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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Conforme Lei n° 9866 de 28/11/1997, cap. I, art. 1°, Objetivos e 

Abrangência (BRASIL, 1997), é estabelecido diretrizes e normas para a 

proteção e a recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos 

mananciais de interesse regional para abastecimento das populações atuais e 

futuras do Estado de São Paulo, assegurados, desde que compatíveis, os 

demais usos múltiplos. Esta lei tem como efeito considerar como mananciais 

de interesse regional as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, 

emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o 

abastecimento público. 

 

3.1 Impactos decorrentes da evolução urbana 
 

Segundo o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (MCT/CGE, 2001), o Brasil perde anualmente somas superiores a 
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1 bilhão de dólares com as enchentes urbanas devido principalmente a elevada 

concentração da população no meio urbano. 

Do ano 1960 ao ano 2000, o Brasil disparou seu crescimento urbano. 

Nesses últimos 40 anos, o país cresceu em termos de urbanização uma taxa 

percentual em torno de 10% a mais do que no resto do mundo (figura 1). 
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Figura 1 – Evolução da urbanização no Brasil e no Mundo (TUCCI 2001). 

TUCCI et al (2003) afirmam que para o ano de 2001, aproximadamente 

80% da população brasileira concentram-se no meio urbano. Esse processo de 

adensamento altamente acelerado tende a gerar inúmeros problemas de infra-

estrutura. Os mesmos autores alertam que esse crescimento urbano tem como 

característica a expansão irregular das áreas periféricas que são decorrentes 

da não obediência às normas de regulamentação urbana relacionadas ao 

Plano Diretor, quando houver. 

São várias as causas para o crescimento populacional na área urbana, 

como: 

a) falta de planejamento e investimento público no direcionamento do 

processo de expansão urbana: o valor de mercado cobrado para os 

lotes não estão compatíveis com as necessidades de infra-estrutura, 

ou seja, cabe ao poder público o ônus da regularização e 

implementação futura das partes associadas da infra-estrutura 

acrescida; 

b) baixa renda econômica por parte da população que se vê “obrigada” a 

ocupar áreas indevidamente e de baixo valor comercial e 
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c) criação de leis restritivas com a realidade brasileira, estimulando a 

desobediência para o uso de áreas consideradas de proteção. São leis 

que impedem o uso de áreas de mananciais sem que o poder público 

compre a propriedade. Cabe ao proprietário arcar com as penas e 

impostos dessas áreas e ainda ter que preservar a mesma. Tal condição 

aponta para ocupações irregulares e em alguns casos ocorre até mesmo 

por convite dos próprios proprietários que promovem, de forma 

criminosa, a invasão como um artifício para negociar com o poder 

público. 

Uma outra característica típica formadora de ocupação predatória do 

espaço urbano é a existência da chamada “especulação imobiliária”, que 

segundo VESENTINI & PORTELA (1995), áreas livres ou não-ocupadas 

favorecem o processo de adensamento urbano. 

Indiscutivelmente, o acréscimo populacional e urbano não garante a 

preservação de áreas consideradas de proteção ambiental. A ocupação 

predatória do espaço dificulta a permanência de ambientes naturais. Como 

resultado, inúmeros problemas decorrem desse incremento urbano, como por 

exemplo, as inundações dos grandes centros e áreas de fundo de vale. É fato 

notável que a urbanização reflete na ocorrência desses eventos, sendo a 

principal causa para o aumento do seu número. 

OLIVEIRA (1999) reforça que os efeitos da urbanização sobre a rede 

hídrica estão relacionados com o aumento da vazão máxima dos cursos 

d’água, a antecipação do pico de vazão e também com o aumento do volume 

de escoamento superficial. 

O processo ‘chuva-vazão’ inserido no contexto de bacia hidrográfica, 

conforme GENZ (1994), é altamente passível de influência decorrente da 

urbanização. É notável a resposta das bacias frente ao incremento de áreas 

impermeáveis. O aumento da impermeabilização do solo tende não somente a 

acrescer o volume de escoamento superficial ao longo dos canais, como 

também a produzir velocidades maiores para determinadas vazões. 

Os efeitos do processo de crescimento nas grandes cidades influem 

consideravelmente no modo de vida da população, por fatores que certamente 

estão interligados com o ciclo hidrológico de cada região. Áreas urbanas 

produzem escoamentos maiores e respostas mais rápidas da bacia, sendo que 
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bacias rurais, por outro lado, além de retardar o escoamento, tendem a 

produzir vazões de pico menores e de menos impactos às suas comunidades. 

A contribuição do escoamento superficial das bacias rurais em um 

determinado estado considerado natural ocorre mediante duas formas segundo 

GENZ (1994). A primeira quando a intensidade da chuva é maior que a taxa de 

infiltração e a segunda quando o escoamento sub-superficial excede a 

capacidade da camada superior do solo. 

As alterações no sistema de canais naturais para aqueles construídos 

sob diferentes métodos construtivos, principalmente os compostos de concreto 

armado, promovem respostas elevadas nas velocidades de escoamento ao 

longo das seções. Conseqüentemente as vazões máximas também ficam 

comprometidas. 

Para diferentes períodos de retorno, BARBASSA (1991) obteve 

resultados de cálculo de vazões de pico para dados fisiográficos junto à bacia 

do Córrego do Gregório, na cidade de São Carlos/SP, correspondentes ao 

acréscimo de áreas impermeáveis (figura 2). 
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Figura 2 – Acréscimo da vazão de pico decorrente da evolução de áreas impermeáveis ao longo da bacia 
do Córrego do Gregório em relação a diferentes tempos de retorno, São Carlos/SP (BARBASSA 1991). 

Diferentes trabalhos e estudos desenvolvidos em bacias urbanas do 

mundo todo demonstram que a ocupação urbana de forma não-planejada 

tende a elevar as vazões máximas. 
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O efeito da urbanização, através de estudo científico realizado por 

BARBASSA (1991), elevou a vazão de pico para próximo de 10m³/s ou 20% 

(em relação a 1980), em um período de 10 anos, de 1980 a 1990 para Tr de 5 

anos, assim a vazão produzida por uma precipitação de 10 anos de período de 

retorno em 1980 aproximou-se da vazão provocada por precipitação de 5 anos 

de período de retorno em 1990. As simulações ocorreram na Bacia 

Hidrográfica do Monjolinho, da cidade de São Carlos-SP. 

TUCCI (2001) informa que em precipitações intensas a quantidade de 

água que escoa para o rio pode ser superior a sua capacidade de drenagem e 

isso resulta nas inundações das áreas ribeirinhas. O crescimento desordenado 

e acelerado das cidades na segunda metade deste século, através da 

ocupação das áreas de risco trouxe prejuízos humanos e materiais elevados. 

A tendência atual do sistema econômico-social, como visto na maioria 

dos países emergentes, favorece aqueles de mais alto poder aquisitivo, que 

habitam áreas mais seguras, sobrando para a população de mais baixa renda a 

ocupação de áreas precárias e de risco às inundações. 

Estudos realizados nos Estados Unidos, segundo TUCCI (2001), 

comprovam que os prejuízos ocasionados pelas enchentes foram crescentes 

no decorrer deste século, conforme figura 3. Os valores indicam uma estimativa 

em torno de 3 bilhões de dólares para o início dos anos 80 em prejuízos 

decorrentes das inundações. Tal fator deve-se levar em consideração o 

crescimento econômico do país, que tende a elevar os prejuízos. 
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Figura 3 – Evolução dos prejuízos decorrentes das inundações ao longo dos anos em estudo realizado 
nos Estados Unidos (TUCCI 2001). 
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Conseqüentemente, as inundações urbanas tendem a trazer diversos 

problemas relacionados às doenças de veiculação hídrica. O escoamento das 

águas da chuva, ao percorrer determinados ambientes alojados por ratos, 

mosquitos e substâncias contaminantes e tóxicas, como por exemplo, 

depósitos de supermercados, postos de gasolina e bueiros, são potenciais de 

transferência de fezes e elementos de risco à superfície e a saúde da 

população. 

A ocupação de áreas ribeirinhas, aquelas localizadas em fundo de vale, 

tem como efeito principal o acréscimo das vazões de pico, conforme PORTO 

(1995). O mesmo autor enfatiza os diversos processos que ocorrem e se inter-

relacionam devido à urbanização e as conseqüências geradas por ela no 

impacto dos recursos hídricos (figura 4). 
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Figura 4 – Fluxograma de processos decorrentes da urbanização e impactos (PORTO 1995). 

PARKINSON et al (2003) retrata que as enchentes urbanas formam um 

problema crônico no Brasil. O sistema de infra-estrutura na maior parte dos 
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municípios tem se mostrado insuficiente para atender a demanda atual, em 

vista principalmente do acelerado crescimento da população urbana. 

 

3.2 Alternativas sustentáveis para o combate a deficiência hídrica e 
poluição dos recursos hídricos 

 

Estudos não tão recentes inferem resultados nada satisfatórios quanto 

aos problemas gerados pelo uso indiscriminado da água. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) indicam que no Brasil morrem 

atualmente 29 pessoas/dia por doenças decorrentes da qualidade da água e do 

não tratamento de esgotos. Para a Organização e seus países membros, 

“todas as pessoas, em qualquer estágio de desenvolvimento e condições 

sócio-econômicas, têm o direito de ter acesso a um suprimento adequado de 

água potável e segura”. 

Segundo a OMS (2001), apesar de todo esforço para melhorar os 

sistemas de abastecimento de água e saneamento nas regiões mais pobres do 

país, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo carecem de condições 

aceitáveis de saneamento. Alguns registros são alarmantes: 

• ocorrem, no mundo, 4 bilhões de casos de diarréia por ano, com 2,2 

milhões de mortes, a maioria entre crianças de até cinco anos. A 

proteção dos recursos hídricos no que diz respeito à água segura, 

higiene e saneamento adequados pode reduzir de um quarto a um 

terço os casos de doenças diarréicas; 

• os serviços de abastecimento nas áreas rurais ainda estão bem 

defasados em relação aos centros e 

• as tarifas cobradas pelas empresas de abastecimento de água nos 

países em desenvolvimento não são suficientes para cobrir os custos 

de produção e distribuição de água. 

São dados dependentes da qualidade da água. O despejo de resíduos 

sólidos em áreas potenciais de escoamento das águas pluviais gera poluição e 

conseqüentemente agrega problemas de saúde pública. Tal aspecto, 

associado à má qualidade da limpeza urbana tende a gerar impactos 

consideráveis à qualidade dos cursos d’ água. 
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PARKINSON et al (2003) afirmam que não há no Brasil uma 

preocupação com a qualidade das águas provenientes da drenagem urbana. 

Justifica-se talvez pelo fato de os cursos d’água, em grande escala, receberem 

esgoto doméstico “in natura”. 

Apesar do conhecimento sobre a importância da água no planeta Terra e 

do risco eminente de sua escassez, as pessoas ainda continuam a: poluir rios e 

reservatórios, retirar vegetações protetoras de mananciais e nascentes, 

construir em áreas de preservação próximas às margens, despejar lixos em 

áreas inadequadas etc. 

A busca de soluções para os problemas gerados no tratamento da água 

é de importância global. É preciso, portanto combater a poluição dos rios, 

impedir a ocupação irregular de seus leitos e margens e principalmente investir 

na recomposição de matas ciliares e dos mananciais. Trata-se de uma forma 

sustentável de prever a atuação da vegetação ciliar, ou matas de galeria, como 

um amortecedor das chuvas para facilitar o processo de absorção do solo. 

A cobertura vegetal desempenha papel fundamental na retenção do 

escoamento das águas pluviais e a sua retirada, devido à ocorrência da 

urbanização, desencadeia processos erosivos e maior transporte de 

sedimentos para os corpos d’água. 

Estudos relativos ao sistema da drenagem urbana e proteção ambiental 

de bacias hidrográficas propõem estratégias e conceitos capazes de mitigar os 

efeitos gerados pela crescente urbanização. Segundo PARKINSON et al (2003) 

o desenvolvimento sustentável da drenagem urbana visa imitar o conceito do 

ciclo natural hidrológico. 

As ações de cunho sustentável desenvolvem-se estrategicamente em 

estruturais e não-estruturais. As medidas de caráter estrutural são aquelas que 

se relacionam com as obras físicas e de engenharia como parte integrante da 

infra-estrutura local. As não-estruturais são aquelas medidas que incluem as 

atividades que envolvem práticas de gerenciamento e mudanças de 

comportamento por parte dos moradores e sociedade. 

Atualmente, novos modelos construtivos incorporam técnicas de 

engenharia capazes de atenuar as vazões de pico e reduzir as concentrações 

de poluentes em grandes centros urbanos provenientes das águas das chuvas, 

como por exemplo, na adoção de pisos permeáveis para estacionamentos ou 
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na construção de canais naturais (engenharia naturalística) abertos com 

vegetação crescente. 

O controle da poluição e da drenagem urbana pode ser também 

realizado por meio da aplicação de trincheiras de infiltração no lote urbano, o 

que visa transferir a responsabilidade de operação do sistema para o usuário 

da bacia e não por conta da administração pública. 

Outras medidas incluem estudos relativos à implantação de vegetação 

em telhados pré-estruturados para receber a cobertura verde. CUNHA (2003) 

relata que é possível reter parte da água pluvial através da aplicação de 

coberturas verdes leves em telhados residenciais e assim, além de 

proporcionar uma melhoria no conforto térmico do ambiente, contribui também 

para o controle das inundações e reduz a poluição ao longo dos cursos d’água. 

Embora ainda emergente, o reúso de águas pluviais é uma técnica 

apropriada para países de clima tropical úmido, como o Brasil, por exemplo, 

onde os índices de precipitação favorecem o armazenamento das águas da 

chuva em reservatórios de acumulação para posterior aproveitamento, seja 

para irrigação, lavagem e limpeza (uso não potável), seja para consumo 

humano (uso potável). No entanto, neste caso, é necessário avaliar o controle 

da qualidade da água conforme critérios pré-estabelecidos. 

A tabela 1 apresenta algumas alternativas responsáveis para o controle 

das águas urbanas e recuperação ambiental de bacias hidrográficas. 

Tabela 1: Estratégias de controle da drenagem urbana e proteção ambiental dos recursos hídricos. 

N° Medida Função 
1 Recomposição da mata ciliar e uso de 

pavimentos permeáveis 
Atenuar as vazões de pico e facilitar o 
processo de absorção do solo 

2 Remodelação de canais através de 
engenharia naturalística* 

Reduzir as concentrações de poluição 

3 Plantio de vegetação para cobertura 
verde em telhados 

Controlar o conforto térmico e distribuir 
o escoamento temporariamente 

4 Aplicação de trincheiras de infiltração no 
lote 

Descentralizar o controle da poluição 

5 Instalação de microreservatórios para 
reúso de águas pluviais no lote urbano 

Descentralizar o controle da poluição 

* Engenharia naturalística: obras físicas de modificação ou construção de uma 

determinada “paisagem” (ambiente) através da adoção de materiais que sejam menos 

impactantes ambientalmente. 
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Conforme FIPAI/PMSC (2003) a utilização de florestas ou recomposição 

de mata ciliar com extratos arbóreos próximos de 3 metros de altura, além de 

proteger áreas de mananciais, favorecem áreas de descanso e lazer. 

O excesso de lixo ao longo das margens e leitos tem se tornado um dos 

maiores empecilhos para a implantação de reservatórios de detenção, 

aumentando os riscos de transmissão de doenças e custos de manutenção da 

rede de drenagem. Portanto, é previsto a utilização de reservatórios de 

manutenção, limpeza e filtragem para minimizar os problemas decorrentes do 

despejo de lixo no entorno do córrego. 

O processo de gestão dos recursos hídricos, segundo PARKINSON et al 

(2003), deve-se à integração de esforços associada à agenda azul (recursos 

hídricos), verde (meio ambiente) e marrom (cidade). São políticas públicas 

inseridas nas unidades de planejamento ou bacias hidrográficas que definem 

as melhores técnicas de engenharia capazes de assegurar a operação 

sustentável dos sistemas de drenagem, métodos de planejamento e 

gerenciamento urbano. 

 

3.2.1 O sistema de reúso de águas pluviais como medida de 
controle no lote 

 

O crescimento populacional é previsto, segundo dados recentes da 

ONU, que até meados do século XXI, por volta de 2025, se intensifique 

descontroladamente a ponto de dois terços da população mundial estar 

abrigada nas cidades. A elevada concentração da população urbana tende a 

acelerar o processo de contaminação dos mananciais e conseqüentemente 

sobrecarregar o sistema hídrico que abastece as cidades. 

Segundo MURASE (2002, apud KOBIYAMA), o aproveitamento da água 

da chuva é uma das principais prescrições para se combater a crise da água 

no mundo. Diversos estudos, principalmente no Japão, são realizados para se 

restabelecer uma circulação de água local. MURASE (1998, apud TOMAZ), 

presidente da Conferência Internacional sobre Aproveitamento de Águas de 

Chuvas, estima que uma nova cultura sobre o uso da água da chuva deve ser 

desenvolvida e instalada para que a vida na Terra seja mais harmoniosa. 
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Em estudo científico sobre a utilização do sistema de coleta da água da 

chuva realizado na cidade de Florianópolis/SC, KOBIYAMA (2002) discutiu 

diversas vantagens, tanto hidrológica quanto economicamente. O estudo 

avaliou sistemas individuais através da multiplicação da área coletada, 

adotando o coeficiente de 50% do sistema de coleta em relação à taxa de área 

de coleta. O reservatório do sistema, para o caso em questão possuía 100% da 

capacidade disponível de armazenamento. 

A figura 5 apresenta os resultados de cálculo obtidos no modelo 

proposto por KOBIYAMA (2002). 
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Figura 5 – Relação entre pico de hidrograma e taxa de área coletada para águas pluviais em estudo 
realizado na cidade de Florianópolis/SC (KOBIYAMA 2002). 

O trabalho verificou que o método proposto para analisar os dados de 

precipitação, com o objetivo de dimensionar o volume do reservatório, mostrou-

se útil. A observação com dados do centro do município indicou que o sistema 

de coleta é capaz de reduzir a vazão pico do hidrograma em até 35%. Em 

relação aos valores gastos na implantação do sistema, foi calculado que o 

investimento de construção do sistema de coleta de água de chuva para a 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina teria um retorno 

financeiro dentro de um prazo de aproximadamente 3 anos. Essa estimativa, 

segundo o pesquisador, aprovaria o sistema e garantiria uma economia do 

prédio em relação aos gastos com a água em torno de 15 mil dólares durante 

um ano. 
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A fim de verificar parte do mesmo estudo, GENZ (1994) utilizou 

pequenas bacias de detenção interiores a lotes urbanos como 

microreservatórios embutidos. 

O estudo de caso avaliado foi para a cidade de Porto Alegre/RS. 

Diferentes características de ocupação foram analisadas para a avaliação do 

controle do escoamento em um lote urbano. A princípio, verificaram-se os 

efeitos da impermeabilização das áreas não edificáveis e teve como 

metodologia a adoção de um modelo computacional desenvolvido para 

apresentar essas diferentes opções de ocupação no lote urbano, através do 

modelo de onda cinemática para propagar a transformação chuva-vazão. 

A tabela 2 indica os impactos sobre a vazão de pico e do volume 

escoado superficialmente, para diferentes taxas de impermeabilização. 

 

Tabela 2: Impactos do acréscimo de áreas impermeáveis em relação à vazão pico e volume escoado. 

% de área 
impermeável Área revestida Vazão de pico 

(mm/h.m²) 
Volume escoado 

(m³) 
56 Edificação 99,8 5,7 
72 Edificação + recuo 104,4 6,1 
83 Edificação + gramas laterais 107,4 6,4 

100 Total 112,0 6,9 
(adaptado GENZ, 1994) 

A verificação proposta por GENZ (1994) analisa o impacto da adoção de 

microreservatório com o lote ocupado pela edificação e áreas não-edificáveis 

(gramas) para uma área de 1m². O estudo apontou a possibilidade de redução 

da vazão pico, ao nível de pré-ocupação, para até 40%. De forma semelhante, 

SCHILLING (1982) analisou o uso de 14 microreservatórios com capacidade de 

armazenamento de 0,5m³ para uma área de 2,69ha e 29% de área de telhado 

e concluiu que houve uma redução da vazão máxima de pico de 42%. 

O sistema de aproveitamento de águas pluviais, em outra ocasião, 

atinge não somente as regiões sul do país, mas principalmente aquelas 

situadas onde o problema da seca é mais evidente, como a região do semi-

árido brasileiro. SILVA et al (2002) afirmam que o sistema de captação de 

águas pluviais se apresenta como alternativa auxiliar, viável, eficiente e 

econômica de combate à escassez hídrica através da contribuição de coleta 

efetuada em escolas públicas da cidade de Campina Grande/PB. 
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A questão do aproveitamento da águas pluviais envolve modelos de 

cálculo simplificado e é direcionado basicamente para microbacias de telhados 

com áreas residenciais, comerciais e industriais. TOMAZ (1998) indica que 

desde 1996 o Serviço de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United 

States Environmental Protection Agency – USEPA) exige para cidades acima 

de 100 mil habitantes projetos de qualidade das águas pluviais que são 

lançadas nos cursos d’água. 

Atualmente, países industrializados empenham-se seriamente no reúso 

de águas pluviais. A cidade de Kitakyushu, no Japão, desde 1995 possui 

edificações de até 14 pavimentos que prevêem a utilização da água da chuva. 

Existem projetos com construções de reservatórios enterrados com capacidade 

de 1 milhão de litros de volume d’água. 

SCHMIDT (2002) retrata que os rios Reno, Mosel e Main, na Alemanha, 

sofrem cheias anuais e que o processo de retenção de água pluvial deveria 

passar obrigatoriamente por medidas descentralizadoras. O autor relembra um 

exemplo recente de captação de água com este propósito situado na 

Potsdamer Plats ou Parca de Potsdam, no centro de Berlim (Alemanha), onde 

99% da água pluvial precisa ser evaporada ou utilizada nas obras da Parca. 

 

A História Antiga no sistema de armazenamento das águas pluviais 
 

Apesar da preocupação recente dos países industriais com a 

possibilidade do déficit hídrico populacional e poluição ambiental, existem 

inscrições encontradas no Oriente Médio, datada de 850 a.C., conforme 

TOMAZ (1998), que sugerem a implantação de cisternas em cada habitação 

para o aproveitamento das águas pluviais. Foram identificadas inúmeras 

cisternas escavadas em rochas anteriores a 3.000 a.C. que demonstravam 

sistemas de captação das águas da chuva para o consumo humano. 

Fortalezas de Masada, em Israel, apresentam reservatórios cavados em 

rochas de capacidade para 40 milhões de litros d’água. Algumas penínsulas do 

México também possuem registros históricos do uso de cisternas e que 

permanecem vivas para o consumo humano. 

Trata-se de um conceito antigo que se encontrava literalmente enterrado 

e que somente após milênios de ocupação, devastação e crescimento urbano-
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populacional, a preocupação humana se vê arrastada para os deveres 

ambientais. 

 

O sistema de captação das águas da chuva 
 

O sistema de captação das águas pluviais não impõe dificuldades na 

construção, exceto quando se pretende adotar o aproveitamento para usos 

potáveis, onde exige tratamento adequado e inspeção da qualidade da água. 

ARIYANANDA (1999) diz que a qualidade da água da chuva depende da 

pureza da atmosfera, dos materiais usados na superfície de captação, calhas e 

tubulações do tanque de armazenamento e do dispositivo de retirada da água.  

Deve-se, portanto avaliar criteriosamente os índices de qualidade 

pluviométricos para cada região atendida do sistema de aproveitamento das 

águas pluviais com vistas a sua potabilidade. Esquematicamente, uma 

residência ou comércio pode ter a sua coleta e posterior aproveitamento, 

conforme a figura 6 a seguir: 
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(1) Captação do telhado 
(2) Limpeza de detritos 
(3) Reservatório enterrado 
(4) Bombeamento para 

reservatório superior 
(5) Aproveitamento das águas 
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Caixa d’água 
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Figura 6 – Esquema de captação das águas da chuva e posterior aproveitamento para fins não-potáveis 
(TOMAZ 1998 adaptado). 



 20

Países emergentes, como o Brasil, necessitam estudar a aplicação do 

aproveitamento das águas pluviais, principalmente por se tratar de um país 

onde a concentração pluviométrica é de nível ótimo para se reduzir os 

problemas de carência hídrica. 

A necessidade na economia e redução de custos fez com que algumas 

“pessoas” buscassem alternativas para o aproveitamento das águas em geral. 

Exemplo claro está na “Lavanderia da Paz”, na cidade de São Paulo. 

SICKERMANN (2003) observa que há mais de 30 anos, esta lavanderia 

industrial aplica o sistema de aproveitamento das águas da chuva através de 

captação simples, filtragem e processos de lavagem. A medida 

descentralizadora adotada pela empresa reduz o potencial de escoamento 

superficial das águas pluviais e contribui para o controle das inundações 

urbanas. 

 

3.2.2 A influência de políticas públicas para a implementação de 
zonas de ocupação visando à redução de áreas impermeáveis 

 

O resultado de determinadas ações por parte da sociedade, 

principalmente no âmbito das construções, quando não-planejadas ou 

fiscalizadas, tende a afetar consideravelmente o processo de redução das 

áreas permeáveis. O poder de construção de novas residências é de direito do 

proprietário. No entanto, cabe a ele seguir determinadas regras básicas e de 

caráter construtivo para que o sistema de drenagem não sofra as 

conseqüências de um acúmulo de funções não programadas. 

O objetivo maior para a implementação de políticas públicas que 

envolvem a ocupação e uso do solo está em ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções eco-sociais do município. Entende-se por funções eco-sociais, 

aquelas em que se prevê o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado 

do território a ser impermeabilizado. É de interesse comum preservar áreas que 

assegurem o bem estar dos moradores e, portanto, a aplicação de uma política 

urbana que vise controlar o mau uso do solo é necessária. 

Em vista do elevado crescimento urbano e das circunstâncias que levam 

a este crescimento, é importante elaborar elementos ou instrumentos que 
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possam reduzir os impactos decorrentes do uso condicionado das áreas 

passíveis do processo de impermeabilização. 

 

Segundo PMSC (2001), cabe à política urbana do município ordenar e 

controlar o uso do solo de forma a evitar: 

 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou 

inadequado em relação à infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-

estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental. 

 

Como proposta de Zoneamento o Plano Diretor envolve determinados 

coeficientes que indicam os instrumentos capazes de ordenar o uso do solo de 

forma eficiente e controlada. Diante do processo de elaboração do Plano 

Diretor em PMSC (2003), define-se Macrozoneamento como uma estratégia de 

política urbana que estabelece Macrozonas com características semelhantes 

em relação a determinados critérios e variáveis admitidas. 

Esta divisão em Macrozonas favorece a implementação de instrumentos 

de ordenamento e controle urbano. Para estas zonas existem variáveis que 

consideram adequações para a ocupação, de forma controlada, induzida ou 

condicionada. E para cada situação de ocupação, os seguintes coeficientes 

são avaliados: coeficiente de aproveitamento, coeficiente de aproveitamento 

básico, coeficiente de aproveitamento máximo, coeficiente de cobertura 

vegetal, coeficiente de ocupação e coeficiente de permeabilidade. Este último 

quantifica quanto de área cada novo empreendimento deve deixar disponível 

para que se reduza o potencial de escoamento superficial ao longo da bacia. 
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PMSC (2004) em sua proposta de zoneamento para o Plano Diretor 

indica para a bacia do Alto Tijuco Preto um coeficiente de permeabilidade de 

15%, ou seja, as novas construções para o Plano Diretor devem deixar livres 

15% de área permeável obrigatoriamente. Este parâmetro visa garantir uma 

maior permeabilidade do solo urbano para evitar problemas decorrentes das 

inundações e sobrecargas no sistema de drenagem. Além de evitar futuros 

impactos na infra-estrutura local e promover um adensamento urbano de forma 

mais homogênea. Ver mapa de zoneamento urbano proposto para o Plano 

Diretor no anexo A. 

 

3.3 A descentralização dos instrumentos de controle da drenagem 
urbana 

 

Inevitavelmente, grande parte dos problemas hidrológicos que ocorrem 

nas áreas de jusante é decorrente, na maioria das vezes, do uso indiscriminado 

da bacia por parte dos usuários que pertencem às áreas de montante. Na 

realidade, o processo de ocupação ou impermeabilização é um dos grandes 

responsáveis pelo acúmulo de volume superficial das águas nas áreas 

ribeirinhas. 

A transferência de ações, quando planejadas e sustentadas conforme 

critérios técnicos, é uma das medidas responsáveis para se ampliar o horizonte 

de forças capazes de mitigar os impactos hidrológicos na bacia. A adoção de 

instrumentos de controle inseridos no lote, aos cuidados do próprio morador, 

interfere pró-ativamente nas vazões de pico para os canais de drenagem. 

A maior parte das estruturas do sistema de macro-drenagem, muitas 

vezes não consegue suprir a demanda hídrica, sobrecarregada pelo aporte de 

impermeabilização das áreas adjacentes. Embora o poder público realize 

medidas do tipo estruturais para se reduzir o potencial de alagamentos nas 

áreas afetadas, tem se tornado praticamente impossível resolver o problema 

como um todo. As águas que antes destruíam trechos a montante, agora 

destroem construções mais a jusante, resolvendo localmente as condições de 

uma região, mas transferindo-as para áreas posteriores. 

Descentralizar as alternativas de controle de poluição urbana através de 

dispositivos instalados no lote, por exemplo, impõe ao usuário a 
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responsabilidade pelo uso da bacia. Além disso, sabe-se que o poder público é 

incapaz de capitalizar esforços por inteiro na solução de todos os problemas de 

ordem global, por exemplo, no sistema de macro-drenagem. A atuação por 

parte da sociedade é parte integrante na articulação de medidas de redução da 

poluição e impactos decorrentes da ocupação urbana. 

 

3.4 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e estudo 
para a sua recuperação ambiental 

 

O termo bacia hidrográfica pode ser definido como sendo representado 

por uma unidade de planejamento onde a área de drenagem do escoamento 

superficial define um ponto único de descarga denominado exutório. 

Quando se trata de projetos relativos ao uso da água no ambiente 

externo, é indispensável considerar a unidade da bacia hidrográfica como um 

sistema de planejamento. A lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) define a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) através dos seguintes fundamentos: a 

água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado e dotado de 

valor econômico e a bacia hidrográfica é considerada uma unidade territorial 

para implementação da PNRH e atuação do Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos. Não há como negar, portanto sua importância no contexto de 

planejamento territorial. 

MENDIONDO e TUCCI (1997), a partir de uma ampliação da matriz de 

contexto disciplinar, histórico e conceitual das escalas hidrológicas e sua 

relação com as hipóteses integradoras, dispõem de princípios de ligação como 

estratégias de manejo para a recuperação ambiental de bacias hidrográficas. 

Estes princípios retratam a resiliência através de obras de engenharia (ou 

ecologia) como uma propriedade que permite ao sistema absorver e utilizar 

uma determinada mudança e, inclusive se beneficiar dela. Segundo HOLLING 

(1978), a habilidade de um ecossistema de continuar a persistir apesar de um 

distúrbio e mudança é direcionada pela resiliência. 

Conforme iniciativa da UNESCO / WMO (2000) os projetos e estratégias 

de implementação de programas específicos, como por exemplo, do programa 

HELP (Hidrology for the Environmental, Life and Policy), contribuem para a 
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recuperação ambiental de bacias hidrográficas atuando diretamente nos 

problemas decorrentes da degradação dos recursos hídricos. 

Viabilizar e “efetivar” leis que proíbam a ocupação inadequada em áreas 

de preservação; garantir a sustentabilidade de água doce em áreas de fundo 

de vale; promover a conscientização da população local sobre os efeitos 

impactantes do mau uso da água; transferir as ações de caráter global a nível 

local; controlar a poluição e a degradação dos recursos hídricos; valorizar e 

incentivar o manejo integrado das bacias hidrográficas etc, são algumas das 

projeções capazes de fomentar leis e políticas sustentáveis para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

 

3.5 Modelos hidrológicos para a elaboração de cenários de 
planejamento urbano 

 

A utilização de modelos hidrológicos para o gerenciamento dos recursos 

hídricos torna-se ferramenta indispensável quando o planejador necessita 

reunir processos quantitativos em diferentes fases. Devido à existência de 

inúmeras alternativas para se compor cenários de planejamento, é necessário 

prever metodologias que melhor auxiliem os tomadores de decisão. 

A aplicação de modelos visa não somente elaborar cenários em 

diferentes contextos de ocupação, como também, a partir do aprendizado do 

comportamento do sistema, propor soluções para o desenvolvimento de forma 

sustentável. 

A figura 7 apresentada por TUCCI (1998) e adaptada para este trabalho 

denota uma seqüência de uso do modelo dentro das fases de desenvolvimento 

para um estudo qualquer. 
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Avaliação e equacionamento: definição do 

problema, objetivos e justificativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação do sistema: escolha dos 
modelos para atender os objetivos 

Coleta e análise 
dos dados e 
parâmetros 

Análise 
econômica social 

e ambiental 

SIMULAÇÃO 

Ajuste e 
verificação 

Previsão de 
cenários 

Modelos: hidrológicos, 
hidráulicos, meio 

ambiente, planejamento 

Tomadores de decisão

Figura 7 – Seqüência de uso do modelo dentro das fases de estudo (TUCCI 1998, adaptado). 

O advento da urbanização de forma acelerada e descontrolada 

desprotegeu e deteriorou parte dos recursos naturais. Para se elaborar 

métodos quantitativos desses impactos gerados nas bacias, buscou-se 

medidas preventivas que minimizassem esses danos. Essas medidas podem 

se tornar ótimas ferramentas para representação do estado e das condições 

em que o meio está sujeito. 

TUCCI (1998) afirma que os modelos hidrológicos se desenvolveram 

basicamente em dois sentidos: (a) modelos para grandes bacias, como aqueles 

que tratam de forma empírica a distribuição dos parâmetros em áreas de 

grande magnitude e (b) modelos de pequenas bacias, como aqueles que 

buscam representar com maior precisão, e de forma distribuída, os processos 

hidrológicos. 

A maior dúvida encontrada cientificamente está na representatividade 

hidrológica. A heterogeneidade temporal e espacial inserida na amplitude de 

uma bacia não pode ser enfrentada de forma simples. Segundo MENDIONDO 
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e TUCCI (1997), é necessário buscar respostas para essas questões através 

do entendimento das condições de escala, nas quais os processos ocorrem, 

tanto espacial quanto temporalmente, de forma diferenciada. 

DOLL et al (2000) afirmam que a elaboração de cenários é uma 

importante ferramenta para o planejamento regional sustentável. A combinação 

de cenários propõe uma grande quantidade de conhecimento quantitativo e 

qualitativo. Os mesmos autores derivam os cenários através da inclusão de 

uma análise integrada dos sistemas. A figura 8 mostra as etapas para o 

desenvolvimento de cenários visando à aplicação sustentável de medidas de 

controle sugerida por DOLL et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: 
Identificação da área problema. 
Etapa 2: 
Definição do sistema, incluindo as principais forças (driving forces ), a resolução e a 
extensão espaço-temporal. 
Etapa 3: 
Definição dos indicadores do estágio do sistema. 
Etapa 4: 
Geração de cenários qualitativos de referência (ou de base) e de intervenção (ou de 
controle). 
Etapa 5: 
Quantificação dos cenários através da: 
- proposta das suposições quantitativas a respeito das principais forças e 
- determinação dos indicadores dos estágios do sistema no presente e no futuro 
usando modelos 
Etapa 6: 
Avaliação dos cenários. 

Figura 8 – Proposta metodológica para o desenvolvimento de cenários (Doll et al 2000). 

A previsão de cenários para estimar como um futuro incerto irá reagir de 

acordo com as decisões tomadas hoje é de grande importância para o 

desenvolvimento sustentável e regional. Para se compor diferentes cenários de 

urbanização, diferentes modelos hidrológicos e hidráulicos são utilizados para 

melhor ilustrar e prever uma realidade distante. 

 

3.5.1 O modelo IPHS-1 como sistema de Modelagem Hidrológica e 
Hidráulica e ferramenta suporte da drenagem urbana 

 

Na área de engenharia dos recursos hídricos, uma maneira rápida e 

pertinente para se avaliar o comportamento hidrológico em uma bacia é através 
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dos hidrogramas de projetos resultante da ocorrência de uma determinada 

tormenta. IPH-UFRGS / ALM / FEZ / IMF (2003) abordam que os hidrogramas 

de projeto representam situações capazes de compor a vazão e o volume 

máximo de uma enchente. 

O modelo IPHS-1 apresenta-se como um sistema computacional 

modulado que permite ao usuário determinar hidrogramas através da escolha 

da combinação de diferentes algoritmos existentes na literatura. Os módulos 

são de fácil manipulação e permitem diferentes combinações que melhor 

representem o sistema. Os modelos embutidos existentes auxiliam no processo 

de escolha para diferentes sistemas naturais. 

A discretização do sistema é representada em dois módulos básicos 

indicados pela bacia e rio. A disposição modular do programa permite a 

subdivisão das bacias em sub-bacias. Sua configuração está baseada nos 

parâmetros de precipitação (seqüencial fornecida pelo usuário ou acumulada 

de projeto obtida através de relações I-D-F), precipitação efetiva (método SCS, 

algoritmo de Horton, exponencial e outros) e escoamento superficial (método 

de Clark, hidrograma unitário fornecido, hidrograma triangular do SCS e 

método de Nash). 

Os trechos d´água representam a parcela de fundo de vale onde se 

encontra a macrodrenagem do sistema. Trata-se de um módulo que é dividido 

em três partes: escoamento em rios (método de Muskingum, Muskingum-

Cunge linear ou não-linear, Muskingum-Cunge não-linear com planície de 

inundação e Muskingum-Cunge não-linear adaptado especificamente para 

condutos fechados), escoamento em reservatórios (método de Puls) e 

derivação de vazões (algoritmo para separação de fluxo ou divergência 

produzida por um canal de derivação sem estrutura de controle). 

Para bacias maiores, onde existem não-uniformidades espaciais, 

reservatórios, modificações do leito e áreas de inundação, é necessário 

subdividir a bacia em trechos. A discretização da bacia tem como objetivo 

determinar os hidrogramas de projeto e para tal devem ser consideradas as 

características hidrológicas e morfológicas homogêneas, localização de pontos 

de controle de interesse, distribuição espacial da precipitação, reservatórios on-

line ou off-line etc. A praticidade do modelo permite o início do estudo mediante 



 28

qualquer trecho e para qualquer área, mas o escoamento deve ser 

unidirecional. 

 

3.5.2 O método do Soil Conservation Service (SCS) e sua aplicação 
em bacias urbanas 

 

O método de curva-número do Soil Conservation Service (SCS) aplicado 

neste trabalho trata da separação do escoamento, que é a parcela de chuva 

efetiva a ser utilizada para a determinação do hidrograma de escoamento 

direto. O algoritmo embutido para a propagação do escoamento superficial é o 

hidrograma triangular. 

Este método consiste da apresentação feita pelo Soil Conservation 

Service (SCS 1975 apud TUCCI, 1998) e tem sido bastante utilizado para a 

simulação de hidrogramas de cheias e também para se prever riscos de 

inundações em um determinado local. Justifica-se sua aplicação principalmente 

pelo reduzido número de parâmetros e facilidade na aplicação. As relações 

entre os parâmetros e as características físicas da bacia auxiliam no processo 

de entrada de dados. Dispõe-se também como vantagem a utilização de um 

único parâmetro (CN) e pela vasta bibliografia existente em experiências de sua 

utilização. 

Para a determinação do volume de escoamento superficial, apresenta-se 

uma expressão para a razão entre a precipitação total acumulada (P, em mm) 

com o volume superficial acumulado (Q, em mm) pela infiltração e o 

escoamento da bacia. Tem como resultante a eq. (1) a seguir. 

 

a

a
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IP

Q
−+

−
=

2)(         (1) 

 

Sendo Ia as perdas iniciais e S o armazenamento do solo. O valor de Ia é 

estimado para condições médias em torno de 20% da capacidade de 

armazenamento do solo S, ou representado pela eq. (2). 

 

SI a .2,0=          (2) 
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Portanto, substituindo (2) em (1), resultam as eqs. (3) e (4) dada a seguir 

para as seguintes condições de contorno. 

 

0=Q     P<Ia      (3) 
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A determinação da capacidade máxima da camada superior do solo S é 

estabelecida mediante uma escala de valores onde a variável é o parâmetro 

CN (Curva-Número). Este parâmetro se classifica de acordo com o tipo e uso 

do solo para diferentes zonas. A expressão relaciona S e CN através da eq. (5). 

 

25425400
−=

CN
S         (5) 

 

A escala estabelece para a variável CN um valor mínimo e um valor 

máximo fixados entre 1 e 100, respectivamente. A escala identifica as 

condições de cobertura do solo, variando desde uma cobertura permeável até 

uma cobertura completamente impermeável, representada pelo valor máximo. 

A tabela 3 estima os valores de CN para diferentes tipos de solo em regiões 

urbanizadas. 

Tabela 3: Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas. Tabela resumida. 

Utilização ou cobertura do solo A B C D 
Pastagens ou terrenos em más condições 68 79 86 89
Baldios em boas condições 39 61 74 80
Prado em boas condições 30 61 74 80
Bosques ou zonas com cobertura ruim 45 66 77 83
Florestais: cobertura boa 25 55 70 77
Espaços abertos, relvados, parques, campos de golf, 

cemitérios, boas condições  
• com relva em mais de 75% da área 
• com relva de 50 a 75% da área 

 
 

39 
49 

 
 

61 
69 

 
 

74
79

 
 

80
84

Zonas comerciais e de escritório  89 92 94 95
Zonas industriais 81 88 91 93
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Zonas residenciais 
Lotes de (m2)                    % média impermeável 
≤ 500                                                 65    
1000                                                  38 
1300                                                  30 
2000                                                  25 
4000                                                  20 

 
 

77 
61 
57 
54 
51 

 
 

85 
75 
72 
70 
68 

 
 

90
83
81
80
79

 
 

92
87
86
85
84

Parques de estacionamentos, telhados, viadutos, etc. 98 98 98 98
Arruamentos e estradas 

• asfaltadas e com drenagem de águas pluviais 
• paralelepípedos 
• terra 

 
98 
76 
72 

 
98 
85 
82 

 
98
89
87

 
98
91
89

        (TUCCI 2001) 

Os tipos de solo A, B, C e D reproduzem a situação apresentada na 

tabela 4. A variação representa sua capacidade de produzir escoamento 

superficial, infiltração e permeabilidade. 

Tabela 4: Tipos de solo de acordo com sua capacidade de escoamento superficial e infiltração. 

Tipo de solo Descrição 

A Solos de baixo escoamento superficial e alta infiltração; solos 
arenosos profundos com pouco silte e argila 

B 
Solos menos permeáveis do que o anterior; solos arenosos 
menos profundos do que o tipo A e com permeabilidade 
superior à média 

C 
Solos que geram escoamento superior acima da média e com 
capacidade de infiltração abaixo da média, contendo parcela 
percentual de argila e pouco profundo 

D 
Solos contendo argilas expansivas e pouco profundas com 
baixa capacidade de infiltração e maior proporção de 
escoamento superficial 

        (TUCCI 2001) 

Os valores do parâmetro de CN indicados na tabela 3 referem-se às 

condições médias de umidade antecedente. TUCCI (1998) afirma que existem 

outras condições que podem ser realizadas para corrigir os valores tabelados. 

No entanto, este trabalho avalia o parâmetro de acordo com suas condições 

médias de umidade antecedente com posterior análise para os diferentes 

estados de umidade antecedente. 

Ressalta-se que o modelo não considera os efeitos de percolação, 

conforme UFRGS / ALM / FEZ / IMF (2003), ou seja, o modelo não permite 

avaliar o escoamento subterrâneo e também não considera o processo de 

recuperação da capacidade de infiltração do solo. 

 



 31

3.6 Incertezas na quantificação dos resultados 
 

Apesar de serem estratégias de ótimo alcance para previsões em tempo 

real, as simulações envolvidas nos modelos hidrológicos não garantem 

perfeitamente as condições reais do sistema. Inevitavelmente, há incertezas 

envolvidas no processo, desde erros de aquisição na entrada de dados e 

estimativa de parâmetros até as limitações da própria estrutura do modelo. 

Para as incertezas das variáveis de entrada, TUCCI (1998) diz que elas 

envolvem a variabilidade natural e os erros de medição das mesmas. A maior 

parte dos modelos hidrológicos geralmente adota, segundo o autor, a 

homogeneidade do tempo e do espaço. Muitas vezes, o que pode acontecer, 

dependendo da quantidade de dados disponíveis, é gerar hidrogramas com 

vazões maiores que as observadas. Como exemplo, destacam-se regiões que 

registram altos índices de pluviometria. No entanto, a existência de um único 

posto de chuva pode não representar a mesma precipitação para toda a bacia 

situada nessa região de área considerável. 

Os modelos simulados também podem apresentar incertezas nos 

resultados principalmente por conta de suas próprias características interiores 

ou formulações. O desenvolvimento de equações que se enquadram no 

conceito estatístico das variáveis e parâmetros das equações diferenciais, 

segundo TUCCI (1998), é necessário para analisar as possíveis incertezas 

encontradas. 

ALLASIA (2002) observa que a inexistência de dados hidrológicos gera 

incertezas no dimensionamento e funcionamento da rede, o que representa 

situações limites de custo e prejuízos ambientais, como as inundações 

urbanas. O referido autor analisou diversos parâmetros e um deles trata-se do 

método de “Curva-Número” (CN) utilizado para determinação da chuva efetiva, 

método este adotado para as simulações deste trabalho. Dentre a diversidade 

de parâmetros analisados, os efeitos do CN resultaram variações em torno de 8 

a 10% na vazão para um incremento de uma unidade no valor de CN. 

CHOW et al (1994) indicam que esta propriedade de uso da metodologia 

do SCS carece de uma base física forte e que pode introduzir inconsistências. 

No entanto, são formulações que não tendem a causar grandes diferenças nas 

realidades encontradas, pois a maior parte dos grandes hidrólogos não aponta 
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resultados estranhos para esta metodologia. Deve-se apenas atentar quanto as 

possíveis incertezas a serem encontradas. 

Após um estudo aprimorado dos valores de CN de mais de 24 bacias 

urbanas brasileiras, GERMANO e TUCCI (1995) concluíram que os valores 

encontrados para este parâmetro estavam relativamente próximos daqueles 

que eram estimados pelas tabelas encontradas na literatura. 

 

3.7 O Programa Científico do PUB ( Predictions in Ungauged Basins 

– Previsões em Bacias Sem Dados) para a redução das incertezas 
encontradas nas previsões hidrológicas 

 

O estudo da hidrologia e dos recursos hídricos muitas vezes carece de 

informações que possam prever com precisão os resultados possíveis. 

SIVAPALAN et al (2003) afirmam que é necessário o desenvolvimento de uma 

variedade de instrumentos que possam gerar previsões de sistemas 

hidrológicos, sobre limites de escalas temporais e espaciais, para fomentar o 

gerenciamento sustentável de bacias hidrográficas. E uma das maiores 

dificuldades encontradas está na falta de dados hidrométricos. 

“Uma bacia sem dados é aquela sem registros adequados (em termos 

de quantidade e qualidade dos dados) para que as observações hidrológicas 

sejam capazes de processar as variáveis de interesse nas escalas de tempo e 

espaço apropriadas, e para orientar a eficiência das aplicações práticas“. 

(SIVAPALAN et al, 2003). 

Através do programa científico do PUB (SIVAPALAN et al, 2003) é 

possível ajudar a reduzir essas incertezas das previsões hidrológicas através 

da implantação de programas científicos apropriados. 
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