dissolvidos pelo modelo L-THIA foi 33,6% menor que a do SWMM.
Fato interessante de ser analisado foi a diminuição das cargas de sólidos dissolvidos
nas sub-bacias 1 e 5, em relação ao cenário atual, mediante a modelagem com o SWMM. A
causa de isso ter ocorrido foi abordada na discussão dos resultados do cenário atual, no qual
houve exportação muito elevada de sólidos dissolvidos.
5.2.4.4.

Comparação entre os cenários de base e atual

Entre os cenários atual e o de base, as cargas de sólidos dissolvidos variaram-se de
modo bem distinto nos dois modelos. Pelo L-THIA, a sub-bacia 2 foi a que apresentou a
maior variação entre estes dois cenários, em torno de 44 vezes, seguida pela sub-bacia 5,
cerca de 38 vezes, e sub-bacia 1, por volta de 35 vezes. No SWMM, por outro lado, foi a subbacia 5 que percebeu a alteração mais elevada. Houve aumento em, aproximadamente, 119
vezes, seguida pela sub-bacia 1, cujo acréscimo de carga foi da ordem de 107 vezes, e pela
sub-bacia 2, com aumento de 89 vezes.
Estas dissensões entre os modelos são de difícil explicação, pois as sub-bacias 1 e 5
foram aquelas que mostraram, no cenário atual, carga demasiadamente maiores pelo SWMM.
Explicando-se a maior alteração dos sólidos suspensos pela variação de volume de escoado, o
resultado apontado pelo L-THIA é o mais plausível, já que, em ambos os modelos, a subbacia 2 foi a que apresentou a alteração maior em volume de escoamento superficial entre os
cenários atual e de base. Explicando-se de outra forma, pela presença de parcelas de uso e
ocupação do solo com maior concentração média de sólidos dissolvidos, no caso, a classe
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“agricultura”, as variações apontadas pelo SWMM podem fazer mais sentido, pois as subbacia 1 e 5 apresentaram, no cenário atual, grandes parcelas com uso agrícola. Mas, provável
é que tenha ocorrido conjunção destes fatores.
Uma característica do SWMM que dificulta investigar melhor onde, dentro de cada
sub-bacia, as discrepâncias com as respostas do L-THIA ocorreram é a forma como aquele
modelo trabalha as concentrações médias no evento. Entra-se com as porcentagens de cada
tipologia de uso e ocupação da sub-bacia e com suas respectivas concentrações médias de
cada poluente em cada tipologia do uso do solo. O modelo então fornece a carga exportada
por cada sub-sistema, diferentemente do L-THIA, que por sua abordagem distribuída, permite
acessar as variações de carga (e também de escoamento superficial) em cada classe de uso. Se
pelo SWMM fosse também possível obter as cargas de poluição em cada classe de uso e
ocupação, poder-se-ia comparar os resultados classe por classe em ambos os modelos e
analisar em quais delas os resultados foram mais divergentes.
5.2.4.5.

Comparação entre o cenário atual e futuro

Entre os cenários atual e futuro, as cargas de sólidos dissolvidos apresentaram
variações muito erráticas, principalmente na modelagem efetuada mediante o SWMM.
Com o L-THIA, a sub-bacia que percebeu a maior alteração em carga de sólidos
dissolvidos foi a 3, em torno de 32,5%. Com o SWMM, foi a sub-bacia 4 que percebeu o
maior aumento de carga, cerca de 136,6%.
A sub-bacia 1 foi a que respondeu pelo menor aumento em carga de sólidos
dissolvidos mediante o L-THIA, em torno de 2,8%, enquanto que pelo SWMM a menor
variação deu-se na sub-bacia 2, aproximadamente 8,5%, valor próximo dos 9,7% obtido com
L-THIA, para esta mesma sub-bacia.
A simulação com SWMM incorreu em variações esdrúxulas nas sub-bacia 1 e 5. Entre
os cenários atual e futuro, estas sub-bacias perceberam diminuição de 32,2% e 18,8%,
respectivamente. Esperava-se que houvesse acréscimo, não diminuição de cargas, já que o
grau de urbanização aumentou de um cenário a outro.

5.2.5.

Chumbo

As cargas de chumbo simuladas por ambos os modelos são mostradas no Quadro 16.
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Quadro 16 - Carga anual de chumbo (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.5.1.

L-THIA
Base
0,02
0,01
0,00
0,01
0,04
0,08

Atual
1,70
1,92
0,37
0,14
3,41
7,54

Futuro
2,35
2,01
0,50
0,76
5,25
10,87

SWMM
Base
0,02
0,01
0,00
0,01
0,04
0,08

Atual
1,37
1,87
0,33
0,05
3,21
6,83

Futuro
2,79
2,37
0,68
0,90
7,22
13,96

Cenário de base

Neste cenário, ambos os modelos apresentaram o mesmo carreamento de chumbo. Isto
decorreu da baixa magnitude de produção, visto que a concentração média desse poluente nos
eventos chuvosos é a menor em comparação com qualquer outro, e em virtude do baixo
montante de escoamento superficial para as condições de base.
Neste cenário, a sub-bacia 5 foi a que contribuiu com maior carga de chumbo, seguida
das sub-bacias 1, 2 e 4, sendo que as duas últimas apresentaram cargas iguais e, por fim, a
sub-bacia 3, que não exibiu produção de chumbo, devido a sua diminuta extensão territorial.
5.2.5.2.

Cenário atual

Neste cenário, houve pequena discrepância entre as cargas de chumbo simuladas pelos
dois modelos, com exceção da sub-bacia 4. Nesta sub-bacia o resultado dado pelo L-THIA foi
aproximadamente 64,3% maior do que o estimado pelo SWMM.
A menor discrepância entre as cargas simuladas pelos dois modelos deu-se na subbacia 2, onde o resultado do SWMM ficou abaixo do calculado pelo L-THIA em,
aproximadamente, 2,6%. Para o sistema da bacia do Córrego do Mineirinho, o resultado do
SWMM foi, aproximadamente, 9,4% menor que o do L-THIA.
Os valores obtidos mediante o SWMM comportaram-se de forma anômala, pois se
esperava que fossem mais elevados do que os do L-THIA, já que o volume de escoamento
superficial simulado pelo primeiro foi maior. Todavia, em ambos os modelos, a ordem
decrescente de produção de carga de chumbo que as sub-bacias apresentaram foi 5, 2, 1, 3, 4.
5.2.5.3.

Cenário futuro

As cargas de chumbo simuladas pelo SWMM mostraram-se superestimadas em
relação às do L-THIA, entretanto, esta discrepância não foi tão elevada como, por exemplo,
para os sólidos dissolvidos.
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Neste cenário, as sub-bacias dispuseram-se de modo diverso da ordenação observada
no cenário anterior. Em relação ao cenário atual, inverteram-se as posições das sub-bacias 1 e
2, e das sub-bacias 3 e 4, o que resultou na seguinte ordem decrescente: sub-bacia 5, seguida
pelas sub-bacias 1, 2, 4 e 3. Tal arranjo teve relação com o aumento, no cenário futuro, das
classes ‘residencial’ e ‘via’ nas sub-bacias 1 e 4, classes estas responsáveis pelas maiores
concentrações médias de chumbo.
A maior discordância entre os resultados dos dois modelos ocorreu na sub-bacia 5, em
que a carga simulada por meio do L-THIA mostrou-se em 27,3% menor que a estimada
através do SWMM.
O menor desacordo nas respostas dos dois modelos ocorreu na sub-bacia 2, onde a
resposta daquele revelou-se subestimada em relação à resposta deste em, aproximadamente,
15,2%.
5.2.5.4.

Comparação entre os cenários atual e o de base

A sub-bacia que sofreu o maior acréscimo de carga de chumbo entre os cenários atual
e de base foi a 3, pois, no cenário atual, não houve produção de chumbo nesta sub-bacia.
Por outro lado, as menores variações de carga de chumbo aconteceram na sub-bacia 4,
cujo aumento foi de 14 vezes, pelo L-THIA, e em torno de 5 vezes pelo SWMM. As menores
alterações sucederam-se nesta sub-bacia devido à baixa porcentagem, no cenário atual, das
classes ‘via’ e ‘residencial’, que são aquelas com maior potencial de exportação de chumbo.
5.2.5.5.

Comparação entre os cenários atual e futuro

Entre os cenários atual e futuro, a sub-bacia 4 foi a que sofreu o maior aumento na
carga de chumbo em ambos os modelos, devido a inexistência da classe ‘residencial’ e do
baixo grau de ‘vias’ no cenário atual. Pela modelagem através do SWMM, houve acréscimo
de, aproximadamente, 18 vezes, enquanto que, pelo L-THIA, tal aumento foi em torno de 5
vezes.
Por outro lado, a sub-bacia 2 foi a que percebeu a menor alteração de carga de chumbo
entre estes cenários, por ter ocorrido alto grau de área urbanizada nesta sub-bacia no cenário
atual, o que acarretou em aumento menos drástico na impermeabilização, diferentemente do
que ocorreu na sub-bacia 4. Nesta sub-bacia, houve aumento de 26,7% da carga de chumbo
pelo SWMM, enquanto que pelo L-THIA este aumento foi em torno de 4,7%.
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5.2.6.

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

As cargas de DBO produzidas pelas cinco sub-bacias são apresentadas no Quadro 17.
Quadro 17 - Carga anual de DBO (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.6.1.

L-THIA
Base
2,14
1,30
0,44
1,19
3,59
8,66

Atual
3238,48
3632,23
756,55
96,84
6522,17
14246,27

Futuro
4702,64
4130,56
1034,96
1298,35
10430,6
21597,11

SWMM
Base
1,86
1,05
0,31
0,93
2,95
7,10

Atual
1953,93
3218,69
427,41
35,72
4888,87
10554,62

Futuro
4802,72
4597,14
1191,17
1207,88
14587,77
26386,68

Cenário de base

No cenário de base, as cargas de DBO mostraram comportamento semelhante ao dos
outros poluentes. Os resultados do L-THIA superaram os do SWMM, pelos motivos
discutidos anteriormente, e a ordenação das sub-bacias quanto à produção de carga de DBO
também foi recorrente em outros poluentes. Em ambos os modelos, a sub-bacia 5 foi a que
contribuiu com a maior carga, seguida das sub-bacias 1, 2, 4 e 3, em ordem decrescente.
Neste cenário, a menor discrepância entre as cargas deu-se na sub-bacia 1, na qual a
simulação mediante o SWMM mostrou-se reduzida 13,1% perante a estimativa do L-THIA. A
maior discordância, por outro lado, foi observada na sub-bacia 3, onde a carga de DBO
calculada pelo aquele primeiro modelo foi em torno de 29,5% menor do que a calculada por
este último.
5.2.6.2.

Cenário atual

Neste cenário, as cargas de DBO demonstraram padrão semelhante às de chumbo. Os
resultados obtidos por meio do SWMM subestimaram os do L-THIA, quando, na verdade,
esperava-se o contrário, devido ao escoamento superficial superior dado por aquele modelo
(exceto para a sub-bacia 4, a qual apresentou, pelo L-THIA, maior volume de escoamento
superficial). Entretanto, as divergências entre as cargas de DBO simuladas pelos dois modelos
excederam as ocorridas para o chumbo.
A sub-bacia 5 foi a que mais contribuiu com o aporte de carga anual de DBO, seguida,
em ordem decrescente, pelas sub-bacia 2, 1, 3, 4. Esta ordenação foi constatada nos dois
modelos, e foi consoante à ordem apresentada pelas sub-bacias em relação às maiores
parcelas das classes ‘residencial’ e ‘via’, pois estas tipologias de uso e ocupação do solo são
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as que apresentam as concentrações médias mais elevadas de DBO. A sub-bacia 3 foi
responsável por menor aporte de carga de DBO, devido a sua menor extensão territorial.
A sub-bacia 4 foi a que apresentou o maior desacordo entre as cargas de DBO
estimadas pelos dois modelos no cenário atual. Nesta sub-bacia a carga simulada por
intermédio do SWMM foi, aproximadamente, 63,1% menor do que a simulada através do LTHIA. Na sub-bacia 2, por outro lado, houve harmonia maior entre os resultados de ambos os
modelos, com a carga dada pelo SWMM em torno de 11,4% menor que a avaliada pelo LTHIA.
5.2.6.3.

Cenário futuro

No cenário futuro, as cargas de DBO simuladas mediante o SWMM exibiram
majoração perante aos do L-THIA, à exceção da sub-bacia 4, que, contrariando a lógica
estabelecida até agora neste trabalho, apresentou, por aquele modelo, menor carga de DBO
em relação à modelagem realizada através deste último, ainda que a discrepância tenha sido
considerada baixa, em torno dos 7%.
Neste cenário, a disposição apresentada pelas sub-bacias quanto à produção de cargas
de DBO foi idêntica em ambos os modelos, a saber: sub-bacia 5, 1, 2, 4, 3, em ordem
decrescente. Este arranjo, o mesmo observado para o chumbo, deveu-se ao aumento maior da
classe ‘residencial’ nas sub-bacias 1 e 4, que ultrapassaram as sub-bacias 2 e 3,
respectivamente.
A sub-bacia 5 exibiu o desacordo mais agudo entre as simulações de carga de DBO
dos dois modelos, sendo que, a simulação realizada no L-THIA foi, aproximadamente, 28,5%
menor do que a efetuada no outro modelo.
Por outro lado, a menor discrepância deu-se na sub-bacia 1, na qual o resultado dado
por aquele primeiro modelo subestimou a carga calculada pelo SWMM em 2,1%.
5.2.6.4.

Comparação entre os cenários de base e atual

Entre os cenários atual e de base, o modelo L-THIA resultou em aumento mais
elevado de carga de DBO do que o SWMM, diferentemente do observado na maioria dos
poluentes. Tal fato apenas não ocorreu na sub-bacia 2, devido à elevada área impermeável
nesta sub-bacia, o que tendeu a elevar os volumes de escoamento estimado pelo SWMM em
relação aos do L-THIA, e incorreu em um carreamento maior de poluente.
Em ambos os modelos, a sub-bacia 2 foi a que percebeu a maior alteração em carga de
DBO, devido a ocorrência, no cenário atual, de grande extensão de área urbanizada em
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relação a área total. A esta sub-bacia, seguiu-se a sub-bacia 5, que apresentou a segunda maior
variação de carga entre estes cenários.
A sub-bacia 4, por sua vez, sofreu a menor alteração de carga de DBO, devido a baixa
porcentagem de áreas impermeáveis em ambos os cenários.
5.2.6.5.

Comparação entre os cenários atual e futuro

Em ambos os modelos, a sub-bacia 4 foi a que sofreu o aumento mais expressivo em
carga de DBO, cerca de 34 vezes pelo SWMM e, pelo L-THIA, aproximadamente, 13 vezes.
A sub-bacia 2 foi a que, por outro lado, percebeu a menor alteração, em torno de
42,8%, pelo SWMM e 13,7%, pelo LTHIA. A condição de alta urbanização desta sub-bacia
no cenário atual deu margem a alterações menos drásticas no volume de escoamento
superficial, que incorreu em variações de carga de DBO menos acentuadas do que nas outras
bacias.

5.2.7.

Demanda Química de Oxigênio (DQO)

No Quadro 18, apresentam-se as cargas anuais de DQO.
Quadro 18 - Carga anual de DQO (kg/ano)

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
Total

5.2.7.1.

L-THIA
Base
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Atual
9307,87
9512,5
2033,33
761,29
18305,71
39920,70

Futuro
12856,37
10593,42
2768,26
4235,13
28500,98
58954,16

SWMM
Base
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Atual
4974,02
7923,93
1162,91
71,72
11737,59
25870,17

Futuro
13201,47
10875,69
3060,31
3294,85
34987,31
65419,63

Cenário de base

Em ambos os modelos, não houve produção de carga de DQO no cenário de base,
pois, para a classe de uso e ocupação do solo estabelecida neste cenário, ‘mata’, a
concentração média de DQO é nula.
5.2.7.2.

Cenário atual

Neste cenário, os resultados obtidos mediante a modelagem com o SWMM ficaram
bem abaixo em relação aos do L-THIA, padrão que também foi observado para DBO e
chumbo.
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Quanto à produção de cargas de DQO neste cenário, as sub-bacias apresentaram-se
sob a mesma ordenação observada para o chumbo e DBO: a sub-bacia 5 respondeu pelo maior
aporte de DQO, seguida das sub-bacias 2, 1, 3, 4.
A discrepância mais grosseira entre os resultados dos dois modelos ocorreu na subbacia 4. A carga de DQO nesta estimada pelo SWMM mostrou-se cerca de 90,6% menor que
o do L-THIA. Conjetura-se que o valor obtido por meio daquele modelo não ocorreu dentro
do que se esperava, já que a relação entre as cargas de DQO e DBO da sub-bacia 4 foi, por
este modelo, muito superior à relação constatada nas outras sub-bacia, superior, inclusive, à
relação entre as cargas destes poluentes calculadas pelo SWMM. A carga aceitável de DQO,
para que se mantivesse este mesmo padrão, seria em torno de duas ou três vezes a carga de
DBO.
O menor desacordo entre os resultados dos dois modelos se deu na sub-bacia 2, onde a
resposta do SWMM foi 16,7% menor que a do L-THIA.
5.2.7.3.

Cenário futuro

No cenário futuro, as cargas estimadas pelo SWMM mostraram-se superiores às do LTHIA, e as discrepâncias entre os respectivos valores foram mais brandas do que as ocorridas
no cenário atual. Na sub-bacia 4, entretanto, ocorreu, como na DBO, subestimação da carga
dada pelo SWMM em relação ao L-THIA, que foi em torno dos 22,2%.
As sub-bacias dispuseram-se, quanto à produção de cargas de DQO, na seguinte
ordem decrescente: sub-bacia 5, seguida pelas sub-bacias 1, 2, 4 e 3.
Neste cenário, a discordância mais acentuada entre os resultados dos dois modelos
ocorreu na sub-bacia 5, na qual a carga de DQO simulada por intermédio do L-THIA foi em
torno de 22,2% menor que a estimada pelo SWMM.
Por outro lado, a menor discrepância deu-se nas sub-bacias 1 e 2, onde, pelo L-THIA,
houve produção de carga, aproximadamente, 2,6% menor que pelo outro modelo.
5.2.7.4.

Comparação entre os cenários atual e futuro

A sub-bacia 4 foi a que sofreu o aumento mais expressivo em carga de DQO. Pelo LTHIA, a carga de DQO no cenário futuro foi em torno de 5 vezes maior que no cenários atual.
Pelo SWMM, este aumento mostrou-se bem mais expressivo, cerca de 46 vezes. Este último
aumento foi elevado deste modo porque a carga exportada pela sub-bacia 4 no cenário atual
foi uma ordem de grandeza menor no SWMM em relação ao L-THIA

92

A menor variação entre estes cenários ocorreu na sub-bacia 2. Pelo LTHIA, houve
aumento de 11,4% enquanto que pelo SWMM foi de 37,3%.
O SWMM percebeu alterações de cargas mais drásticas entre os cenários do que o LTHIA. Esta foi a tendência geral para todos os outros poluentes.
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6. Conclusão
Por este trabalho, pôde-se concluir que a metodologia utilizada, apesar das limitações
relativas à disponibilidade de dados observados, foi satisfatória à comparação dos modelos
quanto à simulação do escoamento superficial e das cargas difusas de poluição. Não se
pretendeu confrontar a acurácia determinística dos modelos, e sim lidar com a dificuldade de
montá-los para as condições de uma bacia hidrográfica urbana em que não há monitoramento
hidrometeorológico. Puderam-se contrapor os dois modelos e analisar os contrastes em
relação aos dados de entradas requeridos, à forma como estes dados são inseridos, ao modo
pelo qual trabalham estes dados e, consequentemente, explorar as divergências nos resultados.
Para a realização da modelagem, houve a necessidade de manipulação de grande
quantidade de dados que se relacionam às características físicas e de uso e ocupação das subbacias. A imagem de satélite utilizada constituiu-se em uma ferramenta importante para
análise espacial das sub-bacias e produção dos dados de entrada dos modelos hidrológicos. A
extração e o manejo destas informações foram em muito facilitados pela integração com o
SIG. Com essa ferramenta, pôde-se visualizar e processar a imagem de satélite, organizar as
informações derivadas dessa imagem, orientar a formulação de cenários de ocupação,
especializar os parâmetros de uso e ocupação, para, posteriormente, inseri-los nos modelos.
Cabe ressaltar a diferença no modo como o L-THIA e o SWMM interagem com o SIG. Este
último não se acopla ao SIG, de modo que as informações obtidas mediante o
geoprocessamento tiveram de ser inseridas manualmente. O L-THIA, por outro lado, embutese ao SIG, o que tornou mais fácil e rápida a integração dos dados.
Concluiu-se também pelo trabalho que a alteração no volume do escoamento
superficial entre o cenário de base e o atual foi extremamente elevada, devido à transformação
drástica do uso e ocupação do solo de um cenário a outro, que passou de uma condição de
cobertura ‘natural’ a um grau de urbanização considerável. O desenvolvimento do estado
atual à condição desenhada para o futuro não provocou impacto tão elevado no volume de
escoamento, como no caso anterior, pois boa parte da bacia sofrera impermeabilização já no
cenário atual e, ademais, considerou-se, no futuro, um cenário otimista, em que se obedecerá
às diretrizes constantes no Plano Diretor para os empreendimentos imobiliários futuros, e
consideraram-se a área referente à reserva legal e a recomposição da mata ciliar.
As diferenças na correspondência entre os modelos, deveu-se às características de cada
modelo no tratamento da superfície das sub-bacias. No SWMM, os parâmetros que se
modificaram de uma sub-bacia a outra foram a área, largura do escoamento e declividade.
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Além disso, no SWMM, o cálculo do escoamento depende de parâmetros de armazenamento
em superfície, para áreas permeáveis e impermeáveis, os quais foram os mesmos e mantidos
constantes em todas as sub-bacias. O L-THIA, por outro lado, não relaciona a produção de
escoamento ao armazenamento em superfície e, os únicos parâmetros exigidos são área das
sub-bacias, os usos do solo distribuídos sobre a bacia e o mosaico de tipo hidrológico do solo.
Entre os cenários de base e atual, os dois modelos levariam a conclusões semelhantes
quanto aos impactos hidrológicos decorrentes da alteração de uso e ocupação, pois a
discrepância entre os resultados dos modelos em cada um destes cenários foram menores do
que o aumento observado entre estes dois cenários. Entretanto, isto não se pode afirmar para
os cenários atual e futuro, já que as variações entre estes cenários foram bem mais próximas à
diferença das respostas dos modelos em um mesmo cenário.
Em relação às cargas difusas de poluição, as alterações ocorreram em sentido
semelhante às mudanças percebidas para o escoamento superficial. Entre os cenários de base
e atual houve o maior aumento de cargas. Entre estes cenários, o poluente que sofreu o maior
aumento, em ambos os modelos foi a DQO, seguida por fósforo, sólidos suspensos, DBO,
nitrogênio, chumbo e sólidos dissolvidos. Entre os cenários atual e futuro, as cargas não
sofreram aumento tão elevado como entre os cenários de base e atual. Os poluentes que
perceberam maior elevação, em ordem decrescente, foram os sólidos suspensos, DBO, DQO,
chumbo, nitrogênio, fósforo, sólidos dissolvidos.
De modo geral, o SWMM produziu aumentos maiores de cargas e de volume de
escoamento, entre os cenários. Apenas as alterações no nitrogênio e fósforo mostraram-se
razoavelmente próximas em ambos os modelos. Os modelos mostraram variações bem
distintas, de modo que, pelo SWMM, no geral, houve um maior impacto das transformações
do uso e ocupação sobre a produção de escoamento e cargas difusa.
Ambos os modelos podem servir como ferramentas ao planejamento dos impactos
hidrológicos. O L-THIA é mais indicado aos casos de bacias sem monitoramento, por possuir
estrutura mais amigável, baixa exigência de dados de entrada e requerer menor tempo de
produção, coleta e operação destes dados, servindo ao propósito de planejamento.
O SWMM, por outro lado, é um modelo voltado para operacionalidade, e realiza
cálculos de escoamento mais sofisticados, às custas, porém, de uma quantidade maior de
parâmetros de entrada, que requer maior tempo de coleta, preparação e formatação. No caso
de bacias sem disponibilidade de dados, há então que os produzir para proceder à modelagem.
Alguns parâmetros, como CN, porcentagem de área impermeável e declividade são de mais
fácil determinação. Atualmente, há grande disponibilidade de ferramentas, como imagens de
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satélite, modelos digitais de elevação, das quais se podem extrair estes parâmetros por meio
de técnicas já consolidadas de geoprocessamento. Claro, a qualidade das informações a serem
produzidas por essas ferramentas dependerá do orçamento destinado ao projeto, mas, de
qualquer forma, existem imagens de satélite, softwares e modelos digitais disponibilizados
gratuitamente. Outros parâmetros, entretanto, são mais complicados de se determinar. Por
exemplo, a largura do escoamento superficial adotada pelo SWMM. De acordo com o manual
desse modelo, recomenda-se determiná-la por intermédio de calibração.
Assim, a aplicação de um modelo simplificado em uma bacia hidrográfica sem
monitoramento poupa os modeladores do trabalho de providenciar uma grande quantidade de
dados, de ter de recorrer a valores prescritos pelos manuais, os quais não condizem, muitas
vezes, com as condições locais. Agências e órgãos de gestão locais, geralmente, não dispõem
de séries de dados hidrológicos e hidrometeorológicos em extensão e/ou discretização
necessárias; os recursos humanos são, em muitos casos, escassos e, não raro, pouco instruídos
para trabalhar a grande quantidade de informações requeridas por estes modelos e para
depreender seu funcionamento.
Comparar modelos hidrológicos (ou qualquer outro tipo de ferramenta que se destine a
compreensão da realidade física pelo homem) não visa preterir determinado modelo em
relação a outro. Todos possuem particularidades próprias, que se estreitam ou se distanciam,
fazendo com que cada um deles seja mais indicado a determinada situação ou a determinado
propósito de trabalho. O L-THIA propõe-se a ser uma ferramenta de avaliação dos impactos
hidrológicos e sobre a produção de cargas difusas decorrentes da alteração do uso e ocupação
do solo. O SWMM também serve a este propósito, além de outros, como simulação
hidráulica, propagação da onda de cheia e de poluição, simulação da zona saturada, etc. Mas
isto não significa que um seja melhor que outro, ou que se possa recomendar às cegas um em
detrimento do outro. Há que se ter bem em mente quais são as condições locais e quais os
objetivos perseguidos para se optar por determinada ferramenta.
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7. Recomendações
Por fim, para os trabalhos futuros na Bacia do Córrego do Mineirinho, recomenda-se a
continuidade dos estudos de carga difusa, primeiramente, pela implantação e operação de um
sistema de monitoramento da precipitação, da quantidade e da qualidade da água que
possibilite a obtenção de dados para serem usados na calibração dos modelos, principalmente
do SWMM, por necessitar de maior quantidade parâmetros de entrada, e por possuir uma base
física, o que torna imprescindível à modelagem a obtenção de dados medidos em campo.
Outro aspecto importante e que deve ser considerado futuramente relaciona-se ao método
usado na estimativa das cargas, pois neste trabalho, utilizou-se o método da concentração
média no evento e dados para condições dos Estados Unidos. Seria interessante determinar
estas concentrações médias para as condições da bacia, para que a modelagem não se torne
apenas um exercício de calibração, em que os dados simulados e observados são aproximados
unicamente por meio deste expediente.
Em uma fase posterior, em que se tenha determinado os parâmetros que gerem melhor
correspondência entre dados observados e simulados, recomenda-se considerar também a rede
de drenagem e proceder à propagação dos poluentes, com vistas a compreender a forma como
se deslocam na bacia.
Recomenda-se também que, quando a modelagem para condições próprias da bacia
estejam mais avançadas, considere-se o impacto dessas cargas no corpo receptor, tanto em
longo prazo, como o decorrente de eventos isolados. Estas informações serão de grande valia
para a proposição e avaliação de medidas de controle da poluição difusa, sejam estruturais ou
não-estruturais.
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APÊNDICE A – Diagnóstico fotográfico da bacia do Córrego do
Mineirinho
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Figura 8 - Jardim Ipanema – Loteamento recente, com diversos lotes vazios. Ao fundo, vê-se o
muro do Condomínio Residencial Montreal, que causa descontinuidade da malha viária local, um
dos desafios apontado na revisão do Plano Diretor.

Figura 9 - São Carlos V – Roçado de milho na Área de Preservação Permanente do Córrego do
Mineirinho.
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Figura 10 - Vista a partir do São Carlos V – Extensa área com gramínea – Ao fundo, à esquerda,
tem-se o Campus II da USP (acertar em todas as fotos).

Figura 11 - Área de lazer contígua à APP, no São Carlos V – O escuro ao fundo da imagem é a
vegetação marginal.
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Figura 12 - Conjunto Residencial Santa Angelina. À direita, mata ciliar.

Figura 13 - Vista a partir do Conjunto Residencial Santa Angelina. Ao fundo, em verde mais claro,
vê-se cultivo de cana-de-açúcar. A vegetação arbórea, em verde mais intenso, é a mata ciliar do
Córrego do Mineirinho.
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Figura 14 - Outra rua do Conjunto Residencial Santa Angelina. Ao fundo, pode-se ver o campus
II e, acima dele, plantio de Pinus sp.

Figura 15 - Vista do campus II. A vegetação mais próxima é a mata ciliar de um afluente do
Córrego do Mineirinho. Mais adiante, o outro sulco no relevo é por onde corre o Córrego do
Mineirinho.
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Figura 16 - Parque Jardim Santa Felícia – Uso misto do solo, que ocorre, primordialmente, em
vias arteriais como a Avenida Bruno Ruggiero Filho, e em vias coletoras, como a rua mostrada
acima.

Figura 17 - Parque Jardim Santa Felícia. Futura área institucional, contígua à APP.
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Figura 18 - Parque Jardim Santa Felícia. Em primeiro plano, área ocupada com gramíneas, onde
é prevista a construção de Sistema de Lazer. Ao fundo, as casas em vista são do Conjunto
Residencial Santa Angelina. A vegetação é a mata ciliar do Córrego Santa Fé, afluente do
Córrego do Mineirinho.

Figura 19 - Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli. Vê-se o fundo de vale e, do outro lado da
vertente, cultivo de Pinus sp.
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Figura 20 - Vista tomada a partir da Av. Bruno Ruggiero Filho. Em primeiro plano, área de
gramíneas. O prédio à esquerda é de um condomínio fechado. Ao fundo, já na outra vertente da
bacia, tem-se o Parque Faber I. À direita, área ocupada por Pinus sp, de propriedade da Faber
Castell.

Figura 21 - Área de lazer na Av. Bruno Ruggiero Filho.
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Figura 22 - Área de plantio de Pinus sp.da Faber Castell®. A vegetação à direita, mais próxima
do primeiro plano é parte da mata ciliar do Córrego do Mineirinho.

Figura 23 - Em primeiro plano, área da Faber Castell® onde Pinus sp. já fora colhido. A
vegetação arbórea é a mata ciliar do Córrego do Mineirinho. No fundo, já na outra vertente da
bacia, vê-se condomínio fechado e área ocupada por gramínea.
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Figura 24 - Balão da Av. Bruno Ruggiero Filho. Área destinada à implantação de mais um
empreendimento imobiliário da Faber Castell.

Figura 25 - Edifícios na parte mais baixa da bacia do Córrego do Mineirinho.
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Figura 26 - A foz do Córrego do Mineirinho.

