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1. INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização no território brasileiro desencadeou um processo de conurbação de 

algumas cidades e consequentemente, aumentando o número de regiões metropolitanas. 

Infelizmente, o plano diretor urbano da maioria das cidades brasileiras não prevê satisfatoriamente 

restrições no que concerne ao loteamento de áreas de risco sujeitas a inundações. Nesse contexto o 

intenso processo de incremento populacional e adensamento urbano na cidade de Americana/SP, 

desenvolvido principalmente em função do crescimento da indústria têxtil local na década de 1970, 

resultou, concomitantemente, com a ocupação da margem de rios e córregos, a impermeabilização 

do solo que aumentou o nível de escoamento superficial. Este processo desencadeou mudanças 

significativas no equilíbrio do balanço energético impondo a este sistema uma nova dinâmica. 

A bacia do Córrego Pyles, objeto de análise do presente estudo, contempla todos os 

problemas acima relacionados. A bacia estudada se encontra localizada na porção sudoeste do 

município, é vizinha da Bacia do Córrego do parque, possui extensão de 8,1 Km². Seu eixo 

principal de drenagem é noroeste-leste, em um canal de aproximadamente 2 Km. Sua nascente esta 

localizada em uma antiga propriedade da família Jones que hoje passa por um processo de intensa 
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urbanização. A impermeabilização da superfície da bacia gera uma serie de problemas na 

drenagem, dentre eles destaca-se maiores picos de vazão, assoreamento dos canais, entupimento de 

bueiros, degradação da qualidade da água, doenças de veiculação hídrica, maiores custos de 

utilidades públicas e perdas e prejuízos às populações que sofrem com as inundações (Tucci, 2009). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Compreendendo a bacia hidrográfica como um geossistema aberto e dinâmico, que sofre 

constantemente entrada e saída de matéria e energia, adotou-se a modelagem hidrológica para 

estimar o volume excedente de água que resulta na ocorrência de inundações. Através do software 

IPHS1 foi possível plotar na forma de gráficos hidrogramas do volume de água escoado pelo 

enxutorio, ou seja a transformação de chuva em vazão, expressando assim o comportamento da 

drenagem da bacia hidrográfica do Córrego Pyles. 

O modelo hidrológico adotado consiste no ponderamento entre dados de precipitação, 

(retirando-se os valores de perdas por infiltração no solo, através da estimativa CN e classificação 

do solo em Grupos Hidrológicos), características da bacia hidrográfica (largura, comprimento, 

profundidade, desnível e rugosidade do canal), uso da terra (dos cenários de 1977, 1996 e 2008) e 

projeção do modelo de estimativa de cheias em tempos de retorno de 5, 10, 20 e 50 anos. 

A estimativa CN consiste em uma relação empírica que relaciona a capacidade de 

armazenamento das precipitações na bacia a um determinado índice denominado Curva Número ou 

Número de Curva – CN (Canholi, 2005). De acordo com o método da SCS (1986) os solos são 

divididos em quatro grupos hidrológicos em função das características do solo, como condutividade 

hidráulica, saturação do solo, textura, profundidade entre as camadas impermeáveis e profundidade 

do lençol freático.  Neste trabalho adotamos como critério para classificação dos solos o 

elemento textural, segundo os parâmetros de classificação de solos de acordo com sua textura, 

elaborados pela SCS (2007). Assim, adotaram-se os seguintes princípios:  

Tabela 1: Grupos Hidrologicos, segundo Soil Conservation Service, 2007. 
 Grupo A - Solos que possuem fração argila inferior a 1% e superior a 90% de fração areia. Estes solos 

possuem baixo potencial de escoamento superficial quando estão completamente úmidos; 

 Grupo B - Solos que possuem fração argila entre 10% a 20% e 50% a 90% de fração areia. São classificados 

como solos de baixo à moderado potencial de escoamento superficial quando úmidos; 

 Grupo C - Solos com presença de argila entre 20% e 40 % e taxa inferior a 50% de areia. Possuem escoamento 

superficial de moderado a alto quando se encontram completamente úmidos; 

 Grupo D - Solos com fração argila superiores a 40% e fração areia inferiores a 50%. Este tipo de solo possui 

alto potencial de escoamento superficial e a transição de água entre os perfis é bastante restrita.  

Fonte: Soil Conservation Service, 2007. 
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O mapeamento do uso da terra ocorreu por meio de fotointerpretação de aerofotogramas, dos 

anos de 1977, 1996 e 2008 na escala de 1 : 10 000, em ambiente digital, utilizando o software 

Autocad Map 2010. Após o pré-processamento digital das imagens, georreferenciamento, 

ortorretificação e mosaicagem das imagens, optou-se por utilizar as classes de uso da terra que 

estivessem em consonância com os princípios de determinação dos parâmetros CN (SCS, 2004), 

também incorporados no software IPHS1. Com base em parâmetros de infiltração, as classes de uso 

e ocupação do solo foram relacionadas a características de escoamento superficial semelhantes 

(MORAES, 2011) São elas: Abórea; Campo de Gramínea Campo de Gramínea com solo Exposto; 

Solo Exposto; Arruamento de Asfalto; Arruamento de Solo Exposto. Drenagem; Área Edificada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observando a evolução do uso da terra na bacia, é notável o aumento da parcela do território 

destinada à cobertura de arbóreos, esse aumento ocorreu principalmente em função da criação do 

Parque Ecológico Municipal, área mapeada no cenário de 1977 basicamente como solo exposto. 

Esperava-se a principio, que com o aumento da área destinada à arborização houvesse um aumento 

significativo do volume de precipitação que infiltraria no solo, sobrecarregando em menor grau a 

drenagem e gerando um menor volume de excedente. Entretanto o que observamos foi o aumento 

proporcionalmente muito maior da área ocupada por edificações, arruamentos (tipologia de 

cobertura que predominantemente impermeabiliza o solo) e também diminuição significativa das 

áreas cobertas por gramíneas (áreas de infiltração).  

Tabela 2 - Uso da terra nos anos de 1977, 1996 e 2008 na Bacia do Córrego Pyles. Fonte: O autor 

 

Fonte: O autor 

 

Analisando os hidrogramas obervamos que o aumento da vazão é progressivo, de acordo com 

os diferentes anos mapeados e tempos de retorno.  No cenário de 19977 a  vazão varia  de 15m3/s  

no Tr 5 anos para 25m3/s no Tr 50 para o mesmo ano, caracterizando um inicio de processo de 

impermeabilização do solo. Observando o cenário de 2008, o mais emblemático em termos de 

ocorrência de eventos de inundações e enchentes a vazão varia de quase 20 m3/s no Tr5 para 

30m3/s, caracterizando efetivos transbordamentos dos canais.  
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Figura 1 –Hidrogramas da bacia do Córrego Pyles nos TR de 5, 10, 20 e 50 anos 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados das modelagens apontam que o aumento de determinados usos da terra, 

ocorrido no processo de adensamento urbano da cidade de Americana foi o principal elemento que 

desencadeou a ocorrência de eventos de inundação.   
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