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RESUMO - A bacia hidrográfica é a unidade estratégica para gestão dos recursos naturais, 

portanto, questões cruciais ao seu equilíbrio hídrico, são elementos envolvidos diretamente na 

sustentabilidade ambiental, econômica e social das unidades territoriais abrangidas. Nesta 

proposição, utilizou-se conhecimentos de inteligência remota, geoprocessamento e modelagem 

hídrica, com intuito de avaliar o efeito do uso do solo na macrodrenagem. A bacia apresentou baixa 

declividade e razoável densidade de drenagem, que, associadas ao percentual existente de cobertura 

vegetal, revela uma resposta positiva regulatória para o escoamento em grande parte da superfície 

estudada. Assim, deve ser considerado que o uso de novas tecnologias aplicadas em conjunto aos 

conhecimentos já difundidos podem ajudar aos gestores na tomada de decisão em tempo real ao 

evento de transformação natural. 

 

ABSTRACT - Watersheds are strategic units for management of natural resources, therefore, they 

are crucial to water balance issues, and that is linked with the sustainability of cities and territories. 

In this proposition, we used remote sensing knowledges, GIS, geoprocessing and water modeling, 

in order to assess the effect of land use on macrodrainage. The basin had a low slope and reasonable 

drainage density, which, associated with the existing percentage of vegetation cover, reveals a 

positive regulatory response of runoff, largely from all surface. Thus, should be considered which 

the use of new technologies applied with some already widespread knowledge can help managers 

and stakeholders in decision, making it in real time on natural changes and transformations events 

from landscapes. 
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1.INTRODUÇÃO: 

Os processos hidrológicos em uma bacia hidrográfica possuem duas direções de fluxo: 

vertical, representado pela precipitação e evapotranspiração, e horizontal, representado pelo 

escoamento e infiltração. Eles afirmam que a vegetação tem papel fundamental em todo o processo 

hidrológico da bacia hidrográfica, principalmente na interceptação, evapotranspiração e escoamento 

superficial, atuando, direta ou indiretamente, em todas as fases do ciclo (Tucci & Clarke 1997). 

Segundo Barreto-Neto e Souza Filho (2003), o estudo do escoamento superficial ainda 

promove a concepção de prognósticos sobre o comportamento da precipitação efetiva a partir de 

mudanças no uso do solo, tais como: substituição de florestas por pastagem, ampliação de área com 

culturas agrícolas, mudanças nas espécies agrícolas e urbanização, antes mesmo destas trocas serem 

perpetradas na bacia real.  

Os efeitos principais da urbanização, com relação às inundações, segundo Tucci, (1997), são: 

o aumento da vazão máxima, a antecipação do pico de cheia e o aumento do volume do escoamento 

superficial. Relacionado a este mesmo processo, temos o controle das enchentes urbanas, que é um 

processo permanente, e deve ser mantido pelas comunidades, visando à redução do custo social e 

econômico dos impactos. 

Assim sendo, este trabalho objetivou ofertar um modelo de avaliação que correlaciona as 

características físicas da bacia hidrográfica, o uso do solo, as precipitações intensas e 

consequentemente a variação do escoamento superficial sobre a área de macrodrenagem de 

importantes regiões da zona da mata Pernambucana. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS: 

Área de Estudo: 

A Unidade de Planejamento Hídrico UP14, que corresponde ao grupo de bacias de pequenos 

rios litorâneos 1 - GL1,está localizada no litoral norte do Estado de Pernambuco entre 07º 35’ 12” e 

08º 03’ 48” de latitude sul, e 34º 48’ 46” e 35º11’ 33” de longitude oeste. O grupo GL1 limita-se ao 

norte com a bacia do rio Goiana (UP1), ao sul com a bacia do rio Capibaribe (UP2),ao leste com o 

oceano Atlântico e, a oeste, com as bacias do rio Goiana e do rio Capibaribe (PERNAMBUCO, 

2006). 

Como recorte para a realização das análises neste trabalho foi selecionada uma sub-bacia 

hidrográfica dentro do Grupo de Rios Litorâneos (GL1), na região da Zona da Mata Pernambucana. 

Essa sub bacia abrange os municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Recife, Camarabibe e 
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Paudalho. Está localizada na Bacia GL1, com maior representatividade do Rio Beberibe e possui 

paisagem predominantemente Urbana e Florestal. 

Estudo Fisiográfico: 

A água é a força erosiva preliminar que determina a forma geral da maioria das paisagens. Por 

este motivo, a maioria das paisagens tem muitos cumes (máximos locais) e poucos dissipadores 

(mínimos locais), tendo como resultado um padrão de conectividade de drenagem. Considerando 

tais informações, foram desenhados atributos hidrológicos, gerados por modelo matemático, para as 

bacias hidrográficas e a partir de tais atributos estudaram-se algumas características fisiográficas 

comuns à introdução do estudo deste conjunto de paisagem, sendo elas: a forma, compacidade, 

hipsometria, declividade e densidade de drenagem. 

A partir do programa de cooperação do Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan 

(METI) e da National Aeronautics and Space Administration (NASA) foi formado o banco de 

dados do modelo global digital de elevação, através do uso do sensor satélite ASTER. Dessa forma 

utilizou-se os arquivos com as informação topográficas da bacia hidrográfica de interesse do banco 

de dados ASTER GDEM. A partir deste arquivo Raster desenvolveu-se o banco de dados 

hidrológicos das bacias hidrográficas de interesse particular para a realização do estudo na zona da 

mata pernambucana. 

Imagens e uso do solo: 

Neste trabalho foram utilizadas imagens RapidEye catalogadas durante o ano de 2010. Com a 

adição de pontos de controle apropriados, é possível obter um produto compatível com a escala 

1:25.000. 

Utilizando o ERDAS 9.1, software licenciado, foram gerados mapas de uso do solo com base 

nas imagens RapidEye para serem utilizados como elemento estratégico no cálculo do escoamento 

superficial de cada bacia hidrográfica. Foram observados os limites do mosaico em relação às áreas 

correspondentes aos aglomerados urbanos e outros tipos de solos expostos, corpos hídricos, 

superfícies agrícolas, áreas de regeneração, mangue e fragmentos florestais densos. Para isso criou-

se assinaturas digitais para os pixels de cada tipo de representação física, utilizando o Signature 

Editor do Classifier, ainda usando o ERDAS v.9.1. A partir das assinaturas existentes foram geradas 

imagens classificadas pela ferramenta, Supervised Classification do Classifier. 
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Precipitação efetiva ou escoamento superficial direto: 

A variável de entrada foram as chuvas intensas modeladas através de equações Intensidade 

Duração Frequência (IDF) desenvolvidas no contexto do Plano Diretor de Macrodrenagem da 

Região Metropolitana do Recife, encomendado pela Fundação de Desenvolvimento Municipal 

(FIDEM, 1979). Foram escolhidas pela confiabilidade, por serem utilizadas constantemente para 

cálculos hidrológicos na Região Metropolitana de Pernambuco. 

A determinação destas equações foi realizada a partir de registros pluviográficos de 15 anos 

do posto de Olinda (1926-1933, 1936, 1937, 1939, 1941-1943, 1954) e de 10 anos do posto do 

Curado (1960, 1961, 1963, 1970-1976). 

Para medição da lâmina de água proporcional ao que se transforma em escoamento na 

superfície de uma bacia, a partir de uma precipitação, foi utilizado o Método da Curva Número, que 

foi desenvolvido pelo Serviço de Conservação de Solos (Soil Conservation Service – SCS) do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Departament of Agriculture – 

USDA), segundo Wilken (1971), através dos estudos prévios de Ven Te Chow, elaborados na 

década de 60 do século XX. Tem sido um dos principais métodos aplicados de estudo do 

escoamento nas bacias hidrográficas no Brasil (Tucci, 2007). Por este método pode-se estimar a 

lâmina de escoamento superficial a partir de dados de precipitação e de outros parâmetros da bacia 

(Pruski et al., 2006). Genovez et al (2001) reforçam afirmando que o método avalia o escoamento 

superficial causado por determinada chuva, sobre uma área específica, utilizando dados de solo e da 

cobertura vegetal. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Fisiografia: 

Esta sub-bacia hidrográfica é formada por 8 principais microbacias, que constituem a área de 

captação da precipitação atmosférica, área esta, responsável consequentemente pela geração do 

escoamento superficial. A área total de captação corresponde a 595 Km², onde, o afluente principal 

atinge 28,2 Km de extensão.  

No quadro que segue estão apresentados alguns dados fisiográficos desta bacia. O fator de 

forma (0,75) e o coeficiente de compacidade (0,33) caracterizam a bacia como unidade de 

propensão a possíveis enchentes. 
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Quadro 1 Principais características fisiográficas da sub bacia estudada. 

Características Valor / unidade 
Área da microbacia 595 km² 

Comprimento do curso principal 28,2 km 
Comprimento total dos canais 547 km 

Densidade de drenagem 0,92 km/km
2
 

Altitude máxima na bacia 255 m 
Altitude média da bacia 83 m 

Altitude no exutório 2 m 

 

A densidade de drenagem da bacia foi de 0,92 Km/Km², sendo que, este valor não é 

considerado uma marca que indique uma boa drenagem, mas, mesmo assim, pode ser considerada 

uma bacia de drenagem relativamente eficiente, em comparação a outras bacias litorâneas. Segundo 

descrito em Tucci (2007), os valores de densidade de drenagem podem variar de 0,5 para bacias mal 

drenadas à 3,5 para bacias com drenagem ótima. 

Considerando as distribuições das faixas de elevação e o perfil hipsométrico correspondente a 

tais faixas, pode ser evidenciado na Figura 1 que esta bacia confirma as características de uma bacia 

hidrográfica litorânea. Com mínimo de 1 metro acima do nível do mar e máximo de 255, a média de 

elevação é de 83 metros com desvio padrão de 46 pixels a partir do Count (contagem) amostral de 

551871. 

 

Figura 1 Perfil hipsométrico da bacia GL1, representado pela distribuição do percentual acumulado das cotas 

altimétricas. 

A declividade na sub bacia GL1 variou de 0° a 18°, com média de 4,4 °, sendo que grande 

parte da variação de maior declive é localizada a partir da formação da calha hidrográfica e dos 

divisores de água, principalmente das regiões de afloramento do reservatório sub superficial e 

subterrâneo, que representam as nascentes. 

Segundo autores como Tucci (2007), variáveis como as vistas aqui anteriormente, como, 

hipsometria e declividade são condicionais e interferentes no processo de geração do escoamento 

superficial. Assim sendo, a translação e o armazenamento ficam dependentes profundamente da 

topologia da bacia hidrográfica, isto é, da disposição no espaço das vertentes e da rede de 

drenagem. 
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Uma bacia com boa drenagem e grande declividade apresenta um hidrograma íngreme com 

pouco escoamento de base, principalmente nos períodos de recessão sazonal da precipitação, e 

picos de vazão de médio a grande intensidade nos períodos chuvosos. As bacias com grande área de 

inundação, e menores declividades tendem a amortecer o escoamento e regularizar o fluxo, 

semelhante ao que encontramos para esta sub bacia do GL1. 

 

Uso do solo:  

De acordo com a classificação supervisionada a sub bacia GL1 apresentou 0,85% de sua 

superfície coberta por água, 0,66% coberta por mangue, 30,9% por vegetação natural (Floresta 

Atlântica), 26,86% por solos expostos (Urbanização) e 40,77% por áreas cultivadas. 

 

Figura 2 Mapa do uso do solo correspondente aos limites da sub – bacia GL1. A superfície foi classificada em: água, 

mangue, floresta, solo exposto e agricultura. 

 

Precipitação efetiva (Runoff): 

A precipitação efetiva desta sub-bacia considerando a condição de umidade antecedente S1 

(solo seco) de saturação do solo foi de, 0 a 1,5% da precipitação, para a faixa de 2 a 200 anos em 

tempo de retorno. Ao considerar a condição de umidade antecedente S2 (solo úmido), a precipitação 

efetiva passa a ser de 0,2 a 16% e a partir da condição S3 (solo saturado) de saturação do solo, passa 

a ser de 8 a 42%. Dessa forma a variação máxima da precipitação efetiva na sub-bacia GL1, 

considerando o mosaico atual de uso do solo, os estádios de saturação do solo e a faixa de 2 a 200 

anos de tempo de retorno, foi de 0 a 42%.  
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Se considerarmos o modelo de precipitação efetiva para as coberturas plenas do uso natural 

(florestal), uso produtivo (agrícola) e o uso antrópico (urbano) tem-se o perfil de respostas extremas 

para esta sub-bacia. Assim sendo, a precipitação efetiva para o uso natural variou ao máximo de 0 a 

10%. Para o uso rural a variação máxima foi de 0 a 50,5% e para o uso antrópico a variação máxima 

foi de 39 a 94%, considerando para isto, os estádios de saturação do solo e a faixa já relacionada de 

tempo de retorno. 

Quando se transforma a lâmina excedente de precipitação efetiva (mm/h) em volume, a vazão 

gerada pelo escoamento superficial pode alcançar de 0 a 823 m³/s no estádio de saturação do solo 

S1, de 29,7 a 8925 m³/s no estádio S2 e de 1448,4 a 23590 m³/s no estádio S3, considerando para 

isto, a faixa do tempo de retorno trabalhada anteriormente para o mosaico de uso do solo atual. Tal 

volume escoado é considerado como parte do serviço ambiental não prestado, pois esta água não vai 

infiltrar e consequentemente, não vai alimentar os reservatórios subterrâneos. 

A seguir pode-se observar na Figura 5 a variação das lâminas de precipitação efetiva de forma 

cumulativa, considerando a evolução da intensidade da precipitação em resposta ao período de 

retorno dos eventos. 

 

Figura 3 Lâmina correspondente à evolução do escoamento superficial de acordo com a condição S2 de saturação do 

solo, na bacia GL1 dos pequenos rios litorâneos. O modelo de precipitação efetiva utilizado foi o SCS, desenvolvido 

por Ven Te Chow, considerando os modelos hipotéticos de cobertura em comparação com o mosaico do uso atual. 

Quando são utilizadas as proporções de precipitação efetiva pode-se observar efetivamente 

qual a porcentagem de contribuição gerada a partir de cada condição de saturação do solo e também 

dos mosaicos teste de cobertura da bacia, em relação ao mosaico atual de uso do solo. A Figura 7 

seguir mostra as colunas de tendência para os dados cumulativos de intensidade de chuva em 

variação do tempo de retorno. 
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Figura 4 Variação da proporção da precipitação efetiva na condição S2 de saturação do solo, considerando os modelos teste 
hipotéticos de cobertura em comparação ao mosaico atual do uso do solo. 

 

A fisiografia e o escoamento superficial (PEF): 

Várias publicações objetivaram comprovar que a fisiografia é um dos principais fatores 

influenciadores do escoamento superficial. Vários autores já haviam relacionado a interdependência 

entre tais variáveis ambientais, como em: Villela & Mattos (1975); Tucci & Clarke (1997); Tucci 

(1997) e Tucci (2007). 

A ratificação da relação de dependência entre a vazão pode ser observada a partir da variação 

entre as precipitações efetivas nos modelos de cobertura do solo. As bacias com características 

propícias a geração de vazão obtiveram uma proporção maior de escoamento. Na sub-bacia GL1, 

considerando os estádios de saturação e o Tr de 2 a 200 anos, a variação no modelo de cobertura 

florestal foi de 0 a 10% com o escoamento iniciando apenas a partir do estádio S3 de saturação do 

solo. Nesta sub-bacia a elevação média foi de 83 metros (32,5% da máxima), com 0,92 de 

densidade de drenagem e 4,4° de declividade média. As condições mais favoráveis foram 

observadas nessa bacia, já que as características fisiográficas não diminuem a eficácia dos serviços 

ambientais prestados pela vegetação em condições de não saturação do solo. 

 

O escoamento superficial (PEF) e o uso do solo: 

Foi com uma visão holística, porém englobadora ao nível da paisagem, que se obteve as 

primeiras tendências para o estudo do escoamento superficial direto nos limites da bacia estudada. 

A diferença entre proporções de uso do solo foram evidenciadas através da classificação 

supervisionada das imagens Rapideye (5x5m) para todas as bacias. O modelo de escoamento Soil 

Conservation Service, utilizando os mapas de uso do solo, evidenciou os diferentes níveis de 

serviços ambientais prestados pela variação do mosaico formador da cobertura do solo, na geração 

do fluxo do escoamento. 
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A precipitação efetiva que gera escoamento na sub-bacia GL1 atualmente pode variar, 

dependendo da condição inicial de saturação do solo, de 0 a 42% a partir do intervalo de chuva 

intensa. Dentro do modelo, isso poderia significar uma lâmina de 54 mm/h (0,015 mm/s), gerando 

uma lâmina de 1 mm a cada 67 segundos, para a condição de saturação intermediária do solo (S2). 

Pode-se ainda considerar uma vazão útil de 8925 m³/s gerada pela superfície desta bacia, para a 

mesma condição S2, valor este, que representa 16% da precipitação com intensidade referente a 200 

anos de tempo de retorno. Dessa forma seriam necessários 50 minutos para que o reservatório de 

Botafogo, o principal da bacia, por exemplo, chegasse à capacidade máxima e entrasse em processo 

de extravasamento, considerando que toda área de drenagem da GL1 convergisse para o 

reservatório, nas mesmas condições S2 de saturação do solo. Ao se considerar ainda, que, para uma 

condição S3 de saturação do solo e uma chuva de mesma intensidade (200 anos de tempo de 

retorno) a proporção da precipitação efetiva é de 42%, gerando 23590 m³/s, tem-se o indicativo que 

o extravasamento da barragem do Botafogo poderia ser ainda mais eminente para este cenário 

programado. O pior cenário é alcançado apenas pelo modelo de cobertura urbano, aonde a 

proporção da precipitação efetiva pode chegar a 94% da precipitação intensa. Apesar desta sub-

bacia apresentar a maior razão de cobertura urbana entre as estudadas (27,8%), ela também 

apresentou a maior cobertura de área natural (30,9%), essa grande representatividade da vegetação 

evidencia uma nítida qualidade do serviço ambiental hidrológico prestado pelo fragmento do 

CIMNC, com seus aproximados 7000 ha de cobertura, pois a variação da lâmina de precipitação 

efetiva foi a menor em comparação entre as outras bacias de interesse, mesmo se considerarmos as 

características físicas da bacia. 

4.CONCLUSÕES: 

O modelo de avaliação do impacto do uso do solo sobre a drenagem para escalas regionais 

discutidos neste artigo demonstrou-se como uma importante ferramenta de análise geoambiental, 

mas, não só contempla este objetivo, se mostra importante também para tomada de decisão. Os 

dados discutidos neste trabalho deveriam ser, normalmente, parte diagnóstica para o processo 

decisório e explanatório. O planejamento urbano, principalmente, ligado a questões de drenagem 

necessitam de novas ferramentas para tornar eficiente as iniciativas da máquina pública. 

Questões como o entendimento dos mecanismos naturais e o aproveitamento dos serviços 

ambientais provenientes destes mecanismos podem funcionar como estratégias mais baratas para a 

gestão dos territórios e seus recursos. Ao se associar diversos tipos de conhecimento científico 

pode-se atuar de forma mais precisa diante dos desafios do desenvolvimento social. Assim foi 

observado neste trabalho, onde estudos hidrológicos, associados à tecnologia remota e 

geoprocessamento puderam diagnosticar as áreas importantes para manejo de águas superficiais e a 
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tomada de decisão por parte dos gestores, principalmente demonstrando que certos ambientes 

devem receber atenção prioritária em relação ao todo. 
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