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INTRODUÇÃO 

A realidade da maioria das cidades brasileiras é o enfrentamento de diversos problemas 

relacionados à drenagem urbana de águas fluviais e pluviais, seguidos de impactos ao meio ambiente 

e à população local. O planejamento urbano, que inclui o Plano Diretor de Drenagem Urbana 

(PDDU), é essencial, principalmente para a busca da melhoria no uso e ocupação do solo, uma vez 

que tal inadequação leva à geração de problemas estruturais e não-estruturais (Tucci, 2007). 

Mudanças no uso e na ocupação da terra interferem diretamente sobre o regime de escoamento 

em bacias hidrográficas. As florestas favorecem a infiltração de águas precipitadas, reduzindo os 

picos de cheias e, ao mesmo tempo, favorecendo a ampliação das vazões mínimas, em função do 

aumento das perdas da água devido à evapotranspiração (Balbinot et al., 2008).  Desta forma, PDDUs 

são sempre integrados por recomendações de aumento de áreas florestadas, visando o controle de 

alagamentos e inundações em áreas urbanas. A efetividade deste aumento na redução de picos de 

cheias difere de bacia para bacia, dada a diversidade das interrelações entre a pedologia e a vegetação 

existente.  

A simulação hidrológica é uma das ferramentas utilizadas para predizer essa efetividade (Lin 

et al., 2017), além de ser um dos principais instrumentos de gestão dos recursos hídricos, uma vez 

que possibilita a predição do impacto do seu manejo sobre a produção de água (Santos, 2009). Dentre 

os modelos hidrológicos, destaca-se o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), o qual foi 

desenvolvido para simular o impacto das alterações do uso, tipo e manejo do solo no escoamento, 

produção de sedimentos, carga de poluentes e qualidade da água em bacias hidrográficas (Arnold et 

al., 1998). 

O núcleo urbano de Guaçuí é cortado pelo rio do Veado e seus afluentes (córrego Montevidéo, 

Catarina e córrego Santa Cruz), cujas cheias, conjugadas ou não, vêm provocando prejuízos tangíveis 

e intangíveis à população, obrigando o poder público a executar obras de proteção e dragagem dos 

mesmos, cujos custos são elevados. A aplicação de práticas culturais como redução da taxa de lotação 

nas pastagens, plantio em nível e reflorestamento devem sempre ser conjugadas com práticas 

estruturais, entretanto, embora seja senso comum que elas diminuem os picos de vazão, ainda não se 

conhece o quanto que elas são capazes de reduzir. 

O presente trabalho propõe discutir a efetividade do aumento de áreas florestadas na redução 

de picos de vazão, usando a bacia do rio do Veado como estudo de caso, propondo acender uma luz 

na discussão de quais medidas devem ser recomendadas para proteger a população contra cheias. 
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METODOLOGIA 

 A área de estudo compreende a bacia do rio do Veado, no município de Guaçuí – ES (Figura 

1), e, de acordo com o Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais do município (SEDURB, 2013), 

ocorrem constantes inundações em sua área urbana devido às cheias do rio do Veado e de seus 

afluentes, trazendo diversos prejuízos ao município. O rio do Veado é um dos principais afluentes do 

rio Itabapoana em território capixaba, com 533,24 Km² de área de drenagem. Até o início do núcleo 

urbano de Guaçuí, este curso d’água drena uma área de 366 Km², correspondendo a 68% da área total 

drenada pela bacia. A bacia de drenagem do rio do Veado tem uso do solo voltado principalmente 

para a atividade agrícola, com foco no plantio de café. Também é comum a ocorrência de extensas 

pastagens, principalmente para bovinocultura. A cobertura florestal possui maior concentração na 

região do Caparaó, onde ocorre uma das principais reservas da mata atlântica do estado. O rio do 

Veado corta diversos bairros da cidade e um dos seus principais afluentes é o Ribeirão São Tiago, 

que concentra a maior parte das áreas agrícolas da bacia. Também se destacam, em seu trecho urbano, 

os córregos Santa Catarina e seu afluente Montevidéu, e o córrego Santa Cruz (SEDURB, 2013). 

Figura 1 – Área de Estudo – Bacia do rio do Veado

 

Esta área foi escolhida para a pesquisa por ser um local que sofre constantemente com 

inundações, e, como o município possui um Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais – PDAP, 

considerou-se relevante que se testasse a efetividade de uma das práticas vegetativas propostas no 

mesmo para o problema das inundações na área urbana de Guaçuí – ES. 

Para o desenvolvimento do trabalho, ou seja, para a aplicabilidade da ferramenta de modelagem 

SWAT e análise estatística dos resultados, foram necessários os softwares ArcGis (versão 10.3.1), 

desenvolvido pela Environmental Systems Research Institute – ERSI; ArcSWAT (versão 2012), um 

sistema de software que une o ArcGis e o modelo SWAT, desenvolvido pela Universidade Texas 

A&M e SisCAH (Sistema Computacional para Análise Hidrológica – versão 1.0), desenvolvido pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo 

utilizado na estimativa de vazões, curva de permanência, regularização de vazões e preenchimento e 

extensão de séries. 
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Foram necessárias informações de uso e ocupação do solo, tipos de solos e declividade (Modelo 

Digital de Elevação), que foram processadas em Sistema de Informação Geográfica para criar mapas 

utilizados como arquivos de entrada no modelo. Após esse processo, foi criado o projeto no 

ArcSWAT, onde os mapas foram sobrepostos e assim criadas 30 sub-bacias e 1.405 Unidades de 

Resposta Hidrológica (HRU), que são áreas criadas a partir das sub-bacias com atributos únicos de 

uso e ocupação do solo, tipo de solo e declividade. 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi utilizado para integrar as informações topográficas da 

bacia do rio do Veado. Para a configuração do modelo com relação ao uso e ocupação do solo, foi 

utilizado o próprio banco de dados do SWAT, buscando os usos existentes na bacia ou os que mais 

se aproximavam dos mesmos. Foram identificados 14 tipos de uso: cultivos temporários (739,8 ha), 

cultivos de café (6.919,1 ha), abacaxi (1,4 ha), macega (2.836,8 ha) e cana de açúcar (16,4 ha), 

reflorestamento com eucalipto (1.742,7 ha), mata nativa (7.882,9ha), floresta em estágio inicial de 

regeneração (3.515,6 ha), pastagens (26.805,4 ha), afloramento rochoso (256,4 ha), área urbana 

(273,4 ha), brejo (241,7 ha), massa d’água (97,3 ha) e outros (1.129,5 ha). O mapa de solos da bacia 

foi baseado no mapa de solos desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária 

(EMBRAPA). Foram identificados na bacia do rio do Veado 6 tipos de solo: Cambissolo (739,8 ha), 

Gleissolo e/ou Neossolo Flúvico (1.129,5 ha), Latossolo (6.919,1 ha), Argissolo (1.742,7 ha), 

Rochoso e/ou Neossolo Litólico (7.882,9 ha) e Massa D’água (241,7 ha). Foram definidas para a 

bacia do rio do Veado 4 classes de declividade, compreendidas nos intervalos de 0-20%, 20-45%, 45-

75% e maiores que 75%. O modelo também requer dados meteorológicos: precipitação, temperaturas 

máximas e mínimas, umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento. Foram utilizados 

dados de precipitação da estação pluviométrica Guaçuí (código 2041001), localizada no centro 

urbano de Guaçuí/ES, disponível no banco de dados Hidroweb, da Agência Nacional de Águas 

(ANA). O restante dos dados foi obtido da estação meteorológica de Venda Nova do Imigrante/ES, 

disponibilizados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper. 

Essa estação foi escolhida devido à similaridade climática com a bacia do rio do Veado. 

Foi realizada uma modelagem inicial para comparação dos valores reais de vazão da estação 

Fluviométrica Guaçuí (ANA, código 57740000) e os simulados para o cenário 1, bem como a 

precipitação, durante 365 dias do ano 2007, ano em que houve o sobrevoo que originou o mapa de uso 

do solo utilizado na modelagem hidrológica da bacia, verificando que o modelo SWAT poderia ser 

usado para a bacia do rio do Veado. Em seguida foram analisados dois cenários de uso e ocupação 

do solo (Figura 2), denominados Cenário 1 (Figura 2a), para o uso e ocupação do solo atual, e Cenário 

2 (Figura 2b), com mudança de aproximadamente 50% das pastagens para mata nativa.  

Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo para os dois cenários analisados: (a) Cenário 1 – esquerda e (b) 

Cenário 2 – direita 

 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 4 

Para a análise da efetividade do aumento de áreas florestadas na bacia do rio do Veado na redução 

de riscos de inundação no núcleo urbano de Guaçuí, o modelo foi rodado para um período de 30 anos 

(entre os anos 1985 e 2014). As vazões diárias resultantes das simulações foram exportadas para 

planilha eletrônica e apropriadas as vazões máximas para cada ano de simulação e para cada cenário. 

As vazões máximas anuais foram levadas ao Sistema computacional SisCAH, por meio do qual foram 

ajustadas as distribuições de probabilidade de Pearson III, LogPearson III, LogNormal II, LogNormal 

III e Gumbel. Foram, então, calculadas as vazões máximas para períodos de recorrência de 2, 5, 10, 

15, 20, 25, 30 e 100 anos no centro urbano de Guaçuí. Com isso, foi possível comparar as vazões 

máximas nos dois cenários analisados e a partir disso, analisar a efetividade do aumento da área 

florestada em uma bacia hidrográfica na redução de inundações. 

 

RESULTADOS 

Embora não tenha sido realizada a etapa de calibração e validação, os parâmetros utilizados no 

modelo seguiram um mesmo comportamento e, portanto, foram considerados adequados às características 

físicas da bacia do rio do Veado, mostrando assim adequação em reproduzir as vazões observadas. 

Na Figura 3 são apresentadas graficamente as vazões simuladas pelo SWAT para os cenários 1 

e 2 para o ano de 2007. É possível verificar a redução das vazões do Cenário 1 para o Cenário 2 ao 

longo do período escolhido, confirmando o papel das florestas na diminuição dos picos de vazão. 

Figura 3 – Hietograma e hidrograma das vazões diárias observadas e vazões diárias simuladas pelo modelo SWAT com 

o uso do solo atual e o proposto para o ano de 2007 

  

As vazões máximas anuais simuladas pelo SWAT, para os dois cenários 1 e 2 para o período 

1985-2014 são apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4 – Vazões máximas anuais simuladas para o rio do Veado, em Guaçuí, para os dois cenários de uso de solo, 

para o período 1985-2014 

 

No presente estudo foram apropriadas vazões máximas com períodos de recorrência de 2, 5, 10, 

15, 20, 25, 30 e 100 anos, a partir do emprego das diferentes distribuições probabilísticas disponíveis 

no programa SisCAH. Os resultados para os Cenários 1 e 2 estão representados nas Tabelas 1 e 2, 

respectivamente. 

Tabela 1 – Vazões para os períodos de recorrência de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 100 anos, analisadas a partir 

das vazões máximas anuais resultantes da simulação do SWAT para o Cenário 1  

Período de recorrência Vazão (m3/s) Melhor método de distribuição 

2 242,82 Gumbel 

5 308,704 LogPearson III 

10 347,323 LogNormal III 

15 364,193 LogNormal III 

20 375,332 LogNormal III 

25 383,578 LogNormal III 

30 390,09 LogNormal III 

100 429,13 LogNormal III 
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Tabela 2 – Vazões para os períodos de recorrência de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 100 anos, analisadas a partir 

das vazões máximas anuais resultantes da simulação do SWAT para o Cenário 2 

Período de recorrência Vazão (m3/s) Melhor método de distribuição 

2 209,83 Gumbel 

5 274,86 LogNormal III 

10 306,30 LogNormal III 

15 322,32 LogNormal III 

20 332,83 LogNormal III 

25 340,91 LogNormal III 

30 347,04 LogNormal III 

100 384,6 LogNormal III 

 

As Figuras 5 a 12 apresentam os gráficos resultantes dos testes estatísticos realizados no 

Sistema Computacional SisCAH para a bacia do rio do Veado em Guaçuí. Esses gráficos mostram 

barras verticais, que representam a vazão máxima após a inserção da série histórica de vazão simulada 

pelo SWAT, com o valor absoluto da mesma (em m3/s) no topo de cada tipo de distribuição 

probabilística analisada (sendo a: Pearson III, b: LogPearson III, c: LogNormal II, d: LogNormal III, 

e: Gumbel). Também é possível visualizar o erro associado ao método probabilístico pela diferença 

entre as duas linhas horizontais (limite inferior e superior – 95%), que podem ser interpretadas da 

seguinte maneira: quanto menor a distância entre elas, menor o erro estatístico. 

Figura 5 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 2 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Figura 6 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 5 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Cenário 1 Cenário 2 

Cenário 1 Cenário 2 
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Figura 7 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 10 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Figura 8 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 15 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Figura 9 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 20 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Figura 10 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 25 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 
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Figura 11 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 30 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Figura 12 – Estimativa de vazões máximas para o período de retorno de 100 anos para o rio do Veado em Guaçuí 

para Cenário 1 e Cenário 2 

 

Conforme pode ser observado, a distribuição LogNormal III apresentou o menor erro padrão 

para 13 das 16 simulações e foi utilizada na comparação discutida em seguida. Foram calculadas as 

diferenças percentual e absoluta entre as vazões máximas no Cenário 1 e no Cenário 2, para cada 

período de retorno (Tabela 3). 

Tabela 3 – Diferenças percentuais e absolutas para as vazões com diferentes períodos de recorrência 

utilizando a distribuição estatística LogNormal III para os Cenários 1 e 2 

Período de recorrência Diferença absoluta (m3/s) Diferença percentual (%) 

2 33,68 13,87 

5 39,22 12,49 

10 41,023 11,81 

15 41,873 11,5 

20 45,502 11,32 

25 42,768 11,15 

30 43,04 11,03 

100 44,53 10,38 
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Cenário 1 Cenário 2 

Cenário 2 
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A partir dos dados obtidos nas análises de picos de vazão, as diferenças percentuais, embora 

relativamente baixas (abaixo de 20%), são indicadoras de que as áreas florestais contribuem 

efetivamente ao serem utilizadas como práticas não estruturais na prevenção de inundações.  

É observado que ocorreram variações percentuais entre 2 e 100 anos de recorrência. Em termos 

de diferença absoluta, maiores períodos de retorno resultam em maior diferença, mas, em termos de 

diferenças percentuais, menores períodos de retorno resultam em maiores diferenças. O plantio de 

florestas se mostrou mais efetivo para vazões com menores períodos de retorno. Houve uma redução 

de 10,38% entre os cenários 1 e 2 para um período de retorno de 100 anos, enquanto para períodos 

de retorno de 2 anos a redução foi de 13,87%. Embora não sejam números percentuais significativos, 

a redução das vazões variou entre 33,68 m3/s para períodos de retorno de 2 anos e 44,53 m3/s para 

período de retorno de 100 anos.   

 

CONCLUSÕES 

As alterações de uso da terra propostas neste trabalho influenciaram na resposta hídrica da bacia 

estudada. O modelo SWAT e o Sistema Computacional SisCAH se mostraram adequados para serem 

utilizados como suporte à gestão de bacias hidrográficas no que diz respeito à resposta hídrica das 

mesmas. Como resultado das simulações prevê-se que a transformação de cerca de 50% das pastagens 

em floresta, na bacia do rio do Veado, tende a reduzir os picos de vazão em até 44,53 m3/s em valores 

absolutos e em até 13,87% em termos percentuais. 

Recomenda-se o acoplamento de um modelo hidráulico em estudos futuros, visando indicar 

visualmente o efeito da redução das vazões resultante de mudança do uso do solo nas manchas de 

inundação. E, ainda, que sejam realizados mais estudos com vistas a explicar melhor a relação de 

períodos de retorno maiores com menor efetividade da influência da floresta na redução dos picos de 

vazão.  

Finalmente, foi possível mostrar que o aumento da área florestada em uma bacia hidrográfica 

tende a reduzir os picos de vazão, portanto, constitui um instrumento importante nos Planos Diretores 

de Drenagem Urbana dos municípios. Essa mudança no uso e ocupação do solo visando o aumento 

de áreas verdes ainda contribui com áreas que servem de lazer, redução de temperatura, melhoria da 

qualidade do ar e uma maior conectividade com a fauna e a flora local. 
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