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RESUMO: É apresentada uma metodologia simplificada para cenários visando recuperar as funções hidrológicas das 
várzeas de bacias urbanas. A metodologia focaliza o uso e ocupação para situações passadas e futuras, com e sem plano 
diretor a partir da proposta de Döll et al (2003). São estabelecidos critérios de ocupação e uso do solo para combater as 
enchentes urbanas decorrentes da evolução de áreas impermeáveis domiciliares, industriais, arruamento, baldios e perda 
de espaços verdes. A base física para a regionalização da eficiência das diretrizes de planejamento é proposta a partir da 
discretização espacial em bacias embutidas (Mendiondo & Tucci, 1997). São propostos novos indicadores para avaliar a 
performance da recuperação e controle ambiental. A metodologia é aplicada em micro-bacias urbanas embutidas em 
uma cidade brasileira com alto passivo ambiental. São simulados 40 combinações, abrangendo a evolução histórica 
1962-2000 e cenários 2005 até 2015, com e sem plano diretor. São analisados os efeitos de medidas de controle e 
recuperação ambiental como coeficiente de permeabilidade, micro-reservatórios no lote domiciliar, implantação de 
reservatórios de detenção de micro-drenagem e reservatórios de retenção de macro-drenagem. Os indicadores mostram-
se eficientes na identificação de critérios para planejamento ambiental que permita recuperar o sistema, partindo de suas 
funções hidrológicas e ambientais. Recomenda-se para futuros trabalhos o estudo e a avaliação de cenários em vista do 
crescimento demográfico e suas demandas, associadas às incertezas das previsões hidrológicas em bacias urbanas sem 
dados a partir do programa PUB – Prediction in Ungauged Basins (Sivapalan et al, 2003). 

 
ABSTRACT:  A simplified methodology of scenarios envisaging the recovery of hydrologic functions in urban 
wetlands is presented. According to Döll et al (2003) proposal, the land-use and occupation for past and future 
situations are studied, with regard to no-planning and intervention scenarios. Occupation criteria are established in order 
to reduce the underlying vulnerability of flood prone areas invaded by impervious conversion (residences, industry, 
streets, open-grass and forests). The concept of regionalization here developed is based on nested basin approach 
(Mendiondo & Tucci, 1997), thereby helping to outline policy guidelines. New indicators to appraise the performance 
of environmental scenarios of recovery and control are depicted. Throughout 40 hydrologic combinations, ranging from 
past records between 1962 and 2000, until future scenarios 2005, 2010 and 2015, with and without recovery planning, 
rainfall-runoff model outputs are simulated. Effects of control and recovery measures, i.e. residential permeability 
index, domiciliary micro-reservoirs, detention reservoirs at micro- (quarter) and macro-drainage (basin) scales, are 
include into scenarios assessment. Results point that new indicators show up as efficient as feasible in the planning 
phases to aid through on system eco-hydrology recovery. Future studies and new assessments are recommended to cope 
with the increasing population demand rising associated to uncertainties of hydrologic estimations in basins without 
data, as promoted by the program PUB-Predition in Ungauged Basins (Sivapalan et al, 2003).  

 
PALAVRAS CHAVE: planejamento ambiental, simulação hidrológica, bacias urbanas. 
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PLANEJAMENTO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: OBJETIVO E ROTEIRO DO ARTIGO 
 

Em termos globais, os serviços ambientais das áreas úmidas continentais superam os US$ 5x1012 ao ano 
(ver p. ex. Alcamo et al, 2003). Esta sustentabilidade hídrica apresenta várias fontes de incertezas, por causa 
de (i) falta de dados observados em bacias hidrográficas (Sivapalan et al, 2003) e (ii) incompleto 
conhecimento dos processos hidrológicos nas áreas de cabeceiras das bacias, que são simplificados nos 
modelos usados no planejamento (Mendiondo & Tucci, 1997). América Latina tem um passivo hidro-
ambiental que aumenta de forma acelerada, com incertezas mal quantificadas e que comprometem à tomada 
de decisão (Mendiondo & Valdés, 2002). O PIB-Urbano de América Latina é de 20 % (≅ US$ 5x1011) da 
valoração dos recursos hídricos urbanos onde o passivo ambiental é maior e o planejamento insuficiente: 
tamponamento de antigos meandros, diminuição da perenidade dos arroios, ocupação desordenada em áreas 
de riscos de enchentes, construção de avenidas marginais em fundos de vale, contaminação dos níveis 
freáticos, etc. Até 2020, a taxa de crescimento do PIB/cápita latinoamericano duplicará o ritmo de 
crescimento da demanda hídrica total (Mendes et al, 2004), acentuando o “endividamento hidro-ambiental” o 
que destaca a necessidade de desenvolver cenários de planejamento estratégico para a recuperação ambiental.  

O planejamento depende do grau de emergência e prioridade da gestão pública. No longo prazo, 
executar projetos de recuperação de rios urbanos tem custos que dependem da integração interdisciplinar. 
Áreas de engenharia civil, recursos hídricos, engenharia florestal, arquitetura, urbanismo e gestão hidro-
social, quando trabalham coordenadamente, produzem projetos de recuperação ambiental de rios urbanos 
com custos da ordem US$ 1,4 milhões por km2 de bacia urbana (FIPAI/PMSC, 2003). No curto prazo, esses 
custos podem evitar prejuízos da exposição ao risco de inundações em várzeas atualmente antropizadas. A 
relevância disto impacta na economia nacional e regional. Por exemplo, as inundações urbanas sofridas em 
Janeiro e Fevereiro de 2004 representaram custos de mais de US$ 1 x 109 em 15 estados do Brasil. Só no 
Estado de São Paulo, estas inundações afetaram até 1 % do seu PIB e comprometeram quase 5 % da sua 
receita tributária (Matsunaga et al, 2004). [O PIB do Estado de São Paulo é da ordem do PIB da Argentina]. 

As faltas de prevenção e de planejamento são só priorizadas, lamentavelmente, após ocorrência de 
desastres de inundações urbanas, p.ex. inundações do Rio Salado, em Santa Fe, Argentina, em 2003. Isto 
leva a propor sistemas de alerta hidrológico para prevenção e controle de inundações urbanas (Matsunaga et 
al, 2004), como parte de planejamento estratégico amplo, com protocolos que incluem técnicas variadas: 
consulta de expertos (Macedo et al, 2004), otimização multi-criterial (Mendiondo e Valdés, 2002), simulação 
de cenários de políticas públicas de recursos hídricos (Mendiondo, 2000b; Döll et al, 2003) e políticas de 
intervenção para prevenção de riscos hidrológicos (Mendes et al, 2004). Nesse aspecto, a recuperação 
ambiental de bacias envolve experiências e abordagens variados (Genz & Tucci, 1995; Mendiondo, 2000a), 
medidas estruturais e não-estruturais (Tucci & Bertoni, 2003) e mistas (Mendiondo et al, 2000), na procura 
de poder serem replicadas em situações de interesse dos Comitês de Bacias de América Latina. 

Este trabalho analisa cenários de planejamento da recuperação ambiental em bacias urbanas. O objetivo 
é apresentar uma metodologia simplificada de cenários para simular seus efeitos na drenagem de bacias 
urbanas com passivo ambiental e com análise de indicadores usuais de hidrogramas de cheias. As partes do 
trabalho sintetizam o roteiro do artigo. Apresentam-se definições e estratégias de traçado de cenários 
ambientais para o planejamento regional. Delineam-se critérios de avaliação de performance de recuperação 
ambiental em bacias antropizadas. São estudados indicadores de cheia simples como vazão máxima 
específica, localização do tempo de pico e coeficiente de escoamento. Aplica-se a metodologia a uma bacia 
real e analisa-se a performance dos cenários de intervenção a partir da integração de áreas de engenharia de 
recursos hídricos e florestal, arquitetura e urbanismo. Nas conclusões e recomendações são discutidos 
critérios de refinamento das incertezas, visando Planos de Bacia sem dados (Sivapalan et al, 2003).  
 
CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BACIAS 
 

Cenários ambientais são imagens alternativas do futuro ricas em indicadores para contribuir na tomada 
de decisões (Döll et al, 2000). Esses possíveis futuros podem demonstrar o impacto que ocorreria devido à 
ausência ou à implementação de planejamento. Um cenário ambiental é uma projeção de uma situação futura 
para o meio ambiente tendo em vista a recuperação de uma condição que apresenta um déficit ou passivo 
ambiental. Existem diferentes metodologias de diminuição de passivo ambiental em rios e bacias, variando 
desde “recuperação”, “restauração”, “reabilitação” e “renaturalização” de rios e bacias hidrográficas. Para 
simular cenários de planejamento de recuperação (intervenção), essa classificação tradicional apresenta 
problemas na quantificação e inclusão de incertezas eco-hidráulicas no rio/canal. Uma nova classificação é 
proposta para destacar critérios em termos de planejamento e de projeto executivo (Mendiondo, 2000a). Esta 
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nova classificação discrimina três tipos de planejamentos: (1) “métodos tradicionais”, quando as medidas 
estruturais (obras) são aplicadas de forma pontual e isolada ao longo dos córregos, com análise parcial de 
cenários de planejamento na bacia; (2) “abordagens estendidas”, quando as incertezas são reconhecidas nos 
cenários de planejamento a partir de trabalhos multi-disciplinares, porém sem uma quantificação definitiva, e 
(3) “estratégias integradas”, metodologias que incluem as incertezas dentro dos modelos de recuperação 
ambiental. Mendiondo et al (2000) apresentaram um modelo de estratégia integrada com cenários para 
mitigação de picos de cheia em bacia experimental brasileira com urbanização e incorporando um critério 
explícito de incertezas eco-hidráulicas. Para a maioria dos Planos de Bacia, os dois primeiros métodos são 
apropriados quando as bacias urbanas não são monitoradas. Destaca-se, assim, a relevância de aprimorar 
etapas simples para prospecção de cenários de planejamento para bacias sem dados.  
 
ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE CENÁRIOS 
 

As etapas para elaboração de cenários para o planejamento regional são (Mendiondo, 2000b; Döll et 
al, 2003): (1) Identificar a área do problema, (2) Definir o sistema, incluindo as principais forças (clima, 
condições hidrogeológicas, economia, etc.), a extensão espacial e temporal e a resolução, (3) Definir os 
indicadores do estágio do sistema: variáveis calculadas por um modelo matemático ou pela combinação das 
saídas de vários modelos, (4) Gerar os cenários qualitativos: cenários de referência (ou de base) e cenários 
de intervenção (ou de controle), (5) Quantificar os cenários através das suposições respeito às principais 
forças, e da determinação dos indicadores dos estágios do sistema no presente e no futuro usando modelos, 
(6) Avaliar os cenários. Esta sexta etapa, “avaliar cenários”, é descrita aqui. As etapas 1 a 5 são 
apresentadas na seção de “Aplicação” com um exemplo prático em bacia hidrográfica urbana brasileira.  
 
Avaliação de cenários 

 
Neste artigo, é apresentada uma “abordagem estendida” simplificada, apresentando cenários por meio 

de indicadores freqüentes em projetos hidrológicos. Mendiondo (2000b) usou uma “abordagem estendida” 
de recuperação ambiental na bacia do rio Lahn, na Alemanha (área de 5.900 km2). A bacia foi dividida em 
“eco-regiões” com igual potencial de recuperação de funções ecológicas. Foram simuladas as respostas das 
bacias para situações “no passado” (condição ideal), “atual” (condição com passivo ambiental), e cenários de 
planejamento de “recuperação ambiental futura” até 2010 e 2030. A avaliação de cenários (etapa 6) foi 
realizada para Unidades de Planejamento (UP), por bacia, usando duas escalas diferentes de discretizacão. 
Indicadores de performance da recuperação foram avaliados a partir da diferença zj – zideal que indica a 
mudança do estado de um sistema da forma IPA = [z(p.a.) – z(ideal)]. z(p.a.)

-1 e CEA [%]= (1 – IPA) 100, sendo 
IPA [adim.] o Indicador do Passivo Ambiental, z(p.a.) e z(ideal) as variáveis dependentes do sistema sob passivo 
ambiental (“p.a.”) e sob situação ideal (“ideal”), respectivamente, e CEA[%] o Coeficiente do Equilíbrio 
Ambiental. Para z(p.a.) = z(ideal), CEA = 100 %, indicando um sistema equilibrado. Na prática, z(ideal) é estimado 
a partir de dados históricos sobre rios urbanos.  

Na falta de dados históricos para avaliar z(ideal) em bacias urbanas de América Latina, em especial com a 
explosão urbana no século XIX e XX, obriga a uma sistematização mais confiável com dados mais recentes. 
Nesses casos, z(ideal) é substituído por z(meta,t’), indicado para um dado momento com existência de déficit 
ambiental, porém essa ocupação e esse passivo ambiental são menores que os atuais. De maneira de adaptar 
o passivo ambiental para uma situação não-ideal, porém melhor documentada no passado no tempo t’ a qual 
pode ser avaliada como “meta”, redefine-e IPA (t)=[z(p.a.,t)–z(meta,t’)].z(p.a.,t) 

-1 e CEA(t) = (1–IPAt).100, sendo z(p.a.,t) 
uma variável sob passivo ambiental em um dado momento t ≠ t’ (normalmente t > t’) com relação a uma 
variável adotada como meta z(meta,t’). Em termos hidrológicos, essa comparação de cenários pode ser obtida 
através de simulação de eventos chuva-vazão e propagação de efeitos em várias escalas (Mendiondo & 
Tucci, 1997) para auxiliar a regionalização das variáveis z(p.a.,t) , sendo definidas (ver Figura 1):  
 

IPA(j,t-t’)   = [z(p.a.,j,t) – z(meta,j,t’)
 ]. z(p.a.,j,t)

 -1,        (1),  
    

CEA(j,t-t’),  = [1 – IPA (j,t-t’) ].100         (2),  
 
sendo j o sub-índice da “j-éssima” bacia de drenagem embutida, coincidente com a UP correspondente. A 
apresentação de indicadores pode ser regionalizada espacialmente da forma 〈z(p.a.,j,t)〉 = z1(Aj) e 〈z(p.a.,j,t)〉 = 
z2(Lj), sendo z1(.) e z2(.) funções de regionalização hidrológica conforme a área Aj e comprimento do canal do 
rio principal Lj, respectivamente, da “j-éssima” bacia de drenagem.  
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Figura 1. Exemplo de variáveis de avaliação de cenários para a recuperação ambiental. Ver explicação no texto. 

 
Nos cenários de planejamento, é útil discriminar as políticas de “recuperação” e de “controle”. A 

primeira indica situações relacionadas com z(meta,j,t’). A segunda indica uma relação com o estágio atual do 
sistema (t’’> t’) que tem um passivo ambiental z(p.a.,j,t’’) e pretende-se controlá-lo. Exemplos de cenários de 
planejamento podem ser as seguintes proposições: “Controle”: a vazão máxima futura não deve superar a 
vazão máxima atual, então procure: z(p.a.,j,t) ≤ z(p.a.,j,t’’)  ; “Recuperação”: a vazão máxima futura deve tender 
para a vazão meta, então procure: z(p.a.,j,t) → z(meta,j,t’) . Na prática, as situações de “controle” são condições 
necessárias para as situações de “recuperação” que são condições suficientes. Uma forma de visualizar é que 
o conjunto das variáveis de controle pertence ao conjunto das medidas corretivas, isto é: {z(p.a.,j,t) , z(p.a.,j,t’’)} ∈  
{z(p.a.,j,t) , z(meta,j,t’)}. A eficiência de cenários de planejamento com intervenção são diferentes. O controle 
compara a situação “sem plano diretor - SPD” (sem planejamento) com a situação atual. A recuperação 
compara o estágio da variável zrec(p.a.,j,t)  futura “com plano diretor - CPD” com a variável meta z(meta,j,t’). As 
eficiências do controle e recuperação podem ser avaliadas com as taxas temporais (Figura 1): 
 

tcon(j, t-t’’, z) = [z(p.a., j, t) – z(p.a., j, t’’)]. ( t - t’’)-1       (3) 
 
trec(j, t-t’, z)   = [zrec(p.a., j, t) – z(meta, j, t’)]. ( t - t’)-1,      (4), 
   

onde tcon(j, t-t’’, z)  é a taxa média temporal de perda de controle da variável z, com passivo ambiental, no 
intervalo entre a situação atual e futura {t, t’’}; trec(j, t-t’, z)  é a taxa média temporal de recuperação do 
sistema, usando a variável zrec com um passivo ambiental, no intervalo entre a situação passada (meta) e 
situação futura {t, t’}. A diferença zrec(p.a., j, t) – z(meta, j, t’) indica o grau de aproximação ou afastamento da 
meta do sistema “j”; a diferença z(p.a., j, t) – z(p.a., j, t’’) indica o descontrole da mudança do estágio atual do 
sistema “j”. Ambas identificam performances do cenário no médio e longo prazo. Quando são usados 
múltiplas variáveis, a nomenclatura das eqs. 1, 2, 3 e 4 é vetorial Z(meta.,j,t’), Z(p.a.,j,t’’), Z(p.a., j, t) e Zrec(p.a., j, t),. 
 
APLICAÇÃO 
 
Identificação da área problema 

 
Situada na região central do Estado de São Paulo, o Município de São Carlos (Figura 2, esquerda) 

apresenta uma densidade demográfica de 170 hab/km2, com 95 % da população morando em áreas urbanas 
(superior à média latino-americana), com um crescimento da população urbana em 1,33 % na década 1991-
2000 e localizada em zona de afloramento e recarga do Acüífero Guaraní.  Em 2000, o IDH de São Carlos 
era superior a 0,84, o PIB total maior que US$ 350 milhões e ocupava a 17ª posição dos melhores municípios 
paulistas (PNUD, 2003). Entre 1960 e 2000, o crescimento populacional da cidade de São Carlos se 
manifestou com uma taxa de mais 4 m2/hab.ano (Mendes, 2003, comunicação pessoal). O município 
pertence a duas macro-bacias: 70 % pertence à UGHRI do Rio Mogi-Guaçu ao norte e 30 % na UGRHI do 
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Tietê-Jacaré ao sul. O impacto urbano é significativo sobre esta última: até 2004 São Carlos ainda conta com 
tratamento de esgoto. As bacias urbanas da cidade são de cabeceiras, variando de 0,3 a 29 km2 (Esteves, 
2003) e drenam suas águas para o rio do Monjolinho, afluente da bacia do Jacaré-Guaçu e do rio Tietê. O 
Alto Tijuco Preto (Figura 2, direita) é uma micro-bacia que começou a ser ocupada a partir de 1940 (PMSC, 
2004), tem 5.000 domicílios e densidade de 50 a 100 hab./ha. (FIPAI/PMSC, 2003). Adaptando dados do 
PNUD (2003), a renda anual dos moradores da bacia do Alto Tijuco supera os US$ 20 milhões. O déficit 
ambiental anual (incluído a contaminação de Acüífero Guarani) no Alto Tijuco Preto é de aprox. US$ 1 
milhão (FIPAI/PMSC, 2003). As nascentes estão comprometidas com lançamento de esgotos e drenagem 
insuficiente (PMSC, 2004). Devido a este quadro de passivo ambiental, a bacia foi declarada de Área de 
Especial Interesse no Projeto de Lei do Plano Diretor tramitando na Câmara Municipal (PMSC, 2004). 
 
Definição do sistema, forças, extensão espaço-temporal e resolução 

 
O sistema do Alto Tijuco Preto representa uma bacia de 2,31 km2. A principal força de 

desenvolvimento é a impermeabilização, cuja evolução histórica aparece na Figura 3 e na Figura 4. O 
crescimento das áreas impermeáveis na bacia foi progressivo e passou de 18 % em 1962 para 50 % em 1998 
(Figura 4). Estima-se que o tamponamento de nascentes possibilitou uma queda da densidade de drenagem 
de 2 para 1,3 km.km-2. Para a elaboração de cenários, a extensão espacial da bacia usa a metodologia de 
bacias embutidas (Mendiondo  & Tucci, 1997), denominadas de Unidades de Planejamento (UP’s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 – Localização da bacia urbana do Alto Tijuco Preto, São Carlos/SP - Brasil. Retângulo (direita) indica local 
das fotos da Figura 3. Os pontos são as seções de controle “j”das bacias embutidas (FIPAI/PMSC, 2003). 
 

   
          1962     1972 1998 

 
Figura 3- Evolução histórica da ocupação do Alto Tijuco Preto, São Carlos, SP, Brasil (FIPAI/PMSC, 2003). 
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As áreas de cinco UPs embutidas são definidas, coincidindo com travessias:  R. Monteiro Lobato (área 

de 0,1 km2), R. Totô Leite (0,55 km2 ), R. Miguel Geometti (1,0 km2), R. Rodrigues Cajado (1,53 km2) e R. 
Rui Barbosa (2,28 km2), onde o comprimento total da bacia é de 1,62 km. Neste artigo, a extensão temporal 
usa cenários retrospectivos de até 40 anos e prospectivos de até 15 anos. O cenário retrospectivo é assumido 
como “meta” para Z(meta,j,t’)

 sobre os ciclos eco-hidrológicos nos fundos de vale. A situação “Passada” toma 
como base o ano 1962 (t’=1962) e a situação “Atual” o ano 2000 (t’’=2000), representado por comparações 
de levantamentos entre 1998 e 2003. Os cenários futuros tiveram o conjunto t = {2005, 2010, 2015}. Os 
cenários de referência são os tendenciais, sem plano diretor (“SPD”), definindo vetores de variáveis sem 
controle Z(p.a., j, 2005), Z(p.a, j, 2010) e Z(p.a, j, 2015) “2005 SPD”, “2010 SPD”, e “2015 SPD”, respectivamente. Os 
cenários de intervenção com Plano Diretor são incluídos a partir recomendações da equipe interdisciplinar 
de engenharia, biologia, arquitetura, urbanismo e educação ambiental do ProTijuco (FIPAI/PMSC, 2003) e 
das discussões do Projeto de Lei do Plano Diretor (PMSC, 2004). São criados cenários “2005 CPD”, “2010 
CPD” e “2015 CPD”, para os vetores Zrec(p.a., j, 2005), Zrec(p.a., j, 2010) e Zrec(p.a., j, 2015), respectivamente. A 
resolução espacial respeita a modelagem concentrada de bacias, Aj = {0,1,  0,55,  1,0,  1,53,  2,28} e a 
discretização temporal das simulações matemáticas usa o critério ∆t < 1/5 tempo de concentração da menor 
sub-bacia (Tucci, 2001). Para este trabalho foi adotado ∆t = 1 minuto.   
 
Indicadores do estágio do sistema: variáveis Z estimadas por modelação matemática 

 
Neste artigo, o estágio do sistema é analisado de forma unidimensional, isto é z(p.a., j, t) e zrec(p.a., j, t). São 

estudados indicadores de cheia simples como: “vazão máxima específica” Qesp (vazão máxima de cheia ÷ 
área da bacia), “localização do tempo de pico” t* (tempo ao pico ÷ tempo de base) e “coeficiente de 
escoamento” C (lâmina total escoada ÷ lâmina total precipitada). Tais variáveis têm utilidade em trabalhos de 
regionalização de vazões e servem para critérios de dimensionamento. Outras variáveis características podem 
ser utilizadas (ver p.ex. Mendiondo & Tucci, 1997; Tucci, 2001). A classificação do uso do solo da bacia é: 
áreas impermeáveis residenciais, bosques, áreas impermeáveis industriais, terrenos baldios em boas 
condições e arruamentos. É usada uma classificação de fotos aéreas e verificado o acréscimo de áreas 
impermeáveis com e sem medidas de micro- e macro-drenagem. São identificadas curvas de potencial de 
escoamento a partir do método do Soil Conservation Service – SCS (descrito em Tucci, 2001), onde 
CN[adim.] representa o número de curva de potencial de escoamento e S [mm] representa a capacidade 
potencial de armazenamento da bacia. Esse método é de ampla utilização em projetos de engenharia. Outros 
métodos são descritos em Tucci (2001). A partir dos valores médios espaciais da ponderação de áreas 
parciais de ocupação por sub-bacia, são estimados os valores médios espaciais de 〈CN(j,t)〉 e 
〈S(j,t)〉={S(meta,j,1962), S(p.a,j,2000), S(p.a.,j,2005), S(p.a.,j,2010), S(p.a.,j,2015), Srec(p.a.,j,2005), Srec(p.a.,j,2010), Srec(p.a.,j,2015)}.   
 
Geração de Cenários Qualitativos: de referência e de intervenção  
 

Cenário tendencial (SPD) 2005, 2010 e 2010: Para “baldio em boas condições” encontram-se terrenos, 
solos expostos e áreas não identificáveis. Existe um acréscimo de áreas residenciais em antigas áreas de 
baldios: algumas áreas pré-loteadas, porém não ocupadas. A mudança do uso aparece onde havia florestas e 
foram construídos arruamentos. Para as zonas industriais houve um acréscimo de 5% para 7% no período 
correspondente (1962-1998). Para a evolução das áreas Sem Plano Diretor, define-se um crescimento sem 
planejamento conforme a evolução histórica (aprox. 4 m2 /hab.ano; Mendes, 2004, com. pessoal), com 
ocupação desordenada de várzeas, tamponamento de córregos, desmatamento e impermeabilização.  

Cenários de intervenção (CPD): Os cenários de intervenção definem políticas públicas na escala de 
“lote”, de “micro-” e de “macro-drenagem” e desvio da marginal do eixo do vale do arroio urbano. São 
distribuídos 18 reservatórios para detenção da micro-drenagem e de resíduos sólidos acarretados pela 
drenagem (FIPAI/PMSC, 2003), com dimensões de 3x3x3m, recebendo águas das bacias laterais. Adaptando 
a metodologia do SCS (Tucci, 2001). Estes reservatórios aumentam o armazenamento potencial final da 
bacia, de forma Srec(p.a.,j,2005)= Slote (p.a.,j,2005) + ∆Smicro (tabelas completas em Ohnuma Jr., 2004), isto é a 
soma dos armazenamentos potenciais da política de recuperação dos lotes e dos reservatórios de micro-
drenagem, respectivamente. Cenário 2005 com Plano Diretor (CPD-2005): Na escala de lote, o acréscimo 
de áreas permeáveis (15%) para zona residencial e industrial como medida de cenário para as novas 
construções no ano de 2005 e reflorestamento nas várzeas e arborização de calcadas. Na macro-drenagem, 
este cenário reativa o reservatório de detenção da R. Miguel Giometti (UP = j =3); abertura de canal e 
aplicação engenharia naturalística (FIPAI/PMSC, 2003) entre R. Monteiro Lobato (UP = 1) e Totó Leite (UP 
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= 2), com nova travessia da R. Totó Leite. Cenário 2010 com Plano Diretor (CPD-2010): Na escala de lote, 
com coeficiente de permeabilidade em 15% das áreas para as novas construções, há implantação de micro-
reservatórios de capacidade de 1 m2 em 10% dos lotes residenciais. Áreas com crescimento vegetativo no 5° 
ano do plantio incorporam cobertura verde por (1) reflorestamento ao longo das áreas de proteção ambiental 
e várzeas e (2) arborização parcial das calçadas nas ruas fora das áreas de várzeas. Abertura (recuperação) 
das travessias das ruas: Monteiro Lobato, Miguel Giometti e Antônio Rodrigues Cajado (UP=1; 3; 4). 
Cenário 2015 com Plano Diretor (CPD-2015): acréscimo do coeficiente de permeabilidade em 15% das 
áreas novas e novos micro-reservatórios em 20% dos lotes. Outras medidas: reservatórios domiciliares e 
reservatórios de filtragem, idênticos ao 2010, e 10o ano depois do plantio, aumentando a cobertura verde. 
 
Quantificação dos cenários: simulação hidrológica 

 
Através das suposições das principais forças e indicadores do sistema no presente e futuro, realizam-se 

simulações com o modelo hidrológico IPHS-1 para Windows, versão 2.03, (Tucci, 2001; IPH-
UFRGS/FEA/ALM, 2003), cujo sistema computacional modulado permite criar vários cenários de 
transformação chuva-vazão e propagação em trechos de rios e canais. Detalhes completos dos resultados 
aparecem em Ohnuma Jr. (2004). Para cada bacia embutida existem diretrizes urbanísticas específicas que 
integram o processo de recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto (PMSC/FIPAI, 2003). Foram realizadas 
40 simulações ( = 5 bacias x (2 cenários históricos + 6 cenários futuros)). A tormenta utilizada para simular 
os cenários foi a registrada dia 30/01/04 em São Carlos/SP (Figura 5). O período de retorno é menor a 10 
anos para a intensidade média da chuva (curva I-D-F publicada por Righetto, 1998). Detalhes dos impactos 
hidrológicos deste evento aparecem em Almeida Neto et al (2004) e Righetto & Mendiondo (2004). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Na composição da Figuras 6 e 7 e Tabela 1 são apresentados resultados parciais, devido à restrição de 
espaço, e relativos a tj*, Cej, Qespj , tcon(j, t-t’’, z) e trec(j, t-t’, z). Detalhes aparecem em Ohnuma Jr. (2004). 
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Figura 4 – Evolução histórica da  ocupação, com previsão futura “sem-“ (esquerda) e “com-“ (direita) Plano Diretor na 
bacia do Alto Tijuco Preto (FIPAI/PMSC, 2003). 

   
Figura 5- Imagens da tormenta de 30/01/04, de duração de 44 min. e precipitação de 40,5 mm, usada para testar 
cenários de planejamento. Contribuição de áreas impermeáveis (esquerda) e inundações a jusante (direita) em fundo de 
rio urbano de São Carlos, SP, Brasil. Fonte: FINEP-CT-HIDRO/EESC-USP/DAEE-SP 01.02.0086.00. 
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Figura 6. Detalhes das simulações (acima); regionalização 〈 zp.a., t j 〉 (centro) e IPA(p.a.,t) para t* (abaixo, direita). 
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Figura 7. Taxas de eficiência do planejamento de C (esquerda) e t* (direita) para cenários até 2005, 2010 e 2015.  
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Tabela 1- Exemplo de indicadores e taxas de cenários simulados para z = Qesp. [taxa = litros.s-1.km-2.ano-1] 
Cenário 2005; (t- t’)= 43; (t- t’’) = 5 Cenário 2010; (t- t’)= 48; (t- t’’) = 10 Cenário 2015; (t- t’)= 53; (t- t’’) = 15 

Sem Plano Diretor Com Plano Diretor Sem Plano Diretor Com Plano Diretor Sem Plano Diretor Com Plano Diretor 
CEA(j,t-t’) tcon(j, t-t’’,z) CEA(j,t-t’) trec(j, t-t’,z) CEA(j,t-t’) tcon(j, t-t’’,z) CEA(j,t-t’) trec(j, t-t’,z) CEA(j,t-t’) tcon(j, t-t’’,z) CEA(j,t-t’) trec(j, t-t’,z) 

  
 
“j”, Aj   
[#]; [km2] 

[%] [taxa] [%] [taxa] [%] [taxa] [%] [taxa] [%] [taxa] [%] [taxa] 
1 ; 0,10 21 823 26 96 20 460 26 86 18 344 27 75
2 ; 0,55 16 363 19 98 14 272 19 86 13 226 20 75
3 ; 1,00 19 173 **107 -2 16 186 **107 -1 15 166 **107 -1
4 ; 1,53 24 110 60 19 23 91 61 16 22 75 62 14
5 ; 2,28 28 78 50 31 25 95 50 27 23 83 52 23
 

Em termos gerais, CEA(.)  com plano diretor é aprox. o dobro que sem plano diretor. A  relação 
regional das taxas tcon(.) e trec(.) mostra desequilíbrios maiores nas áreas de cabeceiras do que nas áreas de 
jusante. Custo para recuperação das bacias de cabeceiras é ca. US$ 800.000 km-2. A reativação de 
reservatório de detenção em j = 3 poderá mitigar vazões máximas próximas das metas (CEA(3,t-t’)≅ 100 %). 
Isto depende de quando os usuários formalizem a recuperação da várzea criando a Associação de Bacia.  
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Foram apresentados critérios ambientais alternativos para a regionalização de macro-drenagem urbana 
de bacias sem dados. Visa-se a replicação em outras situações. Do exemplo apresentado, os resultados 
completos de cenários de vazões máximas, volumes escoados e tempos de chegada das vazões máximas 
estão disponíveis em FIPAI/PMSC (2003) e Ohnuma Jr. (2004). Os critérios deste artigo demonstram que o 
uso e ocupação do solo (na escala espacial) e as medidas de recuperação ambiental (na escala pontual) 
podem ser integrados produzindo elementos de projeto. Usaram-se metodologias simplificadas e ferramentas 
usuais ao alcance de grupos técnicos. Para tomadores de decisão de políticas públicas urbanas estes 
elementos podem ser incorporados no Plano Diretor de Bacia usando cenários tendenciais e de intervenção. 
Indicam-se parâmetros simples que permitem aprimoramentos posteriores com usuários (ver I Workshop de 
Recuperação Ambiental, FIPAI/PMSC, 2003), que auxiliem ao Plano Diretor e no Código de Obras. 

Para futuros trabalhos técnicos, recomenda-se (1) inclusão de análise de incertezas, a partir de 
diferentes do estado de umidade antecedente que afetam CN=f(S) e seu efeito nos intervalos de confianças, 
p.ex. {Cmín; Cmáx}, {Qespmín; Qespmáx}, {t*mín; t*máx}, sendo possível de relacionar incertezas com resiliência 
ambiental; (2) relação de indicadores hidrológicos com indicadores de novas áreas verdes per cápita e IDH, 
incluindo-os como novo vetor de variáveis para analisar os cenários de forma multi-variada, (3) o 
aprimoramento multi-criterial com otimizão multi-objetivo das variáveis Z(meta.,j,t’), Z(p.a.,j,t’’), Z(p.a., j, t) e Zrec(p.a., 

j, t), (4) análise comparativa com abordagem de modelagem concentrada e distribuída por lotes para obter a 
diferença | Z(.)

[concentrada]- Z(.)
[distribuída] | e avaliar o efeito de escala na regionalização de cenários de 

planejamento em bacias urbanas sem dados (Sivapalan et al, 2003). Para programas de gestão pública, os 
autores encorajam a criação da Associação de Usuários de Micro-Bacia do Tijuco Preto, como elemento para 
que a sociedade civil organizada aproveite os cenários ambientais, em termos de re-definição de metas e 
políticas públicas da bacias urbanas de especial interesse sócio-ambiental e econômico. 
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