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CARACTERÍSTICAS DA BACIA DO RIACHO REGINALDO EM MACEIÓ-

AL E SUAS IMPLICAÇÕES NO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves1, Vladimir Caramori Borges de Souza1, 

 Guilherme Rocha Peplau2, Rubem Izidro da Silva Júnior3, Hudson Tiago dos Santos Pedrosa4 & 

Rosane Barbosa L. Cavalcante4. 

RESUMO --- A busca pela solução dos problemas relacionados às águas urbanas passa pela 
compreensão das relações existentes entre os diversos aspectos do crescimento das cidades. A bacia 
do riacho Reginaldo, em Maceió-AL, apresenta algumas características peculiares, tanto do ponto 
de vista físico e de uso e ocupação do solo quanto do ponto de vista dos padrões de urbanização. 
Essa bacia, com cerca de 30 km2 de área, assume importância na análise da evolução da 
urbanização e é representativa dos problemas ambientais e de infra-estrutura da cidade, por conter 
uma relevante diversidade de uso e ocupação do solo e de elementos topográficos, mas semelhanças 
nos padrões de urbanização. Esse trabalho apresenta uma discussão de como essas peculiaridades 
interferem nos processos hidrológicos em geral e na geração do escoamento superficial em 
particular. As análises foram feitas a partir de observações de campo, imagens de satélite, 
fotografias aéreas, cartas topográficas, entre outros. Verifica-se que o desafio para o gerenciamento 
integrado é grande e depende de uma caracterização detalhada e da mudança na abordagem de ação 
na bacia. 

ABSTRACT --- The search for the solution of the urban water problems passes for the 
understanding the relationships between the various aspects of the growth of the cities. The urban 
basin of the Reginaldo stream, in Maceió-AL, presents some peculiar characteristics: physical form 
of the basin, land occupation and waterproofing and urbanization patterns. This basin, with about 30 
km2 of area, assumes importance in the analysis of the urbanization evolution and it is 
representative of the ambient problems and infrastructure of the city. It contains a large diversity of 
land use and occupation and of topographical elements, but similarities in the urbanization patterns. 
This paper presents a discussion of these peculiarities and their influence under the urban 
hydrological processes. The analyses had been conduced by field observation, satellite images, 
photographs, topographical maps, among others. It was verified that is necessary a good 
characterization of the urban basins and a changing in the urbanization patterns to improve the 
urban water integrated management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas das cidades de médio e grande porte sofrem vários problemas que 

dizem respeito à drenagem urbana. A situação piora quando as mesmas abrangem as periferias, 

onde o crescimento da população é mais acelerado e ocorre sem a infra-estrutura adequada (TUCCI, 

2002). 

Na cidade de Maceió, a bacia hidrográfica do riacho Reginaldo é uma das principais, estando 

completamente inserida na área urbana (Figura 1). Cerca de 30% da população da cidade se 

encontra nela, que apresenta sérios problemas ambientais e de infra-estrutura, típicos das cidades 

brasileiras. 

 
Figura 1 – Situação da bacia em Maceió, com os principais bairros identificados. 

 

O riacho Reginaldo nasce no bairro Santa Lúcia e desemboca na praia da Avenida próximo à 

região portuária. Com cerca de 30 km2, a bacia está intensamente ocupada pelo uso urbano em sua 

maior parte, com seu vale em grande parte habitado pela população de baixa renda, que também 

ocupa as encostas do tabuleiro. A região abrange bairros populosos como o Jacintinho e o Feitosa, 

totalmente inseridos na bacia e com precária infra-estrutura de coleta de esgotos e águas pluviais. 

O riacho Reginaldo é um curso d’água onde a perenidade é garantida pelo lançamento de 

esgotos domésticos durante o período seco. Os seus afluentes são pequenos e alguns estão 

canalizados, como os riachos do Sapo e o Gulandim, na planície litorânea. Nesta região, o 

Reginaldo passa a ser chamado de riacho Salgadinho. 
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Deve-se observar que os problemas ambientais verificados na bacia geram, também, questões 

de saúde pública, sendo comum a presença de crianças nos cursos d’água (Figura 2), apresentando 

grave risco de contração de doenças de veiculação hídrica.  

 

  
Figura 2 – Uso indevido do riacho, altamente poluído nestes trechos 

 

Esse trabalho destaca algumas peculiaridades da bacia do riacho Reginaldo que são 

importantes na formação dos processos hidrológicos. Serão apresentadas e discutidas algumas 

características que interferem na geração do escoamento superficial nesta região. 

 

2 – PECULIARIDADES DA BACIA DO RIACHO REGINALDO 

A bacia do riacho Reginaldo, em Maceió-AL, apresenta várias peculiaridades que têm 

interferência direta na geração do escoamento superficial. Estas características são percebidas no 

relevo da bacia, nos padrões de urbanização, sistema de drenagem, entre outros fatores. Sendo a 

principal bacia urbana da cidade de Maceió, abrange 17 bairros e cerca de 30% da população, 

podendo ser considerada como bacia representativa da cidade, tanto em relação aos aspectos de 

urbanização quanto de infra-estrutura e problemas ambientais. 

Além das características físicas e de uso e ocupação do solo, uma particularidade importante é 

a confusão existente entre “bacia hidrográfica do riacho Reginaldo” e “vale do Reginaldo”. Entre os 

habitantes de Maceió há um conhecimento do vale do Reginaldo, na maioria das vezes lembrado 

como região de habitações de baixa renda, irregulares, com pouca segurança e por onde passa o 

riacho, mas um quase total desconhecimento da bacia hidrográfica como unidade básica de análise e 

gestão dos processos. Mesmo entre os técnicos responsáveis pelo planejamento e intervenções na 

área, ainda se percebe uma avaliação fragmentada a partir do vale do Reginaldo. 

O vale do Reginaldo, como é conhecido, é uma porção da bacia, entre o trecho médio e final. 

Ultimamente, o vale tem se sobressaído na discussão a respeito da construção do eixo viário que irá 
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desafogar as principais vias de Maceió (Fernandes Lima e Via Expressa, conforme Figura 1) . 

Alguns técnicos da prefeitura que trabalham com o planejamento urbano já têm uma visão mais 

abrangente da bacia, mas as soluções ainda são conduzidas de forma fragmentada. 

A dificuldade de visualização da bacia, por parte da comunidade em geral, traz dificuldades 

sobre a compreensão e a percepção do sistema hidrológico e sua inserção na paisagem da cidade, já 

que os efeitos, principalmente de poluição, só são percebidos no trecho final onde o riacho é 

chamado de “Salgadinho”. Desta forma, não se desenvolve a idéia de que causas à montante são 

determinantes para o estado degradado do riacho a jusante, fazendo com que as ações de 

“despoluição do riacho” só sejam implementadas em seu trecho final, em geral de forma 

fragmentada e paliativa. 

As análises das características da bacia, como um todo, foram conduzidas a partir das 

seguintes fontes de informação: 

• Visitas de campo: foram realizadas a partir do final do ano de 2006, com levantamento de 

coordenadas, registro fotográfico e relato sucinto de cada ponto visitado. Identificam-se os 

problemas mais comuns como lançamento de esgoto sanitário e resíduos sólidos e 

procura-se conversar com moradores sobre a ocorrência e incidência de enchentes e 

alagamentos, a intermitência do curso d’água, ruas pavimentadas recentemente e outras 

características de interesse. Buscou-se observar principalmente o que ocorre nos tabuleiros 

e nos taludes encaixados que margeiam os afluentes e a calha ou canal principal; 

• Análise de imagens de satélite com resolução de 0,6 m (Digital Globe, 2005): avaliação do 

uso e ocupação do solo; 

• Fotografias aéreas: avaliação do uso e ocupação do solo; 

• Cartas com a malha urbana em escalas de 1:35.000, 1:10.000 e 1:2.000 (Maplan, 2000); 

• Relatórios técnicos junto a órgãos públicos: A Prefeitura Municipal de Maceió (PMM) e a 

Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas (CASAL) possuem 

projetos executados e a executar na região da bacia. Há a pretensão de terminar a 

instalação de coletores tronco ao longo do riacho Reginaldo no intuito de despoluir a Praia 

da Avenida, exutório da bacia. Discussões giram em torno do eixo viário do vale do 

Reginaldo, bem como outras medidas que aumentem a mobilidade urbana entre os bairros 

que têm parte do território na bacia; 

• Reuniões com técnicos da Prefeitura Municipal de Maceió: Professores, pesquisadores e 

alunos de Pós-Graduação da UFAL têm mantido contato com técnicos da PMM. O 

diálogo tem se dado, principalmente, através da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento (SMPD). Recentemente, iniciou-se uma discussão a respeito da gestão 

do saneamento ambiental na cidade de Maceió, haja vista a sanção da lei de saneamento. 
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O plano diretor de esgotamento sanitário da cidade certamente passará por uma revisão, 

incluindo aspectos relacionados à drenagem urbana e resíduos sólidos. 

 

As principais peculiaridades da bacia que interferem nos processos hidrológicos urbanos, 

tanto nos seus aspectos físicos, de uso e ocupação do solo, padrões de urbanização, entre outros, 

serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

2.1 - Relevo 

Peplau et al. (2006) fizeram uma caracterização preliminar com o objetivo de escolher locais 

para monitoramento de precipitação e vazão. Segundo os autores, já na caracterização física da 

bacia podem ser observadas algumas peculiaridades, como a forma alongada, as áreas planas de 

tabuleiro, o vale principal bem definido e as áreas planas costeiras (Figura 3).  

 
Figura 3 – Principais aspectos fisiográficos da bacia do Reginaldo (Peplau et al., 2006) 

 

Deve-se observar que a região plana costeira apresenta declividade quase nula em alguns 

trechos, dificultando a sua delimitação nesta região. Este problema se torna maior pelo fato de não 

haver um cadastro detalhado da rede de drenagem. Estes cadastros estão sendo investigados e 

visitas a campo detalhadas tentarão suprir esta dificuldade. As implicações destas características são 

discutidas mais adiante. 
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2.2 - Uso e ocupação do solo e padrões de urbanização 

A primeira característica marcante da bacia, em relação ao uso e ocupação do solo, é a 

impermeabilização sem controle em todos os tipos de ocupação (públicos e privados). Na bacia do 

Reginaldo existem grandes empreendimentos como importantes centros comerciais, centros de 

convenções, entre outros, onde houve a pavimentação asfáltica de todo o espaço do estacionamento. 

Árvores foram retiradas, pois representaram empecilhos à proteção dos carros contra a chuva, e em 

seu lugar usaram-se toldos com lonas plásticas. Ressalta-se que nenhuma medida mitigadora dos 

impactos provocados sobre o escoamento foi exigida pelo poder público ou implementada pelo 

empreendedor. 

A Figura 4 ilustra o padrão de urbanização de prédios públicos e centros comerciais, onde 

houve impermeabilização de praticamente 100% do terreno com uso de asfalto em todo o 

estacionamento. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 – (a) Centro de Convenções (b) centro comercial 
 

Os padrões de urbanização na bacia priorizam o uso generalizado de pavimento asfáltico nas 

ruas. De fato, existe uma “cultura do asfalto” na cidade, já que o asfalto tem a conotação de 

desenvolvimento. Nos bairros não periféricos as ruas são praticamente todas asfaltadas ou prestes a 

ser, mesmo que sobre os paralelepípedos existentes. Nos bairros ditos “da periferia”, aceitam-se os 

paralelepípedos, mas com a sensação de que se trata de um nível intermediário de desenvolvimento, 

como se a rua não fosse ainda “digna” de receber o asfalto. 

Nas residências, sejam elas unifamiliares ou condomínios, faltam espaços permeáveis. 

Comumente os proprietários pavimentam áreas que poderiam ser utilizadas para jardins ou áreas 

verdes com concreto. Também é comum as áreas dos telhados tomarem quase todo o lote, ou seja, 

lotes vizinhos aparentam ter telhados contíguos, como mostrado na Figura 5. 
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Jatiuca Jacintinho 

Gruta de Lourdes Antares 

Figura 5 – Ocupações características em alguns bairros (Digital Globe, 2005). 
 

Os pontos destacados na Figura 5 apenas ilustram a forma de urbanização, com intensa 

impermeabilização do solo. Esse padrão se reflete em praticamente todos os pontos da bacia, 

podendo ser observada a ocupação por áreas impermeáveis de praticamente 100% dos lotes, pouca 

vegetação nas ruas e telhados contíguos de um lote para o outro.  

Os bairros Jacintinho e Antares são considerados de periferia e os bairros Jatiúca e Gruta de 

Lourdes são considerados de classe média. No Jacintinho, há ruas asfaltadas, mas a maioria é 

composta de paralelepípedos. Este bairro se destaca por possuir vida comercial intensa, com alguns 

supermercados e feira livre no final de semana. No Antares, a predominância é de ruas não 

pavimentadas, mas de solo bastante argiloso e compactado, ou seja, praticamente impermeável. 

Características semelhantes são encontradas no bairro vizinho e a oeste do bairro Antares, o 

Santa Lúcia. Há também espaços de tamanhos relevantes sem ocupação e com vegetação rasteira. Já 

na divisa entre os bairros Antares e Jardim Petrópolis, há um vale, cujos taludes possuem ainda boa 

quantidade de vegetação. Dizia-se haver nascentes, mas isto não foi visto em visitas a campo. 
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Os bairros da Gruta de Lourdes e da Jatiúca são dotados de maior infra-estrutura. O primeiro 

está próximo a alguns condomínios de luxo de Maceió, possui importantes centros comerciais, que 

se desenvolveram de forma independente do centro da cidade. O segundo, é um bairro tradicional, 

litorâneo, onde se situa o maior centro comercial da cidade. Ambos têm praticamente todas as ruas 

asfaltadas. 

Apesar das diferenças entre os bairros citados, a impermeabilização se dá de maneira 

semelhante em toda a bacia: os lotes possuem pouca área permeável, telhados quase contíguos, ruas 

com poucas árvores e priorização do pavimento asfáltico. 

O vale do Reginaldo citado anteriormente possui boa parte do seu território entre os bairros do 

Jacintinho e Feitosa e entre o primeiro e o bairro do Farol. O bairro da Gruta de Lourdes possui 

também parte de seu território no vale que o separa do bairro Barro Duro. Nestes locais, observa-se 

uma forma de ocupação desordenada e sem controle do poder público. Estas áreas apresentam altas 

declividades, resultando em deslizamentos e riscos à segurança pública durante períodos chuvosos. 

Combinando a ocupação desordenada das encostas, mostrada na Figura 6 e, com loteamentos 

executados até as bordas dos tabuleiros e início dos vales, o acesso ao riacho torna-se difícil. Esses 

loteamentos criam ruas sem saída, com o fechamento do acesso ao vale por parte dos muros das 

residências. O resultado é a dificuldade de manutenção de alguns serviços, como a coleta de lixo, 

por exemplo. 

 

  
Figura 6 – Ocupação desordenada no “vale do Reginaldo. 

 

Nos bairros Santa Lúcia e Antares há locais descampados com vegetação rasteira e ruas não 

pavimentadas onde as águas servidas escoam até os pontos mais baixos através de valetas. Em 

alguns locais, estes pontos são o início de pequenas vertentes, como mostra a Figura 7. 
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Figura 7 – Valeta que sai de residência e vertente. 

 
Estas características mostram que a cabeceira da bacia é formada por canais intermitentes e 

sem controle da ocupação. No cenário futuro, podem-se visualizar duas possibilidades: alta 

densidade de casas populares nas encostas destas vertentes ou o avanço de conjuntos habitacionais 

planejados. Se ocorrer o primeiro caso, a situação ficará semelhante à do chamado “Vale do  

Reginaldo”, onde as casas ocupam o talude, retirando a vegetação. Se o cenário futuro se 

caracterizar pela ocupação de conjuntos planejados, a situação é um pouco diferente. 

A Figura 8 mostra exemplos das duas possibilidades. Na Figura 8a, o “Vale do Reginaldo” 

com o bairro do Farol à esquerda e o bairro do Feitosa à direita. Na Figura 8b, uma rua de um 

conjunto habitacional no bairro Antares sem saída e com uma boca-de-lobo concentrando o 

escoamento para a encosta. Nota-se, neste caso, que não há ocupação do talude, ou seja, os fundos 

das casas no final da rua formam o limite da ocupação. Isto, entretanto, atrapalha o acesso ao talude. 

 

 
(a) (b) 

Figura 8 – (a) Entre o Farol e o Feitosa (b) Rua no bairro Antares. 
 

A sudoeste do bairro Antares está o bairro Jardim Petrópolis. Neste bairro há condomínios de 

padrão alto, como Aldebaran e o Jardim Petrópolis. Entre estes dois condomínios existe um vale 
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com boa quantidade de vegetação nas encostas, onde reside uma comunidade que lança seu esgoto e 

lixo na calha intermitente. Alguns dos moradores cultivam hortaliças no local. 

Mais a jusante estão bairros com urbanização mais consolidada, como o bairro da Serraria, o 

Ouro Preto e o bairro da Gruta de Lourdes. Entre os bairros da Serraria e do Ouro Preto, a situação 

de ocupação é próxima àquela mostrada na Figura 8a, com densidade de habitações alta e 

escoamento de esgoto.  

 

2.3 - Sistema de drenagem 

O sistema de drenagem da bacia é composto, basicamente, por canais de macrodrenagem e 

alguns sistemas isolados de microdrenagem, sobretudo nos loteamentos mais recentes. Destacam-se 

como elementos da macrodrenagem o trecho da foz até cerca de 2 km a montante e os riachos 

Gulandim e Sapo, que se encontram retificados e canalizados. O restante do sistema é composto por 

canais naturais e pequenos sistemas isolados. A maior parte da bacia não tem redes de 

microdrenagem. 

Uma outra característica importante, que dificulta a análise do sistema incluindo a delimitação 

da parte baixa da bacia é a ausência ou a falta de detalhes nos cadastros de redes, tanto de drenagem 

pluvial quanto de esgotamento sanitário. 

Em vários pontos, observa-se o lançamento de esgotos diretamente na calha do riacho 

Reginaldo e seus afluentes, inclusive proveniente de outras bacias. Como a cidade de Maceió tem 

pouca cobertura da rede de esgoto sanitário, os canais e riachos que deveriam transportar somente 

águas pluviais recebem e transportam esgoto bruto. A bacia do riacho Reginaldo possui hoje 

algumas contribuições externas, que foram sendo executadas ao longo do tempo. Por enquanto não 

há sinal de mudança neste procedimento, pois não há previsão concreta de que a cidade seja 

contemplada com a rede de esgotamento sanitário. 

O bombeamento da vazão de tempo seco, vinda de riachos fora da bacia e de emissários que 

provocam o despejo de esgoto bruto no riacho Reginaldo e seus afluentes, compromete a qualidade 

de vida dos moradores dos vales. Um dos afluentes mais importantes do riacho Reginaldo, o riacho 

do Sapo, transporta esgoto bruto atravessando uma das regiões nobres da cidade. Parte desse esgoto 

vem de outra bacia e a transposição foi uma solução paliativa encontrada após reclamação de mau 

cheiro dos moradores de outros locais. 

Além da grande produção de sedimentos na bacia, que provoca o assoreamento dos canais de 

drenagem, observa-se, ainda, que a rede de drenagem é utilizada como ponto de lançamento de todo 

tipo de resíduo (lixo, entulho, esgoto, etc.). Desta forma, boa parte do sistema se encontra com a 

capacidade de escoamento reduzida em função da obstrução provocada por estes resíduos, 
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conforme mostrado na Figura 9, onde se observa uma grande quantidade de sedimentos sendo 

retirada durante dragagem do canal principal do riacho. Próximo à foz, estas questões ficam mais 

evidentes, pois o sedimento se consolida no canal, obrigando a realização constante de dragagens. 

 

 
Figura 9 – Obstrução da rede de drenagem por assoreamento e resíduos sólidos 

 

3 - IMPLICAÇÕES NO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

As variações na forma do terreno e suas particularidades são por si só fatores que ajudam a 

descrever o escoamento na bacia. No caso específico do riacho Reginaldo, algumas características 

fisiográficas são marcantes (conforme foi mostrado na Figura 3) e serão sucintamente abordadas 

quanto influência para o escoamento superficial. 

a) Forma alongada: essa característica proporciona uma melhor dinâmica de fluxo quanto à 

distribuição temporal do volume escoado na calha principal, o que diminui o risco de 

transbordamento do canal, e é desejável para uma bacia urbana. Contudo, como já dito 

anteriormente, o aumento da ocupação provoca o aumento do escoamento superficial, 

aumentando este risco; 

b) Áreas planas de tabuleiro: essas são as áreas mais altas e portadoras, em determinados 

locais, de ocupação planejada. O escoamento superficial é, em geral, lento, mas por ser 

uma faixa estreita próxima ao divisor de bacia, os pontos de alagamento são incipientes e 

comumente localizados em logradouros com precária infra-estrutura e também devido à 

falta de manutenção preventiva no sistema de águas pluviais. O escoamento chega ao 

talvegue por escadarias de drenagem e/ou calhas ou de forma difusa para as grotas e 

vertentes; 

c) Vale bem definido: tal característica se deve ao fato da proximidade de encostas íngremes 

em margens opostas. Isto ocorre até a inserção do talvegue na planície litorânea. A 
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implicação dessa peculiaridade é que a calha inundável torna-se restrita e portanto mais 

susceptível a cheias naturais sob um menor espelho d’água e maior nível. Ou seja, em 

teoria há naturalmente a limitação da ocupação desse local, mas na prática tal condição 

adversa não vem sendo respeitada e ocupa-se indevidamente o fundo do vale.  

d) Áreas planas costeiras: duas importantes sub-bacias afluentes (Sapo e Gulandim) estão 

localizadas na faixa de planície entre os tabuleiros e o mar. Pela condição topográfica, o 

escoamento dessas sub-bacias é lento, mas os pontos de alagamento ocorrem muito mais 

pela forma da urbanização presente que pelo transbordamento dos canais. Os alagamentos 

que acontecem na bacia do Sapo, ocorrem principalmente na faixa entre o canal e o morro 

que delimita os bairros do Jacintinho e Mangabeiras, cujo sistema de microdrenagem 

existente por vezes é insuficiente (por manutenção ou por falha na concepção/instalação 

da rede) para chuvas mais intensas. Suspeita-se também do efeito de remanso nos riachos 

Gulandim e Sapo, por influência do nível do mar. 

Os demais fatores citados ao longo do texto também exercem grande influência no 

escoamento superficial. A impermeabilização sem controle em prédios públicos e privados, a falta 

de espaços livres nas residências, o desmatamento, a ocupação de encostas e o uso generalizado de 

pavimento asfáltico nas ruas mostram a necessidade de um controle mais rigoroso do uso do solo e 

uma conscientização urgente da população. 

A dificuldade de acesso em alguns locais da bacia faz com que os impactos negativos fiquem 

“encobertos”, e portanto, pouco priorizados pelos serviços públicos responsáveis. O exemplo mais 

explícito é o do despejo dos resíduos sólidos nas vertentes e nos riachos. A equipe de trabalho do 

projeto de pesquisa também não consegue percorrer o riacho de maneira contínua por causa de 

taludes íngremes e também por causa cercas e muros, o que promove dificuldades na identificação 

dos problemas e caracterizações locais. 

Outras peculiaridades são identificadas no trabalho de Sena et al. (2006), onde os resultados 

preliminares norteiam algumas pesquisas em andamento. Por exemplo, a sub-bacia do riacho Pau 

D’Arco, constituída por um vale que serve de fronteira entre os bairros Jacintinho e Feitosa, não é a 

maior em área. Em compensação, tem o maior percentual de impermeabilização. Nela a  maioria 

das casas é de alvenaria e tem características de população de renda baixa (Figura 10). 
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Figura 10 – Vale do Pau D’Arco, entre o Feitosa e o Jacintinho. 

 
A implicação no escoamento superficial destas condições ocorre tanto na época de chuvas 

quanto em época de verão (período seco). Trata-se de um local bastante ocupado onde, apesar de 

não haver pavimentação, as ruas são impermeáveis, de solo bastante argiloso e compactado. Há 

pouca vegetação e não há rede de esgoto que atenda às residências. 

O fato de não haver esgoto sendo conduzido adequadamente faz com que, na época de verão 

(período seco), ocorram dias onde há aparentemente mais escoamento na calha do riacho Pau 

D’Arco do que na calha do riacho Reginaldo, ou seja, escoa mais água no afluente de menor bacia 

de drenagem do que no curso d’água principal. 

O trabalho de Sena et al. (2006) apresenta estimativas dos valores de CN para as sub-bacias 

definidas como unidades de análise. Combinando esses resultados como os dados de população 

obtidos do IBGE (2007), é possível também a construção de uma relação preliminar entre a 

densidade habitacional e o parâmetro CN do modelo SCS, semelhante à apresentada por Tucci e 

Campana (1994). Nesta análise, foram utilizados dados de população do ano de 2000, a partir dos 

bairros cujos territórios estão total ou parcialmente inseridos na bacia. 

Na Figura 11, tem-se a curva onde cada ponto observado corresponde a uma sub-bacia. 

Verifica-se que há uma tendência que pode ser representada pela curva logarítmica. As incertezas 

envolvidas são diversas. Contudo, serão reduzidas com os trabalhos em andamento, através da 

utilização da imagem de satélite, dos dados que serão compilados pelo IBGE ainda este ano e com 

amostragem de residências e locais públicos na bacia. 

 

Bairro 
Feitosa Bairro 

Jacintinho 
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Figura 11 - Curva Densidade Habitacional x CN para a bacia do riacho Reginaldo. 

 
 

4 - IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO 

Uma caracterização mais refinada das implicações das peculiaridades observadas está sendo 

desenvolvida a partir da implantação de um aparato experimental. O monitoramento da bacia será 

desenvolvido de forma a se obter, em um primeiro momento, dados de chuva e vazão. Informações 

de qualidade de água serão levantadas, nesta primeira etapa, de forma pontual. Em um segundo 

momento, serão levantados dados de qualidade de forma contínua, visando correlacioná-los com os 

dados de quantidade.  

Na caracterização realizada por Peplau et al. (2006) foram determinados 4 pontos para a 

instalação de pluviômetros de báscula. Os equipamentos estão em fase de montagem e instalação. 

Neste mesmo trabalho foram definidos previamente alguns pontos para instalação de sensores de 

pressão. Esses pontos estão sendo objeto de avaliação in loco para detalhar as características locais, 

identificar as dificuldades de instalação e as estruturas que serão necessárias para o monitoramento. 

As informações obtidas do monitoramento permitirão a modelagem do sistema, buscando a 

compreensão dos mecanismos de geração de escoamento superficial nos diversos pontos da bacia e 

os impactos dos padrões de urbanização observados sobre os hidrogramas. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Este artigo mostra as primeiras observações de aspectos relacionados ao escoamento 

superficial na bacia hidrográfica do riacho Reginaldo. Os estudos que se realizam no momento são 

uma grande oportunidade de se observar como se comporta um sistema complexo como este. 
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Observou-se que as particularidades desta bacia do ponto de vista de sua caracterização física, 

de uso e ocupação do solo, de padrões de urbanização e de infra-estrutura podem apresentar 

importante impacto nos processos hidrológicos urbanos. 

Por se tratar da principal bacia da cidade de Maceió, considera-se que os estudos nesta área 

sejam representativos da cidade como um todo. As características determinadas nesta área podem 

ser extrapoladas para o restante da cidade.  

Visitas sistemáticas a campo se iniciaram no final do ano de 2006 com o objetivo de 

caracterizar melhor a bacia sob o aspecto da ocupação do solo. Contudo, outras atividades estão em 

andamento para uma melhor avaliação dos processos hidrológicos na área urbana de Maceió:  

- estudos com a aplicação das diretrizes do Plano Diretor de Maceió; 

- busca de locais para o controle de vazão; 

- monitoramento e simulações de qualidade da água; 

- estudo da evolução histórica da urbanização na área; 

- estudo de medidas urbanísticas que auxiliem no controle do escoamento; 

- calibração de modelos hidrológicos-hidráulicos concentrados e distribuídos. 

 

O que mais tem chamado a atenção é que existe uma peculiaridade nesta bacia: a de conter 

todas as demais particularidades que tornam o gerenciamento integrado complexo de médio e  

longo prazo. 
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