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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao frequente contato entre o curso d’água e os habitantes de uma determinada 

região, é de praxe, ainda mais nos países subdesenvolvidos, a canalização ou alteração do curso 

d’água a fim de adequa-lo ao projeto da cidade, o que acaba por causar prejuízos posteriores. A 

sinuosidade de um rio é responsável pela diminuição da velocidade do mesmo, através da 

dissipação de energia nas curvas. Ao tornar o eixo principal uma reta, a velocidade de escoamento 

aumenta drasticamente, principalmente com maiores volumes de água, tendendo alterar o terreno 

novamente onde previamente existiram curvas, através da erosão. 

No município de Ilha Solteira, há um único córrego urbano, chamado localmente de Sem 

Nome, cuja sinuosidade, área e perímetro da sub-bacia foram alterados na expansão da cidade. 

Após um tempo, vendo o efeito de chuvas mais intensas, foi instalada uma série de obras com a 

finalidade de dissipar energia, tais como escadas hidráulicas em microdrenagem, colocação de 

blocos e pedras, para dessa forma diminuir a velocidade do curso d’água.  

Entretanto, as medidas dissipativas não surtiram o efeito desejado e parte delas foi levada pelo 

curso d´água durante uma chuva forte. Dessa forma, justifica-se o estudo da vazão de base da sub-

bacia, ou seja, da vazão natural do córrego sem a ocorrência de chuvas e posterior observação do 

seu comportamento em dias chuvosos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A sub-bacia, córrego Sem Nome, possui área de 3,466 km² (SANTIM, 2010), sendo 2,752 

km² a área contribuinte da seção de interesse.  Para medição da vazão de base na seção utilizou-se 

câmaras de ar (oriundos de pneus de motocicleta e bicicleta), areia, pedras encontradas no local, 

lona, tubulação e conexões de PVC, galão de 204L, balde de 20L e cronômetro. As câmaras de ar 

foram preenchidas com areia e colocadas de forma que, com auxílio da lona e das pedras, toda a 

vazão fosse direcionada para dois pontos, onde foram instalados tubos e conexões de PVC que 

conduziam a água para o galão e para o balde de medição. 

Os valores de vazão foram obtidos pelo método direto. Mediu-se o tempo de preenchimento 

do tambor. Dessa forma, repetindo a medição a cada 15 minutos, observou-se o comportamento da 

vazão durante uma parte do dia, chegando a um valor médio para a vazão de base em duas datas em 

períodos diferentes do ano hidrológico.  

Para auxiliar na detecção das chuvas com antecedência, utilizamos do sistema de radares da 

Unesp, IPMet e Canal CLIMA, que informam, respectivamente, a movimentação das massas de ar e 

dados climáticos como umidade, velocidade do vento, temperatura e a quantidade de chuva a cada 

cinco minutos. Com essas informações, é possível detectar a possível ocorrência de chuvas 

momentos antes, para estar no local antes e durante sua ocorrência.  

Figura 1. (A) Localização da sub-bacia contribuinte da seção; (B) Visão superior; (C) Visão 

inferior; (D) Montagem experimental; (E) Barramento. Fonte: (A) Google Maps; (B), (C), (D) e (E) 

elaborados pelos autores. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir dos dados obtidos em campo, foram obtidas as vazões expostas na figura (2), 

calculando o valor médio da vazão de base durante os dias obteve-se 3,65 L/s para 23 de junho de 

2013 e 3,22 L/s para 20 de março de 2014. Dessa forma, observa-se a proximidade entre os valores, 

mesmo que a coleta tenha sido feito em momentos diferentes do ciclo hidrológico, isso é, em um 

período em que há maior ocorrência de chuvas (março) e em outro com pouco, ou quase nenhuma 

chuva (junho). 

 

Figura 2. Gráfico da variação da vazão de base durante o dia. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando o nível d’água antes e durante as chuvas, observou-se a grande alteração. Em dias 

normais o volume de água que passa não consegue completar a área de toda a seção de estudo. 

Observa-se, durante as chuvas, há um aumento significativo em relação à profundidade nesse 

mesmo trecho, o que demonstra a grande variação da vazão no local. O fenômeno pode ser 

observado na Figura (3). 
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Figura 3. (A) Seção com sua vazão de base; (B) Seção durante chuva. Fonte: SANTIM, 2010, 

p. 111. 

4. CONCLUSÃO 

A alteração da sinuosidade do único córrego urbano de Ilha Solteira trouxe grandes 

modificações no comportamento do fluxo, observa-se que as medidas dissipativas apenas tentaram 

corrigir um processo de ordem natural, que é a enchente daquele curso. Os estudos feitos durante o 

experimento mostraram que a vazão base tende a se manter constante durante certos períodos do 

ano hidrológico.  Dessa forma, é necessária uma análise aprimorada do comportamento da vazão de 

base durante todo o ano. Constatou-se a grande variação no volume de água que atravessa a seção 

durante as chuvas, o que demonstra a necessidade de posteriores estudos do comportamento do 

córrego, buscando uma relação entre o volume de chuva e a profundidade da água na seção, para 

dessa forma propor intervenções no local ou alertar a população em volta do córrego antes da 

ocorrência das enchentes. 
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