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Resumo – A análise dos componentes do balanço hídrico é uma ferramenta importante na 

implantação de programas de desenvolvimento com sustentabilidade nos municípios. No presente 

trabalho, parâmetros hidrológicos do balanço hídrico de uma micro bacia urbana são obtidos. Dados 

pluvio-fluviométricos de 3 estações ao longo da bacia foram utilizados e as taxas diárias de 

evaporação foram calculadas pelo método combinado. A unidade experimental em questão é a bacia 

hidrográfica do córrego do Gregório, situada no município de São Carlos – SP. Valores estimados 

são apresentados e o armazenamento de água é analisado para o período estudado (setembro de 

2003 a janeiro de 2004). 

 

Abstract – A análise dos componentes do balanço hídrico é uma ferramenta importante na 

implantação de programas de desenvolvimento com sustentabilidade nos municípios. No presente 

trabalho, parâmetros hidrológicos do balanço hídrico de uma micro bacia urbana são obtidos. Dados 

pluvio-fluviométricos de 3 estações ao longo da bacia foram utilizados e as taxas diárias de 

evaporação foram calculadas pelo método combinado. A unidade experimental em questão é a bacia 

hidrográfica do córrego do Gregório, situada no município de São Carlos – SP. Valores estimados 

são apresentados e o armazenamento de água é analisado para o período estudado (setembro de 

2003 a janeiro de 2004). 
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INTRODUÇÃO 

 

Os municípios brasileiros de porte médio, antes possuidores de relativa qualidade ambiental, 

têm sido afetados por atividades econômicas diversas. A urbanização crescente tem como 

conseqüência modificações no ambiente físico. Observações feitas a partir das respostas dos 
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mecanismos existentes na atmosfera, hidrosfera, biosfera e na esfera humana conduzem pesquisas 

com o objetivo de redução do impacto das ações antrópicas no meio ambiente.  

Particularmente nas cidades de porte médio, caso de São Carlos – SP com 193 mil habitantes 

(IBGE, 2000), registra-se transformações em decorrência da atividade humana, sem exceções nos 

regimes hidrológicos que têm sido alterados em termos de quantidade e qualidade no espaço e no 

tempo. Dessa forma, o conhecimento das diversos componentes de balanços hídricos regionais 

surge como questão de interesse para a hidrologia.  

Trabalhos na mesma área de estudo foram apresentados por Rigueto et al. (2003) e Barros et 

al. (2003a, 2003b) no XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Na presente investigação, um 

estudo das componentes precipitação, escoamento e evaporação para uma sub-bacia do córrego do 

Gregório é efetuado. Dados medidos no período de setembro de 2003 a janeiro de 2004 são 

utilizados. O trabalho é parte do projeto “Experimento piloto de gerenciamento integrado de bacias 

urbanas para o plano diretor de São Carlos” (EESC/USP, DAEE, Finep), que tem como objetivo o 

monitoramento de uma bacia urbana considerando-se os aspectos quantitativos e qualitativos dos 

escoamentos superficiais.  

 

BALANÇO HÍDRICO 

 

Rutkowski (1999) afirma que “a capacidade de cada localidade de sustentar as atividades 

antrópicas que são dependentes hídricas, é determinada pelo comportamento local do ciclo 

hidrológico”.  

Grande parte do aproveitamento das águas se dá por captação superficial. As águas 

subterrâneas são utilizadas ocasionalmente para fins industriais e de abastecimento. Dessa maneira, 

o estudo do ciclo hidrológico é um tópico de importância em na hidrologia. Na Figura 1, pode-se 

visualizar um corte esquemático do continente com as diversas fases do ciclo hidrológico. 

 

 
Figura 1 – Componentes do Ciclo Hidrológico (Tucci, 1993) 



 

 

 

Todos os processos componentes do ciclo - precipitação, infiltração, escoamento superficial, 

evaporação e transpiração, além da ação humana - integram-se em um ciclo dinâmico que se 

estende por todo o planeta. Para que ele subsista, é necessário que haja suprimento de energia 

proveniente do Sol e do interior da Terra.  

O balanço hídrico relaciona a quantidade de cada componente do ciclo, podendo ser efetuado 

em diversos níveis, de acordo com o volume de controle: uma micro-bacia hidrográfica, por 

exemplo. Nesse caso, a equação hidrológica fundamental é expressa por (Righetto, 1998):  

Qe – Qs = V (t)           (1) 

Na qual Qe a vazão de entrada, Qs a vazão de saída e V o volume armazenado na bacia ou no 

sistema hídrico. 

 

COMPONENTES DO BALANÇO HÍDRICO 

 

Precipitação  

Bertoni e Tucci (1993) afirmam que a precipitação é a água proveniente da atmosfera que 

atinge a superfície terrestre e a disponibilidade de precipitação numa bacia durante o ano é o fator 

determinante para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação e abastecimento de água. Por 

sua capacidade de produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a 

hidrologia. 

As características principais da precipitação são o seu total, duração e distribuições temporal e 

espacial. Nesse trabalho, foi objeto de estudo apenas o total precipitado, adquirido pelos 

pluviômetros das estações climatológicas, PCD1 e PCD2 e da estação pluvio-fluviométrica, PCD3, 

para cada dia do período. 

 

Evaporação 

Em meteorologia, o termo evaporação restringe-se à mudança da água no estado líquido para 

vapor devido à radiação solar e aos processos de difusão molecular e turbulenta. Além da radiação 

solar, as variáveis meteorológicas que interferem na evaporação, particularmente de superfícies 

livres de água, são a temperatura do ar, vento e pressão de vapor (Tucci e Beltrame, 1993). 

As taxas de evaporação para os meses de setembro de 2003 a janeiro de 2004 foram 

calculadas pelo Método Combinado (Penman, 1956) para os dados colhidos neste período. São 

dados da estação climatológica para este trabalho os valores de precipitação diária (mm), 

temperatura do ar média no dia (ºC), radiação solar incidente na superfície terrestre [cal/(cm2.dia)], 

o tempo de insolação (horas), pressão atmosférica (mb) e umidade relativa (%). No método 



 

 

utilizado, considera-se que a taxa de evaporação E em uma superfície de 1 m2 de água aberta é dada 

pela seguinte formulação: 
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sendo ER a taxa de evaporação por radiação, EA a taxa de evaporação aerodinâmica, ∆ o 

gradiente da curva pressão x vapor de saturação (Pa/ºC) e γ a constante psicrométrica (Pa/ºC). 

Devido à inexistência de dados de velocidade do vento foi considerado que a taxa de evaporação 

aerodinâmica (EA) corresponde a 30% da taxa de evaporação por radiação (ER) (Chow,1900). 

Com isso a fórmula resulta: 
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A taxa de evaporação por radiação é dada por: 
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sendo lv o calor latente de vaporização (J/kg), necessário para transformar de líquido a vapor 1 

mm/cm2 de água, dado por: 

lv = 2500000 – 2360.T            (5) 

em que T é a temperatura ambiente (ºC); ρw é a massa específica da água (kg/m3), variável com a 

temperatura; RN é a radiação líquida disponível para a mudança de estado da água (W/m2), dada 

por: 

( ) ( ) 
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sendo ε é a radiação incidente global [cal/(cm2.dia)], a e b constantes locais para o estado de São 

Paulo a = 0,24 e b = 0,58, α é o coeficiente de albedo, quociente entre a radiação refletida e a 

radiação incidente e estimado de acordo com as características da superfície (Tabela 1), σ a 

constante de Stephan-Boltzmann [117x10-9 cal/(cm2.dia.ºK4)], T a temperatura ambiente (ºK), n o 

número de horas de brilho solar efetivo, N o número máximo de horas de brilho solar teórico, 

função da latitude (São Carlos, aproximadamente 22º S) e época do ano (Tabela 1), e e a pressão de 

vapor de água, dada por: 
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sendo T a temperatura no ponto de orvalho (ºC). 

Para o cálculo da taxa de evaporação por radiação, foi suposto que o calor sensível HS e o 

fluxo de calor no solo G são nulos. 
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Tabela 1 - Insolação Máxima Diária, N, em horas 

Fonte: Righetto (1998) 

 

A constante psicrométrica é dada por: 
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sendo Cp o calor específico a pressão constante igual a 1005 J/(kg.ºK), p a pressão atmosférica (Pa) 

e Kh/Kw a relação de difusividades de calor e vapor, suposto igual a 1. 

O gradiente da curva pressão x vapor de saturação é dado por: 
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sendo T a temperatura ambiente (ºC) e eS a pressão de vapor de saturação (Pa), dada pela equação: 

HR
eeS =             (10) 

sendo HR a umidade relativa (%). 

 

Escoamento Superficial 

O escoamento superficial é a parcela do ciclo hidrológico em que a água se desloca na 

superfície da bacia até encontrar uma calha definida. Quando a bacia é rural e possui cobertura 

vegetal, o escoamento sofre a interferência desta cobertura e grande parte dele se infiltra. O 

escoamento em bacias urbanas é regido pela interferência do homem através de superfícies 

impermeáveis e sistemas de esgotos pluviais. 

O escoamento superficial é, portanto, a combinação do fluxo de pequena profundidade na 

superfície com escoamento em pequenos canais que constituem a drenagem da bacia hidrográfica. 

A representação do escoamento em seus menores detalhes é difícil, devido à grande variabilidade 

das condições físicas das bacias (Tucci, 1993) 

Para se achar o escoamento superficial da bacia em estudo foram utilizados os dados de nível 

retirados da PCD3. 

Através de duas curvas-chaves, uma para cota inferior a 1,08m e a outra para superiores, foi 

encontrada a vazão do córrego. 



 

 

As curvas chaves são as seguintes: 
7204,27532,8 HQ = , para H ≤ 1,08m (Silva, 2003)      (11) 
4582,27527,6 HQ = , para H ≥ 1,08m (Barros, 2003, comunicação pessoal)   (12) 

O volume foi calculado por meio da multiplicação da somatória das vazões por 60, pois a 

PCD3 registra os dados em minutos. A divisão deste volume pela área da sub-bacia gerada pela 

PCD3 leva ao valor do escoamento superficial da bacia.  

 

INCERTEZAS DOS DADOS USADOS 

 

Setembro/2003 

Nos primeiros dias referentes à coleta de dados (01 a 05/09) a estação PCD3 apresentou 

problemas de ordem técnica, sendo impossibilitadas as medições de precipitação e nível. Como no 

período não foram registrados, por meio das outras estações, eventos pluviométricos, 

convencionou-se a adoção do nível anterior a data e posterior a mesma, que era constante. 

Para corrigir o nível registrado pela PCD3 realizou-se medição da cota do córrego com réguas 

hidrométricas; Dessa maneira foi obtido um offset de 0,134m. 

 

Outubro/2003 

Durante os dias 7 a 13/10 a estação PCD3 não registrou as medições de precipitação pois a 

entrada, do aparelho, que registra a quantidade de chuva estava obstruída. 

Para corrigir o nível registrado pela PCD3 realizou-se medição da cota do córrego com réguas 

hidrométricas; Desta maneira foi obtido um offset de 0,134m. Porem após a obra de uma ponte em 

uma rua a montante da estação, o offset teve que ser recalculado mudando assim para 0,301. Essa 

mudança ocorreu a partir do dia 07/10. 

 

Novembro/2003 

Durante os dias 17 a 30/10 a estação PCD3 não registrou as medições de precipitação pois a 

entrada, do aparelho, que registra a quantidade de chuva estava obstruída. 

Durante os dias 20 a 27/11 a estação PCD3, devido a problemas técnicos, não registrou o 

nível do córrego. Para substituir esses dados foi utilizado um Diver, aparelho que mede o nível do 

córrego, a temperatura e condutividade da água. 

Ocorreu também um erro na medição de temperatura de alguns dias na PCD1, quando o 

sensor do aparelho começava a passar dos 250C as medidas registradas caiam a tal ponto que 

ficavam negativas. Para resolver esse problema foi feito uma comparação entre os valores das PCDs 



 

 

1 e 2 convertendo .os dados errados da PCD1 em dados corretos da PCD2. Os dias que aconteceram 

essas mudanças foram os dias 11, 15, 22, 25, 29 e 30/11. 

Para corrigir o nível registrado pela PCD3 realizou-se medição da cota do córrego com réguas 

hidrométricas; Desta maneira foi obtido um offset de 0,363m.  

 

Dezembro/2003 

Durante o período do dia 22 a 31/12 não foram coletados os dados da PCD2 pois o modulo 

que retira os dados do data logger para o computador estava com defeito. 

Durante os dias 15 a 7/12 a estação PCD3, devido a problemas técnicos, não registrou o nível 

do córrego. Para substituir esses dados foi utilizado um Diver, que é um aparelho que mede o nível 

do córrego, a temperatura e condutividade da água. 

Ocorreu também um erro na medição de temperatura de alguns dias na PCD1, quando o 

sensor do aparelho começava a passar dos 250C as medidas registradas caiam a tal ponto que 

ficavam negativas. Para resolver esse problema foi feito uma comparação entre os valores das PCDs 

1 e 2 convertendo os dados errados da PCD1 em dados corretos da PCD2. Os dias que aconteceram 

essas mudanças foram os dias 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18,19, 20, 21, 23, 27 e 28/12. 

Para os dias 27 e 28/12, como não havia os dados da PCD2, foi feito uma continuação da 

curva estimando assim valores próximos do correto. 

Durante os dias 1 a 12/10 e 15 a 17/12 a estação PCD3 não registrou as medições de 

precipitação pois a entrada, do aparelho, que registra a quantidade de chuva estava obstruída. 

O marcador de horas de sol por dia não funcionou no período de 11 a 18/12. Para esse dias foi 

feita uma média com os resultados dos últimos quatro anos. 

Para corrigir o nível registrado pela PCD3 realizou-se medição da cota do córrego com réguas 

hidrométricas; Desta maneira foi obtido um offset de 0,363m.  

 

Janeiro/2004 

Durante o período do dia 22 a 31/12 não foram coletados os dados da PCD2 pois o modulo 

que retira os dados do data logger para o computador estava com defeito. 

Durante o dia 7/01 a estação PCD3 não registrou as medições de precipitação pois a entrada, 

do aparelho, que registra a quantidade de chuva estava obstruída. 

Para corrigir o nível registrado pela PCD3 realizou-se medição da cota do córrego com réguas 

hidrométricas; Desta maneira foi obtido um offset de 0,363m.  

Durante o dia 06/01 a estação PCD3, devido a problemas técnicos, não registrou o nível do 

córrego. Para substituir esses dados foi utilizado um Diver, que é um aparelho que mede o nível do 

córrego, a temperatura e condutividade da água. 



 

 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO GREGÓRIO 

 

Área de estudo 

A cidade de São Carlos dista 244 km de São Paulo, e está a 830 metros de altitude em relação 

ao nível do mar. Está situada no centro do estado de São Paulo (22º 02’’S latitude e 47º 52’’W 

longitude). O clima da região é o Tropical de Altitude, com verões chuvosos e invernos secos, 

caracterizando seis meses quentes e úmidos e seis meses frios e secos. As temperaturas são: máxima 

em torno de 26,9º e mínima, 16,2º C. A precipitação pluviométrica está em torno de 1.500 mm 

anuais.  

A bacia estudada foi uma sub-bacia do córrego do Gregório, o qual se localiza no município 

de São Carlos, SP. O córrego do Gregório forma uma das 14 bacias urbanas da cidade (Figura 2). 

A sub-bacia estudada está delimitada em azul na Figura 4. Tem uma área de 9,92 km2, 

comprimento de talvegue de 5,8 km e declividade média de 0,023 m/m. Até o ponto onde foi 

instalado o linígrafo, o córrego não é canalizado, tendo sido adotado um coeficiente de rugosidade 

de Manning n = 0,035 e fator de forma do canal c = 0,23. A ocupação do solo é 40% residencial 

(CN = 90) e 60 % de espaços abertos com vegetação (CN = 70), resultando num valor de  

CNmédio = 78. 

 

 

Figura 3 – Bacias urbanas de São Carlos, com destaque à sub-bacia estudada. 



 

 

Estações 

Foram instaladas ao longo da Bacia três estações, duas meteorológicas e uma pluvio-

fluviométrica. A primeira (PCD1) é uma estação meteorológica e esta localizada dentro da sede da 

Defesa Civil do município, a segunda (PCD2) também é uma estação meteorológica e está 

localizada dentro das Faculdades Integradas de São Carlos - FADISC. A terceira(PCD3) é uma 

estação pluvio-fluivométrica e está localiza em frente ao prédio do Fórum de São Carlos.  

A estação da Defesa Civil está instalada em uma torre (Figura 3) e possui sensores para 

registro de temperatura, umidade, radiação solar, pressão atmosférica, precipitação, velocidade e 

direção do vento. Os dados são armazenados num data-logger 21x da Campbell Scientific e 

também se dispõe de um computador para aquisição on-line dos dados. 

 

 
Figura 3 – Torre com a estação climatologia na Defesa Civil. (Fonte: EESC/USP, DAEE, Finep 

www.planodiretorbus.hpgvip.com.br). 

A estação climatológica da FADISC localiza-se ao norte da bacia do córrego do Gregório, 

próximo ao divisor,   e possui sensores para registro de temperatura, umidade, radiação solar, 

pressão atmosférica, precipitação, velocidade e direção do vento (Figura 4). Os dados são 

armazenados num data-logger 21x da Campbell Scientific . 

 



 

 

 
Figura 4 – Estação Climatológica (Fonte: EESC/USP, DAEE, Finep 

www.planodiretorbus.hpgvip.com.br). 

 

A estação automática situa-se na margem esquerda do córrego do Gregório, cerca de 3 m a 

montante da ponte formada pelo cruzamento das ruas Campos Salles e Geminiano Costa, próximo 

ao Fórum Municipal (Figura 5).Nela estão instalados um sensor de pressão para registro de nível e 

um pluviômetro de cubas basculantes. O registro é feito automaticamente por um data-logger 

CR10x. 

 

 
Figura 5 – Vista externa da estação (Fonte: EESC/USP, DAEE, Finep 

www.planodiretorbus.hpgvip.com.br). 

 

 

 



 

 

Albedos  

Os valores dos albedos foram adotados de acordo com o tipo e cobertura do solo com o 

auxílio de tabelas encontradas em Tucci (1993), Righetto (1998) e Aguiar e Page (1999) 

(Tabelas 2 e 3). 

 

Tabela 2 – Referenciais de albedo, de acordo com a característica do terreno, bacia do Gregório 

(Estação Fórum/CREA) em São Carlos,  SP.  

Terreno Albedo 
Zonas Residencias 0,20 
Terrenos Baldios 0,15 
Bosques 0,15 

 

Tabela 3 – Cálculo dos albedos na  sub-bacia do Gregório em São Carlos, SP.  

. 

Zonas Residenciais Terrenos Baldios Bosques Albedo Sub 
bacia 

Área 
Total área % Área % área %   

1 1,658 0,000 0,00 0,443 0,27 1,215 0,73 0,15 
2 1,305 0,000 0,00 0,524 0,40 0,781 0,60 0,15 
3 0,695 0,059 0,08 0,636 0,92 0,000 0,00 0,15 
4 1,299 0,107 0,08 1,005 0,77 0,187 0,14 0,15 
5 0,56 0,076 0,14 0,184 0,33 0,300 0,54 0,16 
6 0,953 0,598 0,63 0,305 0,32 0,050 0,05 0,18 
7 0,847 0,847 1,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,20 
8 0,489 0,489 1,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,20 
9 1,419 0,245 0,17 1,075 0,76 0,099 0,07 0,16 
10 0,692 0,570 0,82 0,122 0,18 0,000 0,00 0,19 
Total 9,917 2,991 0,30 4,294 0,43 2,632 0,27 0,17 
 

Método de Thiessen 

Este método considera a não-uniformidade da distribuição espacial dos pontos, mas não leva 

em conta o relevo da bacia. A metodologia consiste em ligar os postos por trechos retilíneos, traçar 

linhas perpendiculares aos trechos retilíneos passando pelo meio da linha que liga os dois postos e 

prolongar as linhas perpendiculares até encontrar a outra. O polígono é formado pela intersecção 

das linhas, correspondendo à área de influência de cada posto (Tucci, 1993). A Tabela 4 ilustra 

como foram calculados os coeficientes, para as diferentes situações encontradas, com o eventual 

não funcionamento de cada uma das PCDs, por exemplo. 



 

 

Tabela 4 – Cálculo dos coeficientes de Thiessen para a sub bacia do Gregório, (área estudada) em 

São Carlos, SP. 

  
Área do 

Polígono (km2) 
Coef. 

Thiessen:   
Área do 
Poligono 

Coef. 
Thiessen: 

PCD3  1,345 0,136   PCD1 7,701 0,777 
PCD1 2,828 0,285   PCD3 2,210 0,223 
PCD2 5,738 0,579      
 Total 9,911     Total 9,911  
       
       

  
Área do 
Poligono 

Coef, 
Thiessen:   

Área do 
Poligono 

Coef, 
Thiessen: 

PCD1 3,786 0,382   PCD2 7,275 0,734 
PCD2 6,125 0,618   PCD3 2,636 0,266 
 Total 9,911     Total 9,911  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando-se os dados disponíveis e a formulação apresentada, foram calculadas as taxas 

diárias de escoamento, evaporação e armazenamentos, e acumuladas mensal e para o período 

estudado (5 meses). Ademais, os dados de chuva foram acumulados mensal e para a abrangência da 

investigação. 

Na Figura 6, são apresentados os resultado obtidos. 

 

Balanço Hídrico Acumulado

-400,0

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1-Set 1-Out 31-Out 30-Nov 30-Dez 29-Jan

L
âm

in
a 

(m
m

)

Chuva 
Escoamento 
Evaporação
Armazenamento

 
Figura 6 – Balanço hídrico acumulado para o período (setembro de 2003 a janeiro de 2004). 



 

 

Questão de importância a ser analisada é a deficiência ou excesso de água apresentados pelo 

balanço hídrico. Como se pode observar, no cálculo acumulado ainda não há armazenamento 

positivo, mesmo com a ocorrência de significativas precipitações no período, com valores 

superiores a 30 mm de lâmina em diversas datas (06/11/2003, 17/11/2003, 01/12/2003, 04/12/2003 

e 30/01/2004) e até mesmo com constatação de eventos de chuvas intensas, superiores a 70 mm nos 

dias 09/01/2004 e 26/01/2004. 

No dia 26/10/2004, o valor calculado de armazenamento registrado foi de 237,7 mm 

negativos. Associa-se a esta data os efeitos da estação seca da região, que varia de março a 

setembro. 

De posse dos dados observados na Figura 6 e dos valores mensais (Tabela 5), 

questionamentos sobre incertezas em medições e aproximações hidrológicas podem ser feitas. 

 

Tabela 5 – Valores mensais acumulados dos parâmetros hidrológicos obtidos, em milímetros. 

Mês Precipitação Escoamento Evaporação Armazenamento
Setembro 14,8 15,0 136,4 -136,6 
Outubro 96,8 26,5 147,5 -77,2 

Novembro 157,1 27,0 131,8 -1,7 
Dezembro 198,4 32,5 146,2 19,8 

Janeiro 339,3 75,5 106,7 157,1 
 

A alternância das fases seca e chuvosa é evidenciada. Constata-se também que com a chegada 

de meses chuvosos, o armazenamento será positivo. Ainda assim, levantou-se a hipótese de uma 

possível superestimativa da componente evaporação, de acordo com a equação 3, apresentada 

anteriormente. Novos valores foram observados, quando a componente de evaporação aerodinâmica 

(EA) foi estimada em 20%, e não 30% da evaporação por radiação (ER), como no procedimento 

inicial. 

Os resultados observados são visualizados na Figura 7. 
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Figura 7 - Balanço hídrico acumulado para o período (setembro de 2003 a janeiro de 2004), 

considerando-se EA = 1,20 x ER. 

 

Por meio desse cálculo, consegue-se observar um armazenamento de 25,3 mm no final do 

período investigado. A superestimativa da componente evaporação pode ter ocorrido na primeira 

análise.  

Observações mais detalhadas sobre o armazenamento na bacia para o período estudado 

podem ser feitas após a análise da precipitação efetiva e dos armazenamentos potenciais. Em um 

balanço hídrico o excesso de precipitação, também chamado de escoamento direto ou precipitação 

efetiva, Pe, é sempre menor ou igual a precipitação incidente, Pi. 

Com as estimativas dos armazenamentos potenciais S, torna-se viável a comparação com 

outros estudos em bacias hidrográficas urbanas, com diferentes particularidades físicas como 

impermeabilização, clima e vegetação. Os resultados para os armazenamentos S são apresentados 

para as duas metodologias adotadas: 

 

Ia observado 

Para o procedimento com as perdas iniciais (Ia) observadas, utilizou-se o valor de 2 mm com 

o seguinte gráfico de freqüências obtido ilustrado na Figura 8. Os valores de S(Ia) foram obtidos por 

meio do cálculo: 

( )[ ]1)()( 1 −−−= −
eaiaia PIPIPIS         (13) 
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Figura 8 – Freqüência observada para o armazenamento S, com perdas iniciais observadas. 

 

Ia=0,2 S  

Para o cálculo empírico proposto por Pedraza et al. (1998) os valores foram menores. A 

Figura 9 contém o gráfico obtido. Os valores de S foram obtidos por meio da equação: 

( )[ ]5,02 5425 ieeei PPPPPS +−+=         (14) 
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Figura 9 – Freqüência observada para o armazenamento S, com Ia empírico. 

 

A comparação com estudos análogos encontrados na literatura permite observações 

interessantes. Campana et al (1995) e Mendiondo e Kirchheim (2000) estudaram 7 bacias 

hidrográficas urbanas da região metropolitana de Porto Alegre – RS e levantaram dados sobre 

armazenamento potencial. 



 

 

A bacia Agronomia, com características próximas – índice de impermeabilidade de 27,9 % e 

área de 6,69 km2 –  foi utilizada para a analogia (Tabelas 6 e 7). 

 

Tabela 6 – Índices físicos para as bacias urbanas do córrego do Gregório (São Carlos, SP) e 

Agronomia (Porto Alegre, RS). 

Bacia Área (km2) L (km) IMP (%) VERD (%) 
Gregório 9,92 5,8 35,0 55,0 

Agronomia 6,69 3,85 27,9 64,2 
 

Tabela 7 – Armazenamento potencial para as bacias urbanas do córrego do Gregório (São Carlos) e 

Agronomia (Porto Alegre) – valores em milímetros. 

Bacia Min Máx Média Desvio Mediana 
Ia observado      

Gregório 10 592 206 129 201 
Agronomia 58 1042 325 304 228 

Ia=0,2 S       
Gregório 10 166 59 36 52 

Agronomia 21 100 71 29 72 
 

Mendiondo e Kirchheim (2000) ao correlacionarem os armazenamentos potenciais médios 

das 7 sub-bacias urbanas de Porto Alegre, com suas respectivas porcentagens de áreas 

impermeáveis e áreas verdes, obtiveram uma regressão do seguinte tipo: 

( ) CB
a VERIMPAIS += , com A=61 mm, B=-0,862 e C=2,023    (15) 

Para o caso particular estudado – estimativa de parâmetros hidrológicos em uma bacia urbana 

paulista – obteve-se o armazenamento médio de 216 mm, que indica a confiabilidade dos dados 

levantados para o primeiro procedimento – Ia observado em que registrou-se 206 mm para S médio. 

Ademais, salienta-se que quando aplicada na área de estudo proposta, a fórmula citada em 

Mendiondo e Kirchheim (2000) apresentou significativa correlação, fato também notado para a 

bacia objeto de analogia (Agronomia, Porto Alegre –RS). Foram reportados valores médios de S de 

325 mm, para perdas iniciais observadas, e 318 mm para a regressão proposta pelos autores citados.  

Um estudo mais detalhado deve ser realizado considerando-se outras componentes do balanço 

como infiltração, percolação e demandas hídricas, para que cenários mais conclusivos possam ser 

discutidos. 

A continuidade desse estudo é de evidente interesse no projeto “Experimento piloto de 

gerenciamento integrado de bacias urbanas para o plano diretor de São Carlos” (EESC/USP, DAEE, 

Finep), e na década PUB “Prediction in Ungauged Basins” da IAHS – International Association of 

Hydrological Sciences. 

 



 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Um balanço hídrico serial para uma sub-bacia do córrego do Gregório foi realizado no 

presente trabalho. As componentes evaporação, precipitação e escoamento são avaliadas e 

discutidas. Um estudo mais detalhado da região deve ser realizado e a relação efeitos naturais e/ou 

antrópicos deve ser abordada. As alterações no uso do solo e os diferentes usos dos recursos 

hídricos na bacia influenciam no cálculo dos parâmetros e devem ser alvos de estudos posteriores. 

É necessária a continuação do monitoramento da bacia por pelo menos um ano para que se 

complete um ciclo anual. Entretanto, para se fazer um estudo mais completo da região é importante 

que o monitoramento continue por um período dez anos para que se possam avaliar as variações 

sazonais, e aprimora os conhecimentos das características da bacia. 

Devido aos riscos de enchentes como a que ocorreu no dia 30/01/2004 é recomendável o 

desenvolvimento de um sistema de alerta antecipado para prevenção de tais males. Com os dados, 

do monitoramento da bacia, de temperatura, pressão, chuva, umidade e direção do vento pode ser 

feita uma previsão do evento que ocorrerá, alertando as entidades responsáveis para que sejam 

tomadas medidas para minimizar as perdas. 

O trabalho mostra a importância do monitoramento hidrometeorológico e da disponibilidade 

dos registros para investigações na área. Ressalta-se que a seqüência da pesquisa contemplará as 

recomendações feitas e que o projeto “Experimento piloto de gerenciamento integrado de bacias 

urbanas para o plano diretor de São Carlos, SP” por meio do site 

www.planodiretorbus.hpgvip.com.br, disponibilizará informações atualizadas sobre os estudos em 

andamento na sub bacia abordada. 
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