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SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO PARA GESTÃO DE ÁGUA 

URBANA - URBSSD 
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RESUMO --- As cidades brasileiras apresentam diversos impactos ambientais negativos 
causados pelo processo de urbanização. O gerenciamento de recursos hídricos em pequenas bacias é 
um fator crucial para resolver estes problemas. Este artigo apresenta uma grande ferramenta no 
suporte de gerenciamento à água urbana: um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) para planejar e 
gerenciar bacias urbanas. O SSD pode manipular diferentes tipos de dados e pode integrar produtos 
em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para diferentes tipos de interfaces de modelos 
matemáticos hidrológicos. O SSD foi aplicado numa pequena bacia localizado na cidade de São 
Paulo, na bacia do rio Cabuçu de Baixo. Os resultados mostram a importância deste tipo de 
ferramenta no planejamento e elaboração de projetos. 

 

ABSTRACT --- The Brazilian cities present negative environment impacts caused by the 
urbanization process. The water resources management in small catchments is a crucial factor to 
deal with these problems. This article presents tool to support urban water management: a Decision 
Support System (DSS) to plan and to manage urban basins. The DSS can manipulate different types 
of data and can integrate many products in a Geographical Information System (GIS) with different 
types of interfaces linked to different mathematical models. The DSS was applied in a small 
catchment located in the city of São Paulo, in the Cabuçu de Baixo river basin. The results show to 
the importance of this type of tool in the water resources planning studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades brasileiras, sobretudo na Região Metropolitana de São Paulo, tem 

se dado de forma desordenada. Essa ocupação urbana ocorre em geral de forma desordenada, sem 

grande preocupação com o meio físico, interferindo assim, de forma negativa, na qualidade de vida 

da população e, conseqüentemente, causando uma série de efeitos danosos ao meio ambiente, 

provocando o desequilíbrio dos sistemas ambientais e conseqüentemente gerando diversos riscos à 

população.  

Entre os riscos podem ser citados os relacionados ao meio físico e as atividades antrópicas 

indiscriminadas, tais como, a ocupação de áreas de várzeas, de áreas sujeitas às inundações, de 

áreas com declividades acentuadas e de áreas com alta suscetibilidade aos processos erosivos.  

As alterações no uso e ocupação do solo originárias do processo de urbanização ocasionam 

importantes reflexos no comportamento hidráulico e hidrológico da bacia hidrográfica. Essas 

transformações sofridas pela bacia em fase de urbanização podem ocorrer rapidamente, gerando 

impactos na qualidade da água, nos níveis e freqüência de inundações e no transporte de sólidos.  

Visando colaborar com esse processo, este artigo objetiva desenvolver uma metodologia de 

auxílio à tomada de decisões baseada na intensa utilização de bases de dados e de modelos 

matemáticos. Tudo isso com suporte de interface gráfica propicia ao diálogo entre o usuário e o 

computador.  O produto final é um sistema computacional, um Sistema de Suporte à Decisão 

(SSD), que fornece apoio aos usuários que tratam de problemas referentes à água urbana. O 

conceito de sistema de suporte à decisão é fundamental para a compreensão da sua importância e do 

seu funcionamento. Um SSD é colocado à disposição dos usuários para auxiliá-los na organização 

de informações, na identificação e formulação de problemas, assim como a conceber e analisar 

alternativas de projeto, resultando na escolha do processo racional de tomada de decisão. 

O objetivo do trabalho foi desenvolver um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) para 

planejamento e projeto de controle de cheias em áreas urbanas. Este SSD resulta em um sistema 

computacional que integra informações sobre a hidrologia da bacia, processa modelos matemáticos 

para diversos cenários e gera resultados em forma de imagens e de tabelas. Desse modo, o SSD 

possibilita ao usuário determinar quais medidas estruturais e não estruturais devem ser executadas 

para minimizar os efeitos das inundações.  

Medidas não estruturais não envolvem diretamente obras civis de controle de cheias, mas 

consideram aspectos sociais, legais, institucionais e gerenciais do problema. Tais medidas podem 

criar uma sensação de falsa segurança e até induzir à ampliação da ocupação das áreas inundáveis, 

segundo Tucci (2002). Elas procuram disciplinar a ocupação territorial e o comportamento de 

consumo das pessoas e atividades econômicas. Exemplo de medida não estrutural é o planejamento 
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do uso do solo urbano, medida que se reflete diretamente na drenagem da bacia.  

Em outras palavras, o SSD deve dar suporte para o planejamento de drenagem de bacia 

urbana, deve ser entendido como parte de um abrangente processo de planejamento urbano e 

coordenado com os demais planos, principalmente os de saneamento básico, zoneamento do uso do 

solo e de outros de infra-estrutura urbana.  

2. BASE CONCEITUAL DE FORMULAÇÃO DO SSD 

2.1. O Modelo URBSSD 

O SSD ao longo do texto é chamado de URBSSD. A sua metodologia consiste em elaborar 

um modelo de tomada de decisões que englobe a utilização de um modelo hidrológico e de um 

modelo hidráulico, para que possam ser empregados em diversas situações de chuvas intensas e de 

diferentes condições de uso do solo. Os dados geográficos essenciais para a análise do escoamento 

da chuva excedente como a área da bacia, comprimento do talvegue (ou canal) e o grau de 

impermeabilização do solo poderão ser importados por um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), que permite a importação dos arquivos shapefiles (extensão “SHP”) e raster (extensão 

“TIF”). 

A Figura 1 mostra a metodologia do URBSSD com os passos de simulação. 

 

Figura 1 – Metodologia do URBSSD 
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O SSD para o usuário final não inclui a calibração do modelo, sendo apenas disponível para 

o desenvolvedor ou usuário avançado. O software final do SSD foi desenvolvido na linguagem de 

programação Visual Basic, MSDN (2007).  

2.2. Módulo Hidrológico 

2.2.1. Definição do ietograma 

Para a definição das chuvas, é adotado um ietograma de projeto para a bacia inteira. Pode-se 

dividir o problema em sub-bacias e simular uma precipitação para cada sub-bacia correspondente a 

um ponto exutório e depois compor o hidrograma final. Na determinação do ietograma, pode ser 

utilizada uma das três opções a seguir:  

• Ietograma sintético, obtido por equação de chuvas intensas ou Curva IDF (Intensidade – 

Duração - Freqüência) com duração da chuva limitado a seis horas. Exemplo: a Equação de 

WILKEN (1978) para a cidade de São Paulo: 
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onde:  i – Intensidade Média em mm/h; 

 T – Período de Retorno (TR) em anos; 

 t – Tempo de duração da chuva em horas. 
 

• Evento de chuva obtido em postos pluviográficos; 

• Blocos de chuva fornecidos pelo usuário; 
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Figura 2 – Cálculo automático de ietograma sintético utilizando uma equação de chuva.  

No ietograma sintético, o método usado na desagregação de tormentas e composição da 

chuva de projeto é o Método dos Blocos Alternados, derivado do Método de Chicago, por Keifer e 

Chu (1957). Neste método uma chuva de projeto sintética é determinada em intervalos de 15 

minutos mantendo-se a cada acumulação o período de retorno da chuva. A ordenação dos blocos 

obedece a um critério conservador em que os blocos maiores são posicionados no centro do 

ietograma, ajustando os maiores picos alternadamente, onde o segundo maior bloco ocupe a posição 

de 15 minutos anteriores e o terceiro bloco na posição de 15 minutos posterior ao maior pico e 

assim por diante. 

2.2.2. Cálculo do Escoamento Superficial 

Para a simulação do escoamento superficial, os dados são obtidos no banco de dados 

vetoriais do SIG para dar suporte à determinação do uso de ocupação do solo.  

Estas informações são utilizadas para a determinação do escoamento superficial e geração de 

hidrogramas, desenvolvida pelo Soil Conservation Service (SCS) dos EUA. O parâmetro que regula 

a separação do escoamento superficial e está associado às condições de infiltração da bacia é o 

parâmetro Número de Curva ou CN (Curve Number). 

O método de se obter as classificações do número CN é importar um tipo de arquivo de 
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dados vetoriais, os shapefiles, ESRI (1997), com as áreas para cada uso e ocupação.  

Estes shapefiles devem seguir um método de preenchimento de dados de acordo com cada 

variável. Ou seja, cada arquivo com o formato tabular (DBF) associado ao shapefile deve ter um 

conjunto de atributos obrigatórios especificados no SSD, como área da bacia ou do trecho estudado 

(em Km2), tempo de concentração (em horas), comprimento do talvegue (em metros) e CN. A 

Figura 3 mostra a configuração básica do shapefile, mostrando os nomes das colunas. 

A projeção cartográfica deve ser a Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), pois 

os posicionamentos estão em unidades métricas do Sistema Internacional (S.I.). O datum horizontal 

deve ser tanto nos elipsóides SAD-69 (utilizado como o antigo Referencial Geodésico Brasileiro), 

WGS-84 (utilizado como referência no Sistema de Posicionamento Global – GPS) e Córrego 

Alegre (utilizado como referência nas Cartas do IBGE, datadas na maioria na década de 1970). 

Caso os dados geográficos estejam em coordenadas geodésicas (φ, λ), devem ser 

transformadas em coordenadas planas retangulares UTM (N - Norte, E - Leste). A interface 

reconhece as coordenadas geodésicas como planas, ou seja, não diferencia graus com unidades 

métricas. 

 

Figura 3 – Configuração da entrada de dados do shapefile (atributos) 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da 

carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, 
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normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição dos 

hidrogramas de projeto. Para a simulação hidrológica, os dados de entrada são: 

• Ietograma da bacia em formato de dados tabulares, onde deve ser definido como 

precipitação (mm) em função do tempo (h) pelo próprio URBSSD (Figura 4). 

• Características físicas da bacia estudada como os tempos de concentração (h), comprimentos 

dos talvegues (m), áreas dos trechos (km2) e números CN.  

 

Figura 4 - Ietograma elaborado pelo URBSSD por evento histórico

Como resultados das simulações, são fornecidos os hidrogramas em formato de gráficos e 

tabelas (vazões em m3/s e tempos em horas) para cada trecho calculado da bacia (Figura 5).
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Figura 5 – Saída de dados do modelo hidrológico.

2.3. Módulo Hidráulico 

2.3.1. Implantação do Modelo Hidráulico 

A seguir são listados os dados de entrada a serem fornecidos ao modelo hidráulico, pelo 

shapefile: 

• Os dados são fornecidos pela importação dos shapefiles com as coordenadas (distâncias) 

horizontais relativas (x) entre as seções de cálculo. O modelo associa um nó de cálculo a 

cada seção fornecida. Para maior precisão nos cálculos de linha d’água, pode-se também 

estipular um número inteiro para indicar em quantos intervalos ∆x se deseja subdividir um 

determinado trecho entre duas seções. 

• Fornecimento dos dados das seções transversais de cálculo. Os dados das características 

geométricas das seções são fornecidos através de pares de valores (x, y), sendo “x” a 

coordenada que representa a largura e “y” representa a altitude da seção. Os dados também 

são fornecidos através de tabelas a serem importados pelos shapefiles vetorizados em pontos 
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com os respectivos atributos pelo URBSSD. 

• Fixação das características hidráulicas do escoamento. O módulo hidrológico fornece as 

vazões no início do trecho e, caso necessário, também devem ser fornecidas as vazões 

incrementais em cada seção subseqüente à jusante. Na simulação hidráulica, as 

características revestimento/cobertura das paredes do canal, através do coeficiente de 

rugosidade de Manning, são definidas pela calibração. É possível definir diferentes 

rugosidades em diferentes elevações da seção de cálculo. Estes são os dados mínimos 

necessários para se calcular a linha d’água do canal em regime permanente e posteriormente 

os transitórios.  

• Fixação das condições de contorno do problema. Tanto para o cálculo em regime 

permanente quanto para o transitório, é necessário fornecer as chamadas condições de 

contorno do escoamento nas duas extremidades do canal em estudo. Estas condições de 

contorno referem-se, por exemplo, às imposições de níveis d’água a montante ou a jusante 

do canal, através de uma cota fixa ou limnigrama.  

• Definição da superfície de inundação. Para o cálculo da mancha de inundação, é necessário 

o fornecimento um arquivo em formato de três dimensões, como a Modelagem Digital de 

Terreno (MDT). 

• Como resultados das simulações hidráulicas, poderão ser fornecidos os limnigramas em 

formato de gráficos e tabelas (cotas em metros e tempos em horas) para cada trecho 

calculado da bacia com o desenho da mancha de inundação sobre uma imagem qualquer 

(fotos de satélite ou de foto aérea devidamente georreferenciada).  

Os limnigramas podem ser substituídos pelos gráficos da Lamina d’ Água Mínimo e 

Máximo e a Cota do Terreno (Figura 6). O SSD permite também a exportação de arquivos DXF do 

banco de dados espacial resultante para poderem ser usados em outros aplicativos SIG / CAD. 
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Figura 6 – Saída de dados do modelo hidráulico com o gráfico de perfil de lâmina d’ água. 

Podem ser utilizados os resultados de simulações hidráulicas e hidrológicas com períodos de 

retorno de variável para elaborar diversos produtos em diversas abordagens multidisciplinares 

provenientes, principalmente da geografia, ecologia, arquitetura e urbanismo, com a utilização e 

integração de conceitos de planejamento ambiental, ecologia da paisagem, corredores verdes 

(greenways) e wetlands. 

3. ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIO CABUÇU DE BAIXO 

A bacia do rio Cabuçu de Baixo é afluente da margem direita do rio Tietê, nas proximidades 

da ponte Freguesia do Ó, no bairro de mesmo nome. A Figura 7 apresenta um mapa de localização 

da área. A declividade do talvegue é considerada elevada e localiza-se na encosta da Serra da 

Cantareira, variando entre 1,1% e 2,8%. 

A área da bacia é de aproximadamente 42 km2. Abrange vários bairros da Zona Norte de 

São Paulo, tais como a Freguesia do Ó, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Brasilândia e Jardim 

Damasceno. 
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Figura 7 – Localização da bacia do rio Cabuçu de Baixo 

Outro aspecto que reforçou a escolha desta área de estudo é que se observou ao longo das 

duas últimas décadas que a expansão urbana está aumentando nessa região. 

3.1. Discretização da Bacia 

As sub-bacias, ou os principais cursos d’água da bacia do Cabuçu de Baixo são: córrego 

Bananal (1), córrego Itaguaçu (2), córrego Guaraú (3), córrego do Bispo (4) e rio Cabuçu de Baixo 

(curso inferior) (5), de acordo com a Figura 8A. Existem dois reservatórios de detenção de cheias  

na bacia (piscinões): o Bananal e o Guaraú.  

3.2. Dados Físicos da Bacia 

As sub-bacias supracitadas foram divididas em áreas de contribuição menores, de forma a se 

ter uma melhor representação dos mecanismos de formação de vazão no modelo hidrológico, e 

também para permitir o cálculo de vazões pelo modelo em pontos notáveis, tais como, os postos 

fluviométricos e locais de reservatórios, como é o caso do “Piscinão” Bananal e da barragem 

situada na ETA Guaraú da SABESP. A Figura 8B apresenta de forma esquemática a topologia, em 
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temos de divisões de sub-bacias, adotada para a modelagem chuva-vazão. 

 

Figura 8A e 8B – Divisões das sub-bacias para serem utilizadas no modelo hidrológico 

Para esses diversos compartimentos foram obtidas suas características físicas: áreas de 

drenagem, comprimento dos talvegues, declividades, cotas do leito a montante e a jusante dos 

trechos de rio, características dos trechos canalizados, como seção transversal, declividades e 

coeficientes de rugosidade.  

Um parâmetro importante, para orientar a modelagem chuva-vazão baseada no Hidrograma 

Unitário Triangular do SCS (HUT-SCS), é o tempo de concentração da bacia. Para tanto, foram 

utilizadas, nos trechos não canalizados, fórmulas empíricas consagradas como a de Kirpich, 

Califórnia Culverts Practice e de Dooge. Para os trechos canalizados optou-se pela fórmula de 

Manning. 

Nesse sentido, a forma e a densidade de ocupação do solo urbano são fundamentais para 

modelar e compreender o escoamento superficial da água. Tendo em vista atender as necessidades 

da modelagem hidrológica da bacia, foi determinado também o CN médio de cada divisão das sub-

bacias pelo critério de ponderação de áreas. Esses valores estão indicados, para cada sub-bacia na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores do CN médio para cada sub-bacia. 

SUB-BACIAS 

Bananal Itaguaçu Bispo Guaraú Baixo Cabuçu 

74 60 68 73 90 

 

Em função da espacialização do CN, segundo cada sub-bacia, e considerando ainda as 

tendências de expansão urbana. Pode-se constatar a importância de se preservar a área verde do 

Parque da Cantareira. Isso porque uma das sub-bacias de maior dimensão relativa, melhor 

conservada e dotada de maior declividade, é a sub-bacia do Bananal. Ela possui expressiva área 

ocupada pelo este parque e ao mesmo tempo representa uma das áreas mais sujeitas a expansão e a 

impermeabilização do solo. 

3.2.1. Estruturação hidrológica / hidráulica para aplicação dos modelos matemáticos 

Para a elaboração das simulações hidrológicas e hidráulicas foi considerada a existência de 

dois reservatórios de contenções de cheias (“piscinões”), funcionando como reservatórios in-line, 

com curvas cota-descarga definidas. Um dos reservatórios localiza-se no córrego Bananal, o outro 

na foz do córrego Guaraú. No ambiente computacional do URBSSD, o usuário tem a opção de 

inserir ou não os reservatórios para amortecer volumes de chuva excedente. 

Para representar o sistema de macrodrenagem da bacia no modelo, foram levantadas as 

seções transversais dos cursos d’água no trecho entre o início do córrego Bananal (encontro dos 

córregos Corumbé e Canivete) e a confluência do rio Cabuçu de Baixo com o córrego Guaraú. 

Nesse trecho, que apresenta uma extensão aproximada de 4 km, as seções transversais foram 

espaçadas a cada 200 metros.. 

Para a determinação da manchas de inundação, foi utilizada a digitalização da planície de 

inundação do sistema de macrodrenagem, ao complementar as seções transversais para a geração 

das áreas inundáveis. Essa digitalização foi realizada a partir da geração de um modelo digital do 
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terreno (MDT), baseado em técnicas de interpretação de fotos aéreas, por Nóbrega (2004). 

3.3. Aplicação do Modelo URBSSD 

Foram feitas as verificações do modelo hidrológico e hidráulico, para a obtenção do nível da 

água e hidrograma final, a fim de serem comparados com os resultados das medições fluviográficas 

do posto à jusante, Campos Lemos. 

 

Figura 9 - Interface do Modelo Hidrológico – Evento 05/03/03  

Os produtos finais, além das tabelas de vazões do modelo hidráulico e os limnigramas finais 

(Figura 10), são as áreas de inundações. Tal envoltória pode ser exportada em dados tabulares (por 

pontos georreferenciados) quanto em formato DXF. 

A mancha de inundação, como mostrado na tela em SIG da interface da Figura 11, pode ser 

utilizada por várias linhas de pesquisa em planejamento urbano.  
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Limnigrama do Posto Campos Lemos em 15/02/2002
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Figura 10 – Limnigrama final do Modelo Hidráulico – Evento 15/03/02 

 

 

Figura 11 – Área de inundação no URBSSD – Evento 15/02/02 
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Entre as diversas aplicações das áreas de inundação, podem ser destacados alguns produtos 

obtidos a partir da definição de critérios de aptidão e do estabelecimento de zonas pela sobreposição 

de mapas temáticos (“overlay”), na qual os processos de planejamento / zoneamento foram 

baseados na vocação intrínseca das terras. Entre eles: o Mapa Síntese do PRAP (Programa de 

Recuperação e Preservação Ambiental), Mapa do Parque Linear (Figura 12) e o Mapa de Risco 

(Figura 13). Detalhes de cálculo desses produtos estão em Barros (2004). 

 

Figura 12 – Envoltória de inundação, o Parque Linear do Córrego do Bananal, Barros(2004). 
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Figura 13 – Mapa de risco para água urbana na bacia do Bananal, Barros (2004) 

4. CONCLUSÕES 

O Sistema de Suporte a Decisão URBSSD desenvolvido é uma metodologia importante na 

análise da bacia urbana para dar suporte à gestão de cidades em tudo a que se refere à água urbana 

superficial.  

Fundamentalmente, o URBSSD é uma ferramenta eficiente para o controle de cheias 

urbanas, pois os resultados das simulações hidrológicas e hidráulicas podem ser visualizados e 

exportados em formatos tabulares e vetoriais, próprios para serem usados em softwares SIG. 

Proporciona ao decisor uma solução rápida para variadas tormentas em bacias urbanas.  

A implantação do sistema de visualização em SIG no URBSSD é importante para o gestor, 

que necessita modificar algumas condições de drenagem da bacia, como o tempo de concentração e 

condições de uso do solo, considerado pelo Curve Number (CN). Se for identificada uma diferença 

de ocupação do uso do solo, basta modificar as informações nos dados tabulares dos shapefiles. 
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Como recomendação para os modelos de cheias urbanas, o URBSSD deve ser 

constantemente calibrado. Por exemplo, a dinâmica do uso do solo é intensa em grandes cidades, 

não se pode ter a absoluta certeza de que as seções transversais medidas vão permanecer as mesmas 

numa situação futura.  

O hidrograma gerado pelo URBSSD pode ser utilizado como uma ferramenta de análise de 

qualidade da água e análise de sedimentos para bacias urbanas. Também é uma ferramenta 

importante na previsão de inundações, uma vez que ele pode ser acoplado a um sistema de controle 

hidrológico operado em tempo real. 

A escolha da bacia do rio Cabuçu de Baixo como caso de estudo foi muito importante, pois 

caracteriza muito bem o problema da água urbana nas grandes cidades em ritmo de crescimento. Ela 

enfrenta problemas de ocupação desenfreada, áreas de alto risco de inundações e escorregamento de 

encostas. Tudo isso aliado à falta de infra-estrutura urbana. Enfim é uma bacia que apresenta todos 

os tipos de fatores que contribuem para a degradação da água urbana e, conseqüentemente, do 

padrão de vida da população de uma grande cidade. 
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