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Resumo – O crescimento rápido e descontrolado da urbanização vem provocando
impactos significativos tanto no meio ambiente quanto para a própria população. Estes
impactos podem estar relacionados com a deterioração da qualidade da água; produção
de sedimentos, provocando a redução da capacidade de escoamento de condutos e rios;
e aumento da frequência de inundações, que ocorrem pela crescente impermeabilização
do solo. A existência de áreas altamente impermeabilizadas traz como consequência o
aumento do volume escoado superficialmente, causando aumento nas vazões máximas
de até seis vezes a vazão de pré-urbanização. Neste contexto, o presente trabalho faz
uma análise da evolução urbana em uma bacia hidrográfica com 3,39 km² localizada no
município de Viamão, RS, e quantifica o impacto hidrológico na área, isto é, determina
as vazões de pico para o cenário de pré-urbanização e urbanização, para saber qual a
contribuição desta bacia para ocorrência de inundações a jusante. Para isso, foram
utilizadas técnicas de geoprocessamento para classificação das imagens e modelo de
simulação hidrológica IPHS1 para determinação do hidrograma no exutório da bacia.
Os resultados obtidos mostram que o crescimento urbano na região e consequente
aumento da impermeabilização, influenciaram no aumento da vazão de pico ao longo
dos anos.
Palavras-Chave – Urbanização. Impacto hidrológico. Simulação hidrológica.
HYDROLOGIC IMPACTS CONSEQUENTIAL OF URBAN EXPANSION IN
BARRAGEM MÃ D’ÁGUA WATHERSHED, VIAMÃO - RS
Abstract – The rapid and uncontrolled growth of urbanization has led to significant
impacts both on the environment and people themselves. These impacts are related to
the water quality deterioration; sediments production, which causes a reduction in flow
capacity of conduits and rivers, and increased frequency of floods, which occur by
increasing soil sealing. The existence of highly impermeable areas brings as
consequence the increase in surface runoff volume, causing an increase in peak flows up
to six times the pre-urbanization flow. Thus, this paper aims an analysis of urban
development in a watershed with 3,39 km ² located in the town of Viamão, RS, and
quantify the hydrological impact in the area, ie, determine the peak flow for the preurbanization and urbanization scenarios, to know what is the contribution of this basin
for the occurrence of floods downstream. For this, we used GIS techniques for image
classification and hydrologic simulation model (IPHS1) to determine the basin output
hydrograph. The results show that urban growth in the area and consequent increase of
impermeable areas influenced to increase the peak flow over the years.
Keywords – Urbanization. Hydrologic Impact. Hydrologic Simulation
INTRODUÇÃO
O crescimento rápido e descontrolado da urbanização, principalmente nos países
em desenvolvimento, vem provocando impactos significativos tanto no meio ambiente
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quanto para a própria população. Tais impactos relacionam-se com a deterioração da
qualidade da água, devido à falta de tratamento dos efluentes que muitas vezes são
lançados in natura nos corpos hídricos; aumento da geração de resíduos sólidos e
ineficiência de coleta; produção de sedimentos, provocando o assoreamento das seções
da drenagem e redução da capacidade de escoamento de condutos e rios; e aumento da
frequência de inundações, que ocorrem pela crescente impermeabilização do solo. Estes
problemas estão, muitas vezes, ligados à falta de planejamento urbano, pois não há um
controle do uso do solo, ocorrendo a ocupação de áreas de risco e obstrução dos
sistemas de drenagem.
A existência de áreas altamente impermeabilizadas traz como consequência o
aumento do volume escoado superficialmente, causando aumento nas vazões máximas
de até seis vezes a vazão de pré-urbanização (Tucci et al., 1995). Este efeito é
percebível nos hidrogramas, onde para um mesmo evento de chuva o tempo de
concentração é menor e a vazão de pico é maior. Antes da urbanização e
impermeabilização do solo, uma parcela deste volume era interceptada pela vegetação e
infiltrava diretamente no solo.
Assim, a urbanização causa alterações no meio ambiente de um modo geral. E,
especificamente no balanço hídrico, a urbanização interfere da seguinte maneira: antes
de uma área ser impermeabilizada, a água que atingia a superfície infiltrava no solo ou
escoava por sobre o solo até atingir um curso d’água. Porém, quando uma determinada
região começa a ser urbanizada, ocorre a impermeabilização do solo, que impede a
infiltração da água no solo e ocasiona aumento do escoamento superficial e da
velocidade de escoamento, aumentando a vazão de pico e diminuindo o tempo de
concentração.
Nesse contexto, a análise da evolução da urbanização em bacias urbanas se torna
importante na quantificação dos impactos hidrológicos, pois dessa forma o gestor
público, ao identificar o problema da área, pensar em ações que sirvam para reduzir
esses impactos. Um dos problemas enfrentados em áreas urbanas são inundações a
jusante da bacia.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA),
no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Viamão (Figura
1) e constitui uma das nascentes da bacia do Arroio Dilúvio, que cruza grande parte do
perímetro urbano do município de Porto Alegre. Ela é composta por quatro afluentes
principais, tem uma área de 3,39 km² e aproximadamente 250 mil habitantes.
O processo de urbanização na área da bacia remonta à década de 1950, com a
formação dos primeiros loteamentos (Cardoso, 2011). Segundo Fujimoto (2001), no
período de 1961 a 1976, foi concluída a construção da Barragem Mãe d’Água pelo
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, tendo como finalidade à servidão de
experimento científico às pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas
(IPH). A partir dos anos 70 o processo de urbanização acentuou-se, sendo a região
habitada por pessoas que não tinham condições de ocupar os lotes urbanizados na
cidade. A ocupação da área se deu de maneira desordenada, e o traçado das ruas não
seguiu qualquer tipo de planejamento. Foram ocupadas inclusive áreas de risco nas
encostas do morro Santana e às margens dos cursos de água, desmatando a vegetação
natural. De acordo com Cardoso (2011), foi nessa mesma época que houve a instalação
do Campus do Vale da UFRGS.
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Figura 1: Localização da área de estudo

Assim, como a bacia está situada em uma região de cabeceira, a urbanização
desordenada e consequente impermeabilização do solo, acabam por resultar em
inundações a jusante da bacia. Isto ocorre, pois a parcela de água precipitada sobre a
bacia tende a escoar mais rapidamente até o exutório, e como não há nenhum tipo de
estrutura de armazenamento na área, essa água acaba por contribuir para o enchimento
dos arroios a jusante.
METODOLOGIA
Determinação do impacto hidrológico
O impacto hidrológico foi definido como sendo a diferença de vazão de pico
entre os cenários de pré-urbaniza
urbanização (natural) e urbanização. A Figura
igura 2 exemplifica o
impacto hidrológico. Para se chegar à sua quantificação, foram realizadas as seguintes
etapas: caracterização do uso do solo, estimativa do parâmetro Curve Number (CN) e
tempo de concentração (Tc) e simulação hidrológica.

Figura 2: Exemplo de impacto hidrológico

Uso do solo
A caracterização da ocupação do solo foi estabelecida com base na determinação
de dois cenários: pré-urbanização
urbanização e urbanização
urbanização atual (diagnóstico) da bacia, sendo
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possível assim a análise da evolução da urbanização na área de estudo. Utilizaram-se
dois tipos de produtos de sensoriamento remoto: fotografias aéreas e imagens de
satélite. O uso de dois produtos distintos pode gerar diferenças nos métodos de
classificação, devido à qualidade das imagens. Determinaram-se cinco classes de
classificação da área: mata, campo, solo exposto, água e zona urbana. A classificação
dos cenários foi realizada da seguinte maneira:
Cenário 1 (Pré-urbanização e Urbanização em 1972)
A imagem utilizada foi uma fotografia aérea do ano de 1972 (Metroplan). Como
a imagem não possuía uma boa resolução, não foi possível fazer uma classificação
supervisionada (automática). Desse modo, a interpretação foi realizada manualmente,
com o uso das ferramentas do software ArcGis ESRI 10.0.
Cenário 2 (Urbanização atual)
A imagem utilizada foi obtida em 2012 a partir de satélite espacial e
disponibilizada no Google Earth. Foi realizado o georreferenciamento da imagem, que
consiste em atrelar a um sistema de referencia uma imagem ou um mapa, tornando suas
coordenadas conhecidas e válidas dentro deste sistema. Para tanto, se faz necessário o
conhecimento das coordenadas de pontos na imagem a ser georreferenciada, os
denominados pontos de controle (Cardoso, 2008). Realizou-se a classificação
supervisionada, utilizando-se a ferramenta Multivariate, do Spatial Analyst Tool.
Obtenção do parâmetro Curve Number (CN)
Visto que neste trabalho será utilizado o modelo SCS de transformação de
precipitação em vazão, é necessário o conhecimento sobre o parâmetro Curve Number
(CN), uma vez que ele é dado de entrada para o modelo. O parâmetro CN depende da
classificação hidrológica do solo (de acordo com seu grupo hidrológico), tipo e uso do
solo e condição da superfície em relação à potencialidade de gerar escoamento
superficial, sendo necessário para a simulação hidrológica da bacia. Conforme Campana
e Tucci (1999), o uso de imagens de satélite, aliadas ao método SCS, permite a
confecção de mapas de uso do solo, que estimem o CN médio representativo das áreas
em estudo, servindo como base para conhecimento do comportamento hidrológico
nessas áreas. Neste estudo, a estimativa do CN foi feita a partir da distribuição dos
percentuais das classes de usos de solo definidas previamente.
O tipo de solo da área de estudo é do tipo B (Campana e Tucci apud Campana e
Mediondo, 1994), contendo moderada taxa de infiltração quando molhados,
principalmente de solos moderadamente profundos.
Os valores de CN para cada tipo de classe considerando o tipo de solo B foram
obtidos de Tucci (2009) e encontram-se apresentados na Tabela .
Tabela 1: Valores de CN adotados para cada uso do solo (Fonte: Tucci, 2009)

Classes
Mata
Campo
Solo exposto
Água
Zona urbana

CN
60
60
82
98
85

Uso do solo
Floresta normal
Campo normal
Terra
Áreas impermeáveis
Áreas < 500m²

Cálculo do tempo de concentração
O tempo de concentração (Tc) é o tempo de resposta da bacia hidrográfica
utilizado no cálculo de chuvas e hidrogramas de projeto. Ele foi utilizado dado de
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entrada no modelo de simulação hidrológica. Existem vários métodos utilizados para
estimar este parâmetro hidrológico, porém, para este trabalho foram adotados os
métodos do U.S. Corps of Engineer e Carter, aplicados respectivamente em bacias
rurais (pré-urbanização) e urbanas, conforme recomendados por Silveira (2005).
Tabela 2: Fórmulas de tempo de concentração

Bacias
Rurais
Urbanas
U.S. Corps of Engineers:
Carter:
,
,
= 0,191 ∗ , ∗
= 0,0977 ∗ , ∗
*L= comprimento do rio principal (Km); S= declividade média do rio principal (m/m).
Simulação hidrológica
Para a simulação das condições das bacias nos dois cenários descritos
anteriormente, foi utilizado o modelo de simulação precipitação-vazão IPHS1,
disponível gratuitamente no site do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS -www.ufrgs.br/iph). O emprego do modelo
permitiu a obtenção dos hidrogramas de projeto para quantificação do impacto
hidrológico na área de estudo em função do crescimento populacional e consequente
impermeabilização do solo.
Como dados de entrada do IPHS1 foram utilizados alguns parâmetros
relacionados às características físicas da bacia analisada, bem como dados de
precipitação e características dos solos da região de bacia. Neste caso, a precipitação foi
obtida a partir da IDF do posto IPH da cidade de Porto Alegre, armazenada no banco de
dados do próprio programa. As simulações foram realizadas para um tempo de retorno
(T) de 10 anos e a duração da precipitação foi adotada como sendo duas vezes o tempo
de concentração do cenário de pré-urbanização. Utilizou-se o método CN do SCS (Soil
Conservation Sevice) para a separação do escoamento.
RESULTADOS
Conforme descrito na metodologia, pra se determinar quantitativamente o
impacto hidrológico na área de estudo, foram desenvolvidas etapas anteriores, sendo os
resultados encontrados em cada uma descritos a seguir.
A primeira etapa a ser desenvolvida foi a classificação das imagens, resultando
nos percentuais de usos do solo nos cenários 1 e 2 . Salienta-se aqui que, como anão
foram encontradas imagens mais antigas da área de estudo, o cenário de préurbanização foi obtido a partir da exclusão da classe da zona urbana do ano de 1972,
sendo esses valores distribuídos entre as demais classes. Com a classificação, pode-se
analisar a evolução da urbanização na bacia.
A Figura 3 apresenta os valores para cada tipo de uso do sol, onde observa-se
que houve diminuição nos percentuais de mata, campo e solo exposto do ano de 1972
para 2012. Isso se justifica pelo aumento da urbanização no ano de 2012, que acarretou
na ocupação do solo em áreas que antes eram inabitadas. Em termos de área, em 1972, a
zona urbana correspondia à 0,96 Km². Já em 2012, a área passou a representar 1,48 km².
Com o aumento da urbanização há a consequente impermeabilização do solo, que pode
ser verificado nos valores de Curve Number (CN) e tempo de concentração (Tc)
encontrados para os diferentes cenários (Tabela 3).
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Figura 3: Valores encontrados para cada uso do solo

À medida que o CN aumenta, o Tc diminui, isto ocorre pois valores de CN
maiores indicam que houve uma alteração no uso do solo, isto é, a capacidade de
infiltração do solo é reduzida na medida em que se aumentam as áreas construídas.
Assim, o tempo necessário para que uma gota d’água caminhe superficialmente do
ponto mais distante da bacia até seu exutório é menor.
Tabela 3: Valores de CN e Tc para a bacia de estudo

Pré-Urbanização
64,59
47.48

CENÁRIOS
1972
CN
70,35
Tc (min)
27.48*

2012
74,03
27.48*

*Calculados a partir da fórmula de Carter, considerando-se as mesmas características (L e S) do rio
principal.

Assim, a partir da obtenção dos resultados das etapas anteriormente descritas,
utilizou-se o modelo hidrológico para a simulação dos cenários para quantificação do
impacto hidrológico para o tempo de retorno (T) de 10 anos. Os hidrogramas obtidos
para cada cenário de urbanização indicaram uma variação nas vazões máximas de forma
crescente em função do acréscimo da taxa de ocupação na bacia. Essas variações
coincidem com os próprios parâmetros de entrada que indicavam uma mudança no CN
e Tc. Na Figura 4 observa-se que, para o cenário de pré-urbanização, a vazão máxima
no exutório da bacia era de 2,23 m³.s-1. Em 1972, este valor já era de 5,28 m³.s-1. No ano
de 2012, a vazão máxima aumentou para 7,53 m³.s1. Dessa forma, o impacto
hidrológico na bacia estudada é de 5,53 m³.s-1, isto é, após a expansão da zona urbana
na região, os afluentes a jusante passaram a receber esta vazão.
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Figura 4: Impacto hidrológico na bacia Barragem Mão D’água

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi realizado um estudo acerca da utilização de Sistema de
Informações Geográficas (SIG) como ferramenta para obtenção de parâmetros
necessários para modelagem hidrológica relacionada a impactos hidrológicos causados
pelo aumento de áreas impermeáveis em bacias urbanas sem planejamento.
Ao se analisar os valores de CN e tempo de concentração da bacia em questão,
observa-se que a vazão máxima no seu exutório, aumentou aproximadamente 70% em
relação à vazão de pré-urbanização.
Os resultados obtidos no presente trabalho podem servir na orientação de
planejamento de ações de prevenção relacionadas ao aumento das vazões nos recursos
hídricos a jusante, causado pela expansão da zona urbana na bacia hidrográfica
Barragem Mãe D’água.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMPANA, A. N.; TUCCI, C. E. M. 1999. Previsão da vazão em macrobacias
urbanas: arroio dilúvio em Porto Alegre. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Vol.
4, n. 1, Jan/Mar.
CARDOSO, A. R. 2011. Evolução urbana e o enriquecimento de sedimentos por
metais-traço na Barragem Mãe D’água, sub-bacia do Arroio Dilúvio, RMPA/RS.
Dissertação de Mestrado – Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS.
FUJIMOTO, N. S. V. M. 2001. Análise ambiental urbana na área metropolitana de
Porto Alegre - RS: sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio. São Paulo. Tese
(Doutorado) - Universidade de São Paulo. 236 f.
SILVEIRA, A. L. L. 2005. Desempenho de fórmulas de tempo de concentração em
bacias urbanas e rurais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Vol. 10, n. 1. Jan/Mar
2005, 5-23.
TUCCI, C. E. M., PORTO, R.L., DE BARROS, M. T. 1995. Drenagem Urbana. Porto
Alegre: Ed. da Universidade: ABRH. 428p.

7

TUCCI, C. E. M., 2009. Hidrologia ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Editora da
UFRGS/ABRH.

8

