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7. RECOMENDAÇÕES 
 

A constante ameaça no ambiente dos recursos hídricos e o risco 

eminente de áreas protegidas, aliados a perda da biodiversidade e à 

dificuldade na identificação de respostas apropriadas para estas ameaças, 

tornam relevantes a busca de soluções para o gerenciamento sustentável das 

bacias hidrográficas. 

A ocorrência de natureza ocupacional no ambiente urbano da bacia do 

Alto Tijuco Preto propaga reflexões de interesse hidrológico, principalmente 

quando os instrumentos de análise propostos nas simulações concluem 

advertências de impactos ambientais. 

Portanto, em vista dessa real necessidade para se atingir previsões de 

sistemas hidrológicos mais confiáveis e de suporte à recuperação ambiental da 

bacia, recomenda-se: 

a) aplicar instrumentação e monitoramento adequado na bacia-estudo 

para se avaliar os riscos naturais, visto que a falta de dados hidrológicos, aliado 
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as variações climáticas e de uso do solo contribuem para a ocorrência das 

incertezas das previsões hidrológicas; 

b) abordar métodos que adotam comportamentos distribuídos e não 

concentrados, uma vez que modelos hidrológicos computacionais baseados 

em regime de onda cinemática produzem resultados “confiáveis” e coerentes, 

porém muitas vezes o modelo pode sub-dimensionar ou super-dimensionar um 

determinado trecho. Para efeito de simulações dos cenários de planejamento, 

estes modelos foram perfeitamente atendidos, no entanto, quando se pretende 

aumentar a garantia das respostas obtidas, sugere-se o estudo aplicado de 

modelos distribuídos; 

c) como proposta de expansão do estudo de cenários, verificar a análise 

de incertezas conforme o adensamento populacional e seus efeitos sobre o uso 

e ocupação do solo urbano. Como o modelo SCS de separação do 

escoamento utiliza a área impermeável e o tempo de concentração da bacia 

como indicadores de alteração urbana, recomenda-se avaliar de acordo com 

classificação realizada, as taxas de áreas impermeáveis (valores típicos) de 

acordo com o tipo de ocupação para densidades habitacionais; 

d) investigar novas metodologias para o sistema de reúso de águas 

pluviais para uso não-potável no lote urbano de forma aplicada na instalação 

de aparelhos de medições apropriadas para o período de chuvas. Mediante o 

comportamento do ciclo hidrológico na bacia de estudo é de interesse discutir 

as interferências na propagação do escoamento superficial e a previsão de 

retardamento do volume reservado nos microreservatórios ; 

e) incluir relações de indicadores de projeto com índices de áreas 

permeáveis como, por exemplo, estimar valores para vazões máximas 

específicas e relacionar com áreas verdes; 

f) disponibilizar o trabalho como instrumento de pesquisa e consulta para 

o poder público visando diretrizes de planejamento urbano; 

g) promover o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias de 

observação a fim de caracterizar mais eficientemente as variáveis de entrada 

dos modelos hidrológicos e reduzir às incertezas; 

h) introduzir GIS no processo de classificação e abordagem 

metodológica no sentido de automatizar e possibilitar o uso como ferramenta 

de prospecção para Planos Diretores; 
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i) propor um sistema de alerta ambiental nos trechos críticos da bacia, 

com participação e trabalho comunitário e 

j) verificar e introduzir no raciocínio, que o cenário futuro não pode ser 

considerado como extrapolação imediata do passado (linear), uma vez que 

ocorrem mudanças sociais e tecnológicas no decorrer do tempo. 

As recomendações apresentadas indicam que a recuperação ambiental 

de bacias hidrográficas visa uma abordagem integrada dos sistemas 

envolvidos. Deve-se analisar criteriosamente a escolha e a aplicação de 

modelos hidrológicos que atendam os objetivos do estudo, as características 

da bacia e do rio, a estimativa dos parâmetros de entrada, a utilização de 

ferramentas e instrumentos suporte para a redução das incertezas conforme o 

programa PUB – Prediction in Ungauged Basins e a aplicação de alternativas 

que possam reduzir e mitigar os efeitos da ocupação predatória no ambiente 

natural gerado pela ação antrópica. 

Enquanto muitos planejadores visam o desenvolvimento urbano de 

forma tendenciosa, engenheiros ambientais devem se precaver quanto a estes 

aspectos de ocupação, principalmente aqueles que promovem a 

descontinuidade do processo de preservação de áreas de mananciais e de 

florestas. 
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