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1. INTRODUÇÃO 

Cidades de pequeno porte e com infraestrutura precária, geralmente têm seu crescimento 

urbano ocorrendo às margens de rios e córregos, com a construção de edificações em áreas sujeitas 

a enchentes, deslizamentos e também a poluição decorrente dos esgotos lançados diretamente nos 

cursos d’água. 

O conhecimento do funcionamento da drenagem está associado ao planejamento urbano, no 

entanto a implementação do sistema clássico com a canalização e/ou retificação de cursos d’água, 

além da canalização das águas pluviais que ocasionam o aumento da velocidade de escoamento e 

descarte da água a jusante, tem se mostrado caro e ineficiente em muitas cidades. 

Considerando que um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo poder público é 

antecipação aos impactos gerados pela ocupação desordenada do espaço urbano, esse trabalho tem 

por objetivo apresentar uma metodologia para estimativa indireta de dados de vazão de referência 

em pontos estratégicos de cidades de pequeno por localizadas no estado de Minas Gerais. Esta 

metodologia tem a finalidade de subsidiar o planejamento urbano, principalmente em relação à 

drenagem urbana, quer seja no controle de enchentes, quer seja na diluição de seus efluentes, 

notadamente o esgoto doméstico. 

 



 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área escolhida como teste é o município de Frei Gaspar que se localiza no Nordeste de 

Minas Gerais, a aproximadamente 459 km da capital (Belo Horizonte). Faz parte da Microrregião 

de Teófilo Otoni, Mesorregião Vale do Mucuri e Região de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri. 

Os dados necessários para a realização do trabalho foram obtidos eletronicamente, sendo que 

as informações geográficas de hidrografia, limite municipal e área urbana foram obtidas por meio 

de transferência eletrônica a partir do sítio do IBGE e encontram em escala de 1:250.000. 

Já as informações de relevo foram processados a partir de base disponibilizada pela 

EMBRAPA de dados numéricos de relevo e da topografia do Brasil, obtidos pela nave espacial 

americana durante a missão conhecida como SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Esse 

arquivo de base foi recuperado e tratado matematicamente pela EMBRAPA por meio de modelos 

que permitem reconstituir o relevo do país, como nas cartas topográficas, porém de forma digital e 

homogênea (MIRANDA, 2005). 

O Sistema de Informação Geográfica utilizado para a manipulação de dados foi o QGIS 

(Quantum GIS), software de geoprocessamento gratuito e licenciado sob a General Public License 

(GNU). As vazões de referência (mínimas e máximas) foram obtidas a partir de equações 

regionalizadas desenvolvidas por Euclydes et al (2005).  

A Figura 1 apresenta fluxograma da metodologia adotada para o trabalho. 

 

FIGURA 1 - Fluxograma delimitação das bacias hidrográficas e cálculo das vazões de referência 

para o município de Frei Gaspar, MG. 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Frei Gaspar situa-se em área de planaltos de dissecação fluvial estruturalmente direcionada, 

por Ferraz (2006) indiscriminados como “Áreas Dissecadas” e denominados Patamares e Planaltos 

dos Rios Jequitinhonha/Mucuri. Estas áreas podem ser descritas como morfologias caracterizadas 

por morros de vertentes côncavo/convexas, de declividades comumente acentuadas, delimitadas e 

esculpidas pela forte incisão da rede de drenagem em direções preferencialmente orientadas para 

NE e NW. Os cursos d'água exibem profundos vales em “V”, muitos deles de fundo chato, em 

padrão de drenagem predominantemente dendrítico, embora sub-retangular esteja presente, 

especialmente nos divisores de drenagem. 

A Figura 2 é uma representação hipsométrica e hidrográfica do município de Frei Gaspar, MG 

que foi seccionada em três regiões hidrográficas delimitadas a partir dos divisores de água. A região 

nordeste é constituída pela bacia hidrográfica do Ribeirão da Conceição e é onde está localizada a 

sedo do município. A região central tem como principal curso d’água o rio São Mateus e recebe 

contribuição do município situado a montante. Ao sul tem-se as nascentes do Rio Cibrão, um dos 

importantes afluentes do Rio São Mateus. 

 

FIGURA 2 -  Mapa Hipsométrico e Hidrográfico do Município de Frei Gaspar, MG.  

Sistema de coordenadas UTM WGS 84 – fuso 24. 



 

 

As vazões de referência (mínimas e máximas) são apresentada na Tabela 1 onde se observa 

que as vazões mínimas da região são relativamente baixas e interferem tanto no abastecimento de 

água da cidade como no esgotamento sanitário, visto que a baixa vazão dificulta a sua diluição. Já 

as vazões máximas auxiliam nas ações necessárias contra enchentes. 

 

TABELA 1 - Vazões de referência de cursos d’água obtidas em pontos de interesse para 

planejamento urbano de Frei Gaspar, MG por meio de equações regionalizadas. 

Pto. Descrição 

Área (A) 

Drenagem 

(Km2) 

Q7,10 

(m³/s) 

Q95% 

(m³/s) 

Qmax10 

(m³/s) 

Qmax20 

(m³/s) 

Qmax50 

(m³/s) 

1 
Foz do Córrego do 

Moreira 13,33 0,008 0,013 14,402 16,943 20,247 

2 
Foz do Córrego Bela 

Vista 39,41 0,020 0,037 26,578 31,268 37,366 

3  
Ribeirão da Conceição a 

montante da sede 16,22 0,009 0,016 16,093 18,933 22,625 

4  
Ribeirão da Conceição 

imediatamente a jusante 

da sede 
70,22 0,034 0,064 36,837 43,338 51,789 

5  
Ribeirão da Conceição a 

jusante do Lixão 

Municipal 
74,27 0,036 0,067 38,024 44,734 53,458 

6  
Foz do Ribeirão da 

Conceição 78,99 0,038 0,071 39,372 46,320 55,353 

 

4. CONCLUSÃO 

Tecnologias, em especial o software empregado, de uso livre e gratuito, em conjunto com 

imagens fornecidas pela EMBRAPA e pelo IBGE constituem ferramentas eficientes que estão a 

disposição dos atores interessados em planejamento urbano, especialmente municípios de pequeno 

porte e limitado aporte de recursos. 
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