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A pesquisa visa estimar o efeito da mudança do uso e cobertura do solo no escoamento na 

bacia do riacho do Sapo e a estruturação do modelo Storm Water Management Model (SWMM) ao 

Riacho do Sapo, localizada em Maceió – Alagoas para determinação de cargas de poluição. 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Riacho do Sapo, que é uma sub-bacia na parte 

baixa da bacia do rio Reginaldo, principal bacia urbana da cidade de Maceió (Figura 01). Tal 

localização é significativa para o aporte de resíduos sólidos e líquidos (PIMENTEL, 2009). Com 

uma área de captação de 2,10 km
2 

a bacia corta quatro bairros da cidade de Maceió: Jacintinho, 

Mangabeiras, Jatiúca e Poço. 

 

A metodologia abrange os passos seguintes: 
 

1. Adoção dos cenários de uso e cobertura do solo na 

bacia: o software Google Earth disponibiliza imagens 

históricas da cidade de Maceió. Nestas imagens, pode-

se observar a mudança da cobertura do solo com boa 

resolução. Como a bacia é pequena, é possível ter uma 

visão detalhada do processo de mudança. Serão usadas 

as imagens dos anos de 2002, 2007 e 2010, sendo que 

2007 dirá respeito ao cenário utilizado por trabalhos já 

desenvolvidos na bacia (PEDROSA, 2008, LUNA, 

2009, PIMENTEL, 2008 e OLIVEIRA, 2011). 
 

2. Parametrização de modelo chuva-vazão por sub-bacias, para cada cenário: as sub-bacias possuem 

mais de um uso e cobertura do solo. Isto significa que um parâmetro como o CN é uma média dos 

valores correspondentes a cada uso e cobertura do solo. 

3. Chuva de projeto: a chuva de projeto utilizará a curva IDF de Maceió com tempos de retorno de 

5, 10 e 25 anos. A distribuição temporal da chuva pode ser a tradicional de blocos alternados ou 

aquela mostrada em Menezes (2009), quando da análise estatística de eventos registrados nos 

pluviômetros da bacia hidrográfica do rio Reginaldo; 

4. Simulação da geração do escoamento superficial em cada em cada sub-bacia no canal para cada  

cenário: a mudança de um parâmetro hidrológico como o CN de uma sub-bacia não implica, 

necessariamente, na mudança proporcional das vazões geradas, o que impõe a geração chuva-vazão. 

Para completar o entendimento de como a mudança de uso e cobertura do solo afeta o escoamento, 

é necessário propagar o efeito das sub-bacias. Pode-se ainda verificar uma condição de contorno 

semelhante à adotada por Vidal (2012), representando as condições cíclicas de maré. 

No momento, o estudo encontra-se na fase de parametrização do modelo chuva-vazão SCS 

para as imagens dos anos de 2002 e 2010 (Figura 02). Para isto, o uso e ocupação do solo da bacia 

nos períodos correspondentes às imagens se realiza, sem o uso de classificação automática, o que 

demanda tempo. Julga-se que, dessa forma, a classificação fica bem detalhada, pois inclusive está 

auxiliada por visitas a campo, que pode ser feito tranquilamente, dada a facilidade de acesso e de 

caminhada pela bacia. 

 

Figura 01. Localização da bacia do sapo em relação à 

Bacia do Reginaldo (PIMENTEL, 2009). 
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Figura 02. Caracterização da bacia do Riacho do Sapo nos cenários: (A) 2002 e (B) 2010. Mostrando a 

alteração provocada pela construção de dois supermercados (setas amarelas e azuis). 
 

Até o final do semestre, deve-se ter toda a parametrização hidrológica para os 3 anos 

(cenários), bem como as vazões geradas por sub-bacia nestes mesmos cenários. Algumas perguntas 

serão respondidas, tais como: os maiores empreendimentos na bacia alteram significativamente os 

parâmetros hidrológicos? Qual o alcance disto, se a resposta for positiva? Ou seja, mesmo que 

positiva para os parâmetros, as vazões geradas sofrem aumentos significativos? E se positivo, qual o 

efeito disto no escoamento no canal? O efeito de jusante ameniza, aumenta ou não interfere no 

provável efeito da mudança do uso do solo? E a poluição, aumenta muito? 
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