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RESUMO 

 

  A administração pública é responsável pelo gerenciamento sustentável dos 

recursos necessários para o abastecimento da população e manutenção das diversas atividades 

realizadas pela sociedade. Através de respaldo técnico do Plano Municipal de Gestão de 

Recursos Hídricos (PMRGH) do município de Piracicaba o Serviço Municipal de Águas e 

Esgoto (SEMAE) projeta que a cidade de Piracicaba consumirá uma vazão adicional 

projetada de 720 m³/h no horizonte do citado plano.  O presente trabalho tem como objetivo 

analisar a potenciabilidade de produção de água da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins 

para abastecimento futuro do município. Foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em 

ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para realizar as diversas análises 

geográficas necessárias para obtenção da área, hidrografia e localização geográfica da bacia. 

Foi aplicada a metodologia fornecida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 

para obtenção de diversos parâmetros necessários para o calculo da vazão mínima de sete dias 

consecutivos com período de retorno de dez anos (Q7,10), que demonstra a disponibilidade 

hídrica da bacia, e assim foi calculada a vazão outorgável na bacia como sendo uma 

porcentagem da Q7,10.  O valor de vazão outorgável calculado para o Ribeirão dos Marins foi 

de 223,20 m³/h, que corresponde a cerca de 31 % da demanda futura, concluindo-se assim que 

o manancial é uma alternativa viável para o abastecimento futuro do município.  

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, geoprocessamento, Sistema de 

Informação Geográfica, SIG. 
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ABSTRACT 

 

 The public administration is responsible for sustainable management of resources 

necessary for the water supply of the population and the maintenance of the various activities 

carried out by society. Through technical support from the Municipal Plan for Management of 

Water Resources in the town of Piracicaba, the Municipal Water Service and Sewage 

(SEMAE) believes that the city of Piracicaba will consume additional flow designed of 720 

m³/h on the horizon of the aforementioned plan. The present work had as objective to analyze 

the capability of “Ribeirão dos Marins” watershed, for future supply of the municipality. The 

geoprocessing techniques were used in the scenery of the Geographic Information System 

(GIS) to carry out the various analyzes necessary for obtaining the geographical area, 

hydrography and geographic location of the basin. The methodology applied was provided by 

the Department of Waters and Electricity (DAEE) to obtain various parameters necessary for 

the calculation of the minimum flow of seven consecutive days with return period of ten years 

(Q7,10), which presents the water availability in the Marins watershed and thus was calculated 

the grantable  flow  in the basin as a percentage of the Q7,10. The value of conceded flow 

calculated for the “Ribeirão dos Marins” was 223,20 m³/h, which corresponds to 

approximately 31 % of the future demand and concluded therefore that the source is a viable 

alternative for the future supply of the municipality.  

Keywords: Marins watershed, geoprocessing, Geographic Information System, GIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho aprofunda os assuntos abordados no Plano Municipal de 

Gestão de Recursos Hídricos (PMGRH) de Piracicaba contratado pelo Serviço Municipal de 

Águas e Esgotos (SEMAE) de Piracicaba com relação à microbacia hidrográfica do Ribeirão 

dos Marins tendo em vista a possibilidade de aproveitamento desse manancial para atender a 

uma parte da demanda de água futura para abastecimento do município. 

  O PMGRH é um instrumento da administração pública para gerenciar os usos 

da água, estabelecendo diretrizes, ações e projetos para compatibilizar assim os usos 

necessários dos recursos hídricos com a conservação da quantidade e qualidade para o futuro 

da população. 

   Bacia hidrográfica é uma área onde ocorre a drenagem de toda água afluente 

para um determinado curso de água. Seguindo o declive do terreno, toda a água afluente 

dentro dos limites da bacia, delimitada pelos divisores de água (pontos de maior cota), é 

drenada para um rio que se encontra na parte mais baixa do relevo, chamado de talvegue. 

  Uma sub-bacia hidrográfica possui área entre 200 km² e 300 km², por sua vez 

uma microbacia hidrográfica possui toda sua área com drenagem direta ao curso principal de 

uma sub-bacia, várias microbacias formam uma sub-bacia e possuem a área inferior a 100 

km² (ROCHA, 1997, apud MARTINS et al., 2005). Para o presente estudo, uma microbacia 

mantém o mesmo comportamento hidrológico que uma bacia hidrográfica.  

  Os recursos hídricos, águas superficiais e subterrâneas, constituem- se em bens 

públicos que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso e utilização, cabendo ao 

Poder Público a sua administração e controle bem como a garantia do abastecimento futuro da 

população. Para isso cabe às prefeituras a obrigação de garantir que o município tenha um 

plano de recursos hídricos, que irá fornecer diretrizes para o manejo sustentável desses bens 

públicos. 

  Cabe ao Estado assegurar meios financeiros e institucionais para garantir que a 

utilização das águas superficiais subterrâneas seja racional e que sua prioridade seja para 

abastecimento das populações, assegurar a proteção dos recursos hídricos contra ações que 

possam comprometer seu uso atual e futuro e prever e defender a população contra eventos 
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críticos que ofereçam riscos a saúde e segurança publicas e prejuízos econômicos e sociais 

(SÃO PAULO, 1989). 

  Mendes e Cirilo (2001) demonstram que as diversas associações entre as 

características hidrológicas e os parametros fisiográficos de uma bacia hidrográfica são 

diretamente utilizadas para se fazer o estudo hidrológico de uma bacia e deste modo realizar a 

elaboração e execução de projetos, garantindo assim o manejo adequado dos recursos hídricos 

em determinada bacia. 

  Para determinar o limite geográfico e a área de uma bacia hidrográfica podem 

ser utilizadas ferramentas de geoprocessamento como o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), que é um conjunto de informações espaciais representando certa região e demais 

fenômenos nela ocorridos através de imagens vetoriais e matriciais, como imagens 

digitalizadas de cartas aerofotogramétricas. 

  Os SIGs são muito empregados no estudo de bacias hidrográficas, pois 

auxiliam tanto na busca de conhecimento sobre padrões e processos ecológicos, quanto no 

apoio a ações de manejo e gestão dos recursos hídricos nela inseridos (JANOWSKY e 

BECKER, 2002). 

  Segundo Ávila (2007), a integração da tecnologia informatizada para 

monitoramento remoto à cartografia convencional gerou a base para criação das técnicas de 

geoprocessamento atuais, que hoje podem ser representadas com sendo um conjunto de 

ferramentas especialmente adequadas para a gestão de recursos naturais. 

  O presente trabalho teve início no ano de 2013, e foi executado em conjunto 

com a empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. A empresa localiza-se na cidade 

de São Carlos e foi contratada pelo SEMAE de Piracicaba para realizar o estudo hidrológico 

de quatro bacias indicadas pelo PMGRH de Piracicaba. A microbacia do Ribeirão dos Marins 

foi escolhida para o presente trabalho, pois, na conclusão do contrato, apresentou a maior 

disponibilidade de recursos hídricos em relação às outras bacias estudadas e por estar em 

posição mais estratégica perante o município de Piracicaba. 

  Esse trabalho revestiu-se de grande importância, pois com o crescimento de 

polos consumidores de água, tal como crescimento populacional e industrial, a busca de novas 

alternativas produtoras de água se torna fundamental para garantir o abastecimento 

sustentável dos municípios. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

  O objetivo do presente trabalho é utilizar a ferramenta SIG para obter com 

precisão a área, localização geográfica, curvas de nível e hidrografia da microbacia do 

Ribeirão dos Marins para assim conhecer o potencial hídrico outorgável desse novo 

manancial ainda não utilizado pelo município de Piracicaba tendo em vista a futura instalação 

de um novo sistema produtor de água. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

  Revisar a bibliografia disponível sobre a microbacia hidrográfica do Ribeirão 

dos Marins e demais conceitos hidrológicos envolvidos na elaboração do estudo de vazões. 

  Identificar e caracterizar a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins 

quanto a sua localização geográfica e aspectos fisiográficos em ambiente SIG. 

  Aplicar a metodologia recomendada pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (2006) para calcular o potencial hídrico da microbacia hidrográfica do Ribeirão dos 

Marins. 

   

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

  Segundo Tucci (2008) “em cada município existe uma legislação específica 

definida pelo Plano Diretor Urbano que geralmente introduz o uso do solo e as legislações 

ambientais, mas dificilmente aborda a drenagem urbana”. A administração pública do 

município de Piracicaba preocupou-se em obter um PMGRH, para avaliar a disponibilidade 

hídrica para o futuro. 

  Para garantir a o uso sustentável dos recursos hídricos a administração pública 

dos municípios deve ter a preocupação de realizar estudos e ações integradas, através de uma 

visão sistêmica das variáveis ambientais, para assim estabelecer uma política de 
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abastecimento. Através do diagnóstico, projeções futuras e ações de prevenção são 

estabelecidas diretrizes para o manejo sustentável dos recursos hídricos dispostas no PMGRH 

dos municípios. 

  Com base na Lei Complementar nº 212/07 que trata da Política Municipal de 

Gestão de Recursos Hídricos, o SEMAE de Piracicaba elaborou, através da contratação de 

empresa especializada na área de recursos hídricos e meio ambiente, o PMGRH do município 

de Piracicaba. 

  O SEMAE, norteada por esse instrumento, projeta que a demanda futura, em 

longo prazo (não especifica em anos o horizonte do plano), de água consumida no município 

seja da ordem de 720 m³/h adicionais à quantidade consumida hoje. 

  Através de uma política para o planejamento ambiental é possível conciliar o 

crescimento econômico de determinada região com a preservação ambiental, na tentativa de 

atingir o chamado “desenvolvimento sustentável”, desde que se respeitem as limitações que o 

meio ambiente impõe às atividades humanas que lá se desenvolverão (GUERRA et al., 1999, 

apud CASAGRANDE, 2005, p.22). 

  Segundo Ferraz (2001, apud LUCAS; FOLEGATTI; DUARTE, 2010, p. 2), a 

bacia do Rio Piracicaba está em uma condição crítica ambientalmente falando, devido a sua 

elevada taxa de ocupação urbana e da extensa atividade industrial e agrícola que lá se 

desenvolve, afetando assim a quantidade e a qualidade da água disponível. 

  Foi escolhida a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins para o presente 

estudo devido o seu potencial produtor de água e a sua localização em relação à Piracicaba. O 

Ribeirão dos Marins é o manancial mais próximo da área urbana e apresenta-se em boa 

situação ambiental, não tendo sido incorporado até o momento em sua totalidade na área 

urbana de Piracicaba. 

  Esse manancial será uma via alternativa de produção de água bruta para a 

cidade, além das atuais produções captadas nos rios Piracicaba e Corumbataí. 

  A dificuldade de obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos 

hídricos levaram necessidade de se buscar formas de transferência de dados hidrológicos 

conhecidos de um local para outro das bacias, supondo assim a semelhança do 

comportamento hidrológico dos dois locais. 
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  Para aferir a potenciabilidade hídrica de uma bacia, foi proposto pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) o conceito de “Regionalização 

Hidrológica” que consiste em um conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as 

informações existentes, com a finalidade de estimar as variáveis hidrológicas de locais sem 

dados ou com informação insuficiente para assim calcular a vazão disponível do manancial. 

  O presente trabalho verificará se esse manancial é uma alternativa viável para 

suprir uma parte da demanda de vazão futuramente requerida pelo município, estimada pelo 

PMGRH de Piracicaba e quantificará a vazão que esse manancial poderá fornecer. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

  A metodologia para o referido estudo segue a vertente exploratória, 

apresentando um estudo de caso. 

  A pesquisa teórica consistiu na revisão da bibliografia referente aos conceitos 

de bacia hidrográfica e demais parâmetros hídricos necessários para o entendimento e cálculo 

do potencial hídrico da bacia assim como analisar as publicações já existentes sobre a 

microbacia do Ribeirão dos Marins. 

  Na parte prática do trabalho, foi gerada uma base georreferenciada da 

microbacia hidrográfica pelo programa ArcGIS a partir do mosaico de imagens matriciais 

(raster) como as cartas obtidas pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC). 

  Foram traçados os limites topográficos da microbacia em forma de vetor 

usando a função “polygon” do programa ArcGIS, partindo da sua foz no rio Piracicaba. Sua 

hidrografia e curvas de nível foram vetorizadas usando a função “polyline” no programa 

ArcGIS. Para cada um destes conjuntos de vetores foi criado um shapefile. O shapefile é um 

formato de arquivo que contém dados geoespaciais em forma de vetores, podendo ser 

sobrepostos. 

  Foi então calculada a área geográfica da microbacia com precisão utilizando a 

ferramenta “calculate geometry” do programa ArcGIS. 

  Foram obtidos os índices fisiográficos (área, forma, declividade, comprimento 

do talvegue principal, etc.) e os parâmetros hidrológicos (precipitação média, variáveis da 
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equação da reta de regressão, da curva de permanência, etc.) relacionados à região em que se 

encontra da bacia hidrográfica a partir de dados, mapas e metodologia fornecidos pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) a fim de se realizar explicitamente a 

determinação da vazão mínima de sete dias consecutivos com período de retorno de 10 anos 

(Q7,10) que demonstra a disponibilidade hídrica do manancial. 

  A vazão que pode ser outorgada para usuários consuntivos requerentes em uma 

bacia hidrológica do Estado de São Paulo equivale a 50% da vazão Q7,10 no exutório dessa 

bacia, segundo recomendações do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

  Para se calcular a real vazão outorgável disponível no manancial deve-se 

realizar ainda uma contabilização de vazões, que consiste em avaliar cada ponto de um curso 

d’água em que se explora a captação superficial. A vazão que segue para jusante em cada 

ponto não deverá ser menor do que a Q7,10. Isso significa que ao longo do curso d’água 

deverão ser incrementadas parcelas adicionais de vazão e lançamentos pontuais e descontadas 

as diversas derivações. A realização da contabilização dessas vazões no Ribeirão dos Marins 

não faz parte do escopo do presente trabalho. 

  Sendo assim, foi utilizada essa metodologia para a determinação de 

disponibilidade hídrica da bacia estudada. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

  Este trabalho está estruturado em oito seções. 

  A seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto 

de introdução e caracterização do tema; Objetivos; Justificativas; Metodologia e Estrutura do 

trabalho. 

  A seção 2 apresenta uma revisão de literatura de todos os conceitos 

hidrológicos envolvidos na elaboração do projeto, assim como a metodologia para cálculo da 

Q7,10 presente no manual de cálculo de vazões fornecido pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (2006), e pesquisas correlatas à bacia do Ribeirão dos Marins. 
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  A seção 3 do trabalho apresenta a descrição dos principais conceitos de 

Geoprocessamento e dos Sistemas de Informação Geográfica, introduzindo as aplicações 

cabíveis no presente estudo. 

  A seção 4 do trabalho apresenta a base cartográfica da bacia do Ribeirão dos 

Marins. Essa tarefa será executada em ambiente SIG, pelo programa ArcGIS, com a adição 

dos novos arquivos gráficos e shapefiles. A partir do shapefile da bacia hidrográfica será 

obtida a área geográfica da bacia assim como uma demonstração das ferramentas utilizadas 

pelo software ArcGIS. 

  Na seção 5 são apresentados dados, características fisiográficas e parâmetros 

regionais da bacia hidrográfica que foram obtidos a partir dos mapas e tabelas do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) e de outros conceitos apresentados na 

Revisão Bibliográfica. 

   Na seção 6 foram feitos os cálculos necessários para avaliar o potencial 

hídrico da bacia do Ribeirão dos Marins. A partir da área e localização geográfica vindas do 

estudo em ambiente SIG e das características fisiográficas e parâmetros regionais calcular-se-

á a vazão Q7,10 . A vazão outorgável corresponde a uma porcentagem da Q7,10. 

  Na seção 7 foi feita uma discussão dos resultados numéricos obtidos. 

  Na seção 8 está apresentada a conclusão do trabalho, confrontando os 

resultados obtidos com a vazão estipulada pelo SEMAE e serão dadas orientações para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  Os recursos hídricos, águas superficiais e subterrâneas, constituem- se em bens 

públicos que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso e utilização, cabendo ao 

Poder Público a sua administração e controle a partir da realização de um Plano Municipal de 

Gestão de Recursos Hídricos, PMGRH. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) de 

Piracicaba é o órgão gestor dos recursos hídricos e saneamento no município e foi responsável 

pela contratação da empresa para realização do PMGRH.  

  Entre os principais objetivos de um PMGRH estão os de assegurar à atual e às 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água com qualidade adequada para uso; 

garantir o uso racional e integrado dos recursos hídricos, visando um desenvolvimento 

sustentável e a garantir a preservação e defesa da população contra eventos hidrológicos 

críticos, que sejam de origem natural ou do uso inadequado de águas e dos demais recursos 

naturais (BRASIL, 1997). 

  A função do PMGRH  é de estabelecer metas e ações de curto, médio e longo 

prazo para a melhoria da qualidade e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas 

contidas dentro do território político e administrativo pertencente ao município. 

  No Estado de São Paulo, cabe ao DAEE o poder outorgante do uso d’água, por 

intermédio do Decreto 41.258, de 31/10/96, de acordo com o artigo 7º das disposições 

transitórias da Lei 7.663/91. 

  Desde a década de 1980, o DAEE vem analisando e concedendo outorgas aos 

requerentes de recursos hídricos, de tal maneira que o usuário ao qual não foi conferido esse 

direito está na ilegalidade e não tem o direito de explorá-lo.  

  A metodologia republicada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006) estabeleceu os critérios para avaliar a disponibilidade hídrica em cada uma das 

Regiões Hidrológicas do Estado. 

  As diversas interferências realizadas pelo homem no meio ambiente como a 

expansão urbana, industrialização, agricultura e a pecuária intensivas, consomem cada vez 

mais água e por isso planejar e garantir a longo prazo a sua disponibilidade para 

http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/799/DECRETO_412581996.pdf
http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/arquivos/748/LEI_76631991.pdf
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abastecimento dessas áreas é uma maneira de solucionar a falta de recursos hídricos 

(LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL – LNECM, 1986, apud 

SANTOS, 2001, p20). 

  Segundo Almeida (1985, apud SANTOS, 2001, p.20) com o crescimento da 

população e seu desenvolvimento econômico, o consumo de água vem crescendo e como esse 

recurso é limitado, surge a necessidade de se fazer o manejo sustentável da quantidade de 

água consumida, bem como técnicas para garantir sua qualidade. As sociedades desenvolvidas 

degradam os recursos hídricos utilizados, seja pela superexploração dos mananciais, seja por 

não recuperar as águas servidas. 

  O objetivo dessa revisão bibliográfica é analisar suficientemente as publicações 

correntes sobre o assunto em apreço. Inicia-se com a apresentação de alguns conceitos básicos 

utilizados em hidrologia, conforme o Glossário de recursos hídricos da Agência Nacional de 

Águas (ANA) (2002): 

a) bacia hidrográfica: área de drenagem de um curso d'água ou lago; 

b) talvegue: linha que segue a parte mais baixa do leito de um rio, de um 

canal ou de um vale; 

c) precipitação: quantidade de água caída sobre uma superfície horizontal 

durante um dia, um mês ou um ano e designada como precipitação diária, 

mensal ou anual; 

d) vazão média de longo termo: média aritmética das vazões naturais 

médias, correspondentes a um mesmo período, verificadas durante a série 

histórica de observações. A vazão média a longo termo, MLT, é 

normalmente determinada para cada mês do ano, podendo, também, ser 

calculada para outros intervalos de tempo; 

e) vazão média mensal máxima: vazão média mensal correspondente ao 

maior valor encontrado na série histórica de vazões naturais médias para o 

mês considerado; 

f) vazão média mensal mínima: vazão média mensal correspondente ao 

menor valor encontrado na série histórica de vazões médias para o mês 

considerado; 
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g) vazão unitária ou vazão específica: relação entre a vazão natural e a área 

de drenagem (da bacia hidrográfica) relativa a uma seção de um curso 

d'água. É expressa em L/s/km2; 

h) precipitação numa área: precipitação numa área específica, expressa em 

altura média da lâmina d'água sobre essa área. Unidade utilizada é o mm; 

i) regressão: relações médias existentes entre variáveis; 

j) estação de observação hidrológica: local onde são feitas observações 

hidrológicas ou climatológicas para fins hidrológicos; 

k) pluviógrafo: instrumento que contém um dispositivo para registro do 

tempo e quantidade de água durante a medida de uma precipitação; 

l) fluviógrafo: instrumento, instalado em uma determinada seção, para o 

registro do tempo e do nível d´água de um curso d´água; 

m) curva chave, relação cota-descarga, curva de calibragem: relação entre as 

cotas e as descargas numa estação hidrométrica; 

n) curva hipsométrica, curva área-elevação: curva que indica a porção da 

área de uma bacia hidrográfica situada acima de determinada cota; 

o) descarga: volume de água. 

 

2.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

  Segundo Tucci (2002), bacia hidrográfica é uma área de captação natural de 

água de precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, 

denominado exutório. 

  Linsley e Frazini (1978), por sua vez acrescentam que bacia hidrográfica é 

delimitada por um divisor de águas que a separa de outras adjacentes, como exemplificado na 

Figura 1. 
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Figura 1 – Delimitação de uma bacia a partir de sua foz em planta.

 

Fonte: Adaptado de Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

  Pode-se também definir uma bacia hidrográfica como sendo o agrupamento de 

áreas entre curvas de nível com declividade no sentido decrescente de determinada seção 

transversal de uma captação de água. É uma área topograficamente delimitada pelos divisores 

de água ao longo de um talvegue, de forma que toda a vazão afluente dentro dessa área possa 

ser drenada para um curso d’água ou para um sistema conectado de cursos d’água e seja 

descarregada por uma simples saída (GARCEZ e ALVAREZ, 1988 e VIESSMAN et 

al.,1972), como exemplifica a Figura 2 e a Figura 3. 

 

 

 

 

 

Foz 
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Figura 2 – Corte Transversal de uma bacia. 

 

Fonte: adaptado de Villela e Mattos (1975). 

Figura 3 - Caracterização e relevo de uma bacia hidrográfica – talvegue e divisores de águas 

 

Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

  Segundo Villela e Mattos (1975, p. 10), o deflúvio de uma bacia é composto 

das águas que escoam diretamente pela superfície e também que pelas águas que chegam aos 

cursos d´água por caminhos subsuperficiais e subterrâneos. 

  O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é passível de sofrer 

mudanças em razão de suas características fisiográficas, como área, forma, relevo, rede de 

drenagem, geologia, etc. (LIMA, 1986). Além, disso, o comportamento de uma bacia 
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hidrográfica é afetado também pelas ações antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio 

natural, a ocupação do homem e as atividades exercidas sobre a bacia acabam interferindo nos 

processos do ciclo hidrológico. 

  Seguindo as definições feitas por Mota (1988) e Lima (1986), a bacia 

hidrográfica deve ser considerada como uma unidade, levando em consideração todas as 

atividades ocorrentes dentro dela, uma vez que todas elas podem causar impactos na 

qualidade da água, a fim de se garantir a preservação de recursos hídricos.  

  A expansão urbana e a industrialização, a pecuária e a agricultura intensivas 

exigem quantidades cada vez maiores de água e, na maioria das vezes, agravam a qualidade 

dos recursos hídricos. 

  O uso regulamentado da ocupação dos solos e da água dentro de uma bacia 

hidrográfica é o meio mais eficiente para garantir a demanda futura e qualidade da água. 

  As atividades antrópicas e o uso e ocupação do solo realizadas em uma bacia 

hidrográfica são parâmetros impactantes na disponibilidade e qualidade da água em 

determinada bacia hidrográfica (MOTA, 1988).  

  Ao se estabelecerem relações e comparações entre dados fisiográficos de uma 

bacia e dados hidrológicos conhecidos, pode-se estimar a variável hídrica nas regiões que não 

disponham de dados hidrográficos históricos (VILLELA e MATTOS, 1975).  

  Para Rocha (1997, apud MARTINS et al., 2005), sub-bacias possuem áreas 

entre 200 km² a 300 km². Para Santana (2004), bacias hidrográficas podem ser divididas em 

um número qualquer de sub-bacias. O critério utilizado para essa separação é o ponto de saída 

da água ao longo do manancial coletor. 

  Para Faustino (1996), a microbacia possui toda sua área com drenagem direta 

ao curso principal de uma sub-bacia, várias microbacias formam uma sub-bacia, sendo a área 

de uma microbacia inferior a 100 km². 

  A partir desse ponto, a microbacia do Ribeirão dos Marins será tratada como 

bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins. 
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2.1.2 Características físicas de uma bacia hidrográfica 

 

  As características físiográficas de uma bacia hidrográfica são cruciais para o 

entendimento do ciclo hidrológico, uma vez que influenciam diretamente na quantidade de 

água produzida como deflúvio, nos escoamentos superficiais, na infiltração, na 

evapotranspiração, etc. 

  As principais características físiográficas de uma bacia hidrográfica são 

segundo Villela e Mattos (1975, p. 13-27): 

a) área de drenagem da bacia (Ab); 

b) perímetro (P); 

c) comprimento do curso d’água principal (L); 

d) coeficiente de compacidade (Kc); 

e) fator de forma (Kf); 

f) ordem dos cursos de água; 

g) declividade média da bacia (Dm); 

h) curva hipsométrica; 

i) elevação média da bacia (Em); 

j) declividade entre a foz e nascente (S1); 

k) declividade de equivalência entre áreas (S2); 

l) declividade equivalente constante (S3); 

m) retângulo equivalente. 
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2.2 PRECIPITAÇÃO  

 

  Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera 

depositada na superfície terrestre. O conceito de precipitação é bastante amplo quando 

envolve todos os fenômenos atmosféricos conhecidos como: precipitação pluvial (chuva) e 

precipitação congelada (neve, granizo e geada) (LINSLEY e FRANZINI, 1978).  

  A chuva é o fenômeno que mais interessa aos engenheiros. 

  Tucci (2002, p. 180) define que as precipitações se dividem em três grupos, 

conforme o mecanismo fundamental que as produzem: 

a) chuvas convectivas são aquelas formadas quando, em tempo calmo, o ar 

úmido e quente se eleva bruscamente para uma região menos densa no 

qual se condensará em nuvens e poderão se tornar precipitações. São 

geralmente de grande intensidade e pequena duração; 

b) chuvas orográficas que são formadas quando uma massa de ar quente e 

úmido é forçada elevar-se sofrendo um resfriamento adiabático havendo 

condensação do vapor.  São chuvas de pequena intensidade e grande 

duração; 

c) chuvas frontais ou ciclônicas, que são formadas pela interação de massas 

de ar quentes e frias. São chuvas de grande duração, atingindo grandes 

áreas com intensidade média. 

 

2.2.1 Estações Pluviométricas 

 

  As estações pluviométricas, segundo Righetto (1998), são os locais onde se 

realizam as medições das precipitações pluviométricas diárias. Existindo um pluviógrafo no 

local, podem-se aferir as intensidades de precipitação através de registradores mecânicos ou 

eletrônicos com transmissão à distância. 

  Segundo Tucci (2002, p. 181), a altura pluviométrica ou precipitação (p) é 

medida em milímetros e corresponde à espessura de água precipitada que recobriria toda a 
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área atingida pela chuva. Por exemplo, a unidade de 1 milímetro de precipitação significaria 1 

litro por metro quadrado de superfície. 

  Righetto (1998, p. 24) estabelece a densidade de aparelhos recomendada para 

diferentes áreas de drenagem, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Número Mínimo de Estações Pluviométricas 

Área de drenagem (ha) Número mínimo de estações pluviométricas 

0-12 1 

12-40 2 

40-80 3 

80-200 1 a cada 40 ha 

200-1000 1 a cada 100 ha 

1000-2000 1 a cada 250 ha 

>2000 1 a cada 750 ha 

Fonte: Righetto (1998, p. 24). 

  Além da altura precipitada é relevante a duração, t, expressa em minutos ou 

horas que corresponde ao tempo de duração da chuva (TUCCI, 2002, p. 181). 

  A intensidade de precipitação (I), é geralmente expressa em mm/min ou mm/h 

e  é calculada pela Equação 1:  

 
𝐼 =

𝑃

𝑡
 

(1) 

 

2.2.2 Precipitações médias em uma bacia 

 

  A precipitação é de grande importância para que seja mantida a quantidade e 

qualidade da água em certa bacia. Quando o regime de precipitação é regular, a escassez de 

água pode ser evitada diluindo a concentração de substancias nos rios, além de produzir o 

escoamento superficial, que conduzem os sedimentos e nutrientes para águas superficiais e 

subterrâneas (LUCAS; FOLEGATTI, DUARTE; 2010, p. 4). 
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  Ao se estabelecerem os valores de precipitações médias em uma bacia, há de se 

levar em conta a distribuição das estações na bacia hidrográficas e incluir algumas externas 

nas vizinhas dessa área de drenagem (TUCCI, 2002, p. 193). 

  Villela e Mattos (1975) apresentam três métodos para cálculo da precipitação 

média, a saber: 

a) método Aritmético, o mais simples por determinar o valor médio através 

do cálculo da média aritmética dos valores medidos nas estações; 

b) método de Thiessen, em que a Precipitação média é calculada com a 

média ponderada entre as precipitações, pi, de cada estação e o peso a ela 

atribuído, Ai, que corresponde à área de influência de Pi. Assim, obten-se 

a Equação 2: 

 
𝑃𝑖 =

∑ 𝑝𝑖 × 𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑖
 

(2) 

 

c) método das Isoietas, que é o mais preciso. Há a necessidade de serem 

utilizadas as curvas de igual precipitação (isoietas). A precipitação média 

sobre a área é calculada ponderando-se a precipitação média entre isoietas 

sucessivas pela área da bacia medida entre as isoietas consideradas, 

totalizando-se esse produto e dividendo pela soma das áreas, a saber: 

 

𝑃𝑖 =
∑(

𝑝𝑖 + 𝑝𝑖+1

2
)

𝐴
 

(3) 

  

2.3 ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS 

 

  Enquanto os dados de pluviometria dependem de metodologias para a 

correlação entre chuvas e escoamento, as estações fluviométricas medem diretamente as 

vazões de um curso d´água.  
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  As medidas diretas de vazão são feitas em locais em que são montados 

aparelhos fluviométricos que, se dispõem de um dispositivo de medida de tempo, são 

denominados fluviógrafos.  

  Para a medida do escoamento fluvial há a necessidade de construir-se uma 

Curva Chave, que é uma curva que relaciona a altura da lâmina d´água com a vazão 

(LINSLEY e FRANZINI, 1978). 

 

2.4 PROCESSAMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS 

 

  Os dados hidrológicos, ao longo do tempo, estão sujeitos a falhas por 

interrupção de leitura, ou por vícios dos operadores ou aparelhos. Conforme Pinto et al. 

(1976, p. 13) antes do processamento de dados, é necessário executarem-se certas análises, 

que têm a finalidade de verificar os valores a serem utilizados. 

  Podem ocorrer erros como observações em dias que não existem, por exemplo, 

30 de fevereiro, ou quantidades medidas com valores descabidos que não podem ter ocorrido. 

Alguns erros podem ser detectados por comparações, por exemplo, entre a medida de um 

pluviógrafo e um pluviômetro existente ao seu lado. 

  Os fluviógrafos podem apresentar erros por descalibração ou pela presença de 

insetos que obstruam os seus condutos internos. 

  Como há necessidade de se trabalhar com séries contínuas, essas falhas devem 

ser preenchidas (VILLELA e MATTOS, 1975, p. 43-44).  

  Um dos métodos mais utilizados para estimar os valores dessas falhas é 

denominado Método das Razões dos Valores Normais e baseia-se em comparar os registros 

pluviométricos com os de três estações, as mais próximas da estação da qual se duvida. 

  Seja x a estação que é suspeita de falha e A, B e C as estações mais próximas. 

Px é a precipitação da estação, que pode ser estimada como a média ponderada do registro das 

três estações vizinhas, onde os pesos são as razões entre as precipitações normais anuais. 

 Assim temos a Equação 4,  
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𝑃𝑥 =

1

3
(
𝑁𝑥

𝑁𝐴
× 𝑃𝐴 +

𝑁𝑥

𝑁𝐵
× 𝑃𝐵 +

𝑁𝑥

𝑁𝐶
× 𝑃𝐶) 

(4) 

Onde N é a precipitação normal anual. 

 

2.5 A UTILIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO CENÁRIO PARA A GESTÃO 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

  O termo “manejo de bacias hidrográficas” refere-se à regularização e controle 

dos recursos naturais de uma bacia, com a finalidade de organizar, proteger e aumentar a 

produção das fontes de água, e o uso da terra e demais recursos em uma bacia hidrográfica 

sustentavelmente para que a água e solo não sejam afetados adversamente (LIMA, 1986).  

  O conceito de manejo de bacias hidrográficas é definido como sendo uso 

racional dos recursos naturais de uma bacia, visando produção de água em quantidade e 

qualidade. 

 

2.6 REGIONALIZAÇAO DE VAZÕES 

 

  Para a determinação de vazões médias e/ou mínimas em locais onde não existe 

série histórica de dados hidrológicos, ou onde a extensão da série observada é inferior a 10 

anos, utiliza-se o “Estudo de Regionalização Hidrológica”, desenvolvido pelo Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (2006) para o Estado de São Paulo. 

  Segundo Tucci (2002), o vocábulo regionalização tem sido utilizado em 

hidrologia para designar a transferência de dados de uma região para outra. 

  Tucci (2009) também estabelece que o termo regionalização hidrológica é 

usado para denominar a estimativa de variáveis hídricas, como vazão média de longo termo, 

precipitação média anual, etc., indicadores ou proporções, funções como curva de 

permanência e parametros de modelos ou representações de características das bacias 

hidrográficas entre regiões com comportamentos hidrológicos semelhantes.  
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   As vazões são parâmetros para medir a disponibilidade de água em uma 

determinada seção de uma bacia hidrográfica. As vazões de referência são três: vazões 

máximas, vazões médias e vazões mínimas. As vazões máximas ou de enchente são 

normalmente utilizadas para o dimensionamento de obras hidráulicas segundo recomendação 

do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2005, p. 111) e podem ser obtidas por métodos 

estatísticos, empíricos e sintéticos (DEPARTAMENTO DE ÀGUAS E ENERGIA 

ELÉTRICA, 2006). 

  Outro indicador da disponibilidade hídrica e de enchentes, segundo Tucci 

(2002, p 113-124) é a vazão média diária ao longo dos meses e ao longo dos anos, e é tratada 

por diferentes funções hidrológicas, a saber:  

a) curva de permanência; 

b) curva de probabilidade de vazões mínimas;  

c) curva de probabilidade de vazões máximas diárias. 

  Durante a estiagem, ocorre o esgotamento das reservas do subsolo que afloram 

nas fontes e nos talvegues dos cursos d’água, os rios escoam com vazões ditas mínimas. O 

conhecimento das vazões mínimas das bacias é básico em estudos de disponibilidade hídrica e 

preservação ambiental, dentre os quais os projetos de sistemas de irrigação, pois estão 

naturalmente vinculadas a períodos críticos de oferta d’água pelo curso d’água que 

condicionam a demanda (SILVEIRA; SILVEIRA. 2001, p.125-164). 

  As vazões mínimas podem ser determinadas pelos métodos estatísticos 

segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica (1994, p.43), ou pelo estudo de 

regionalização de variáveis hidrológicas. No primeiro método as vazões mínimas observadas 

são ajustadas a uma distribuição probabilística teórica. Já o princípio da regionalização de 

vazões se baseia na similaridade espacial de algumas funções, variáveis e parâmetros que 

permitem transferir as informações de um local para o outro (TUCCI, 2002, p. 256).  

  Segundo Góes e Campana (2001), os modelos de regionalização são modelos 

matemáticos que utilizam equações de regressão para relacionar a variável dependente com 

variáveis independentes que podem ser as características físiográficas, climáticas ou de uso e 

ocupação do solo de uma bacia hidrográfica. 
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  Com a finalidade de permitir realizar com maior facilidade as estimativas de 

disponibilidade hídrica, a técnica de regionalização de vazões para o cálculo das vazões 

mínimas aparece com larga vantagem para a implantação racional de projetos.  

  Dentre as vazões mínimas mais empregadas destaca-se, no Sul e Sudeste do 

país, a vazão mínima de sete dias consecutivos com período de retorno de 10 anos chamada 

de Q7,10 (TUCCI, 2002, p.113-124 e DEPARTAMENTO DE ÀGUAS E ENERGIA 

ELÉTRICA, 1994, 61p).  

  O Plano Estadual dos Recursos Hídricos, do Estado de São Paulo, conforme os 

artigos 13 e 14 da lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994, define que a soma das vazões 

captadas em uma bacia hidrográfica, ou parte desta, não poderá superar 50% da 𝑄7,10. 

  Diretriz idêntica é seguida nas vazões regularizadas por reservatórios, 

descontadas os volumes relativos às perdas por infiltração, evaporação ou por outros 

processos físicos, decorrentes da utilização das águas e as reversões de bacias hidrográficas 

(SÃO PAULO, 1994, p. 23). 

  Tucci (2002) apresenta as etapas recomendadas, para diferentes tipos de 

informações hidrológicas a serem regionalizadas: 

a) delimitação da área a ser estudada; 

b) determinação das variáveis envolvidas na regionalização; 

c) seleção dos dados e cálculo de todas as variáveis; 

d) elaboração das relações regionais e definição das regiões com 

comportamento hidrológico semelhante. 

 

2.7 REGIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

  Segundo metodologia utilizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006) e proposta por Liazi, Palos e Cintra (1988), a disponibilidade hídrica de bacias 
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hidrográficas do estado pode ser estimada, em regiões que não possuem dados hidrológicos 

previamente observados. 

  A metodologia estabelecida baseou-se: 

a) nos totais anuais precipitados em 444 diferentes postos pluviométricos, 

permitindo assim a elaboração da carta de isoietas médias anuais, que são 

linhas curvas que representam pontos de igual pluviosidade; 

b) nas séries de descargas mensais observadas em 219 estações 

fluviométricas, instaladas em diversas seções do rio para registrar  nível 

d’água, velocidades e vazões; 

c) nas séries históricas de vazões diárias de 88 postos fluviométricos.  

 A análise conjunta dos parâmetros estudados para a obtenção dessas variáveis 

hidrológicas possibilitou identificar 21 regiões hidrologicamente homogêneas no Estado de 

São Paulo (Departamento de Águas e Energia Elétrica, 2006). Regiões hidrologicamente 

homogêneas são áreas que apresentam comportamentos hidrológicos similares devido a 

reunião de fatores climáticos e físicos semelhantes. 

  Assim, através desse estudo, podem-se estimar algumas variáveis de extrema 

importância para o estudo hidrológico das regiões como a vazão média de longo período, a 

vazão mínima de sete dias consecutivos com período de retorno de 10 anos e a vazão mínima 

de sete dias associada à probabilidade de ocorrência. 

  O DAEE em conjunto com o Laboratório de Sistemas de Suporte e Decisão 

(LABSID) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveu um 

programa para fazer os cálculos de vazões regionalizadas no Estado de São Paulo chamado 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) disponível em seu portal 

eletrônico1. A partir dos dados de entrada como área da bacia, latitude do meridiano central e 

coordenadas geográficas o programa calcula as vazões, precipitação média, etc. 

 

 

                                                 
1 Endereço eletrônico do programa: http://143.107.108.83/cgi-bin/regnet.exe?lig=podfp. 
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2.7.1 Vazão média de longo período 

 

  Segundo orientações do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) a 

vazão especifica média plurianual (�̅�𝑒𝑠𝑝) numa determinada seção de um curso d´água pode 

ser obtida com boa aproximação através de uma relação linear dessa descarga, a saber pela 

Equação 5: 

 �̅�𝑒𝑠𝑝 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃 ̅ (5) 

  Onde (a) e (b) são parâmetros da reta de regressão tabelados para cada uma das 

21 regiões hidrologicamente semelhantes presentes no Estado de São Paulo. Estes valores 

estão presentes na Tabela 2 e 𝑃 ̅ é o valor da precipitação média na região. 

  Uma curva de isoietas do Estado de São Paulo foi elaborada pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) na escala 1:1.000.000 para auxiliar no 

cálculo dos totais anuais médios (�̅�). O Mapa 1 ilustra as curvas de isoietas. 

  Assim sendo, utilizando-se do mapa e dos dados obtidos de 4 estações 

pluviométricas, foi calculada a precipitação média anual em 219 bacias hidrográficas 

selecionadas que possuem séries históricas de vazão. A precipitação média anual (P) em cada 

uma dessas bacias foi calculada pela relação entre média ponderada da precipitação, 

interpolada entre duas isoietas consecutivas (Pi) e a área de drenagem (Ai) entre essas mesmas 

isoietas. Assim foi formulada a Equação 6: 

 
�̅� =

∑(𝐴𝑖 × 𝑃𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

(6) 

  A vazão média de longo período pode ser calculada pela Equação 7: 

 �̅� = �̅�𝑒𝑠𝑝 × 𝐴𝑏 (7) 

�̅�: vazão média de longo período, expressa em L/s. 

�̅�𝑒𝑠𝑝: vazão específica média plurianual, expressa em L/s.km². 

Ab: área da bacia de contribuição, expressa em km². 
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Tabela 2 – Parâmetros regionais. 

  

Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 
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Mapa 1 – Mapa de isoietas médias do Estado de São Paulo. 2 

 

Fonte: adaptado do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

                                                 
2 Mapa 1 apresentado acima consta em maior detalhe no anexo. 

Piracicaba 
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2.7.2 Vazão mínima de sete dias consecutivos com período de retorno de 10 anos. 

 

  Essa vazão sofre menos influência em relação à vazão mínima diária e é 

considerada como padrão oficial para avaliar a disponibilidade hídrica de uma dada bacia 

hidrográfica no Estado de São Paulo.  

  A vantagem de se utilizar vazão mínima de sete dias consecutivos com período 

de retorno de 10 anos, 𝑄7,10, é que a mesma sofre menos influência de erros operacionais e 

intervenções humanas no curso de água do que a vazão mínima diária, além de ser 

suficientemente mais detalhada que a vazão mínima mensal (DEPARTAMENTO DE 

ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 2006). 

  Utilizando-se os conceitos estatísticos de vazão de permanência, o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) propôs Equação 8: 

 𝑄7,10 = 𝐶7,10 × 𝑋10 × (𝐴 + 𝐵) × �̅� (8) 

  Onde, 𝐶7,10 é obtido a partir do Mapa 2, conforme região hidrologicamente 

semelhante em que a bacia hidrográfica se encontra. O parâmetro C tem a função de minorar 

os cálculos para vazões mínimas em 3 regiões diferentes em que o Estado de São Paulo foi 

dividido. 

  Os valores de X10, A e B são sacados da Tabela 2. 

  �̅� é vazão média de longo período, é calculada utilizando a Equação 7 e  leva 

em consideração os parâmetros A e B presentes na Tabela 2 e a área da bacia. 

  O Mapa 2 demonstra as divisões do estado em regiões hidrologicamente 

semelhantes segundo o parâmetro C e o valor do 𝐶7,10. 
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Mapa 2 – Regiões hidrologicamente semelhantes quanto ao parâmetro C. 

 

Fonte: adaptado do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006) 

Piracicaba 
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2.7.3 Vazão mínima de sete dias associada à probabilidade de ocorrência. 

 

  Resumindo-se, a disponibilidade hídrica a ser outorgada em uma bacia 

hidrológica do Estado de São Paulo é obtida calculando-se o Q7,10 no exutório dessa área de 

drenagem, segundo recomendações do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

  No Mapa 3, estão delimitadas as 21 Regiões Hidrologicamente Semelhantes do 

estado de São Paulo.    

  Na Tabela 2, estão demonstrados todos os demais parâmetros necessários para 

o calculo da Q7,10, dados fornecidos conforme regiões hidrologicamente semelhantes. 

 

2.8 VERIFICAÇÕES DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

 

  A disponibilidade hídrica superficial natural no estado de São Paulo é 

calculada seguindo metodologia recomendada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006), órgão técnico responsável pela gestão das águas de domínio estadual. 

  O conceito de disponibilidade hídrica natural não é consenso entre os 

hidrólogos, em especial os biólogos ou ecólogos que adequadamente se preocupam também 

com o os aspectos da fauna e flora aquáticas e sua sobrevivência. 

  No Estado de São Paulo, no entanto, salvo disposições contrárias específicas da 

legislação e de resoluções e portarias dos órgãos gestores e dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, a disponibilidade hídrica natural superficial será uma porcentagem da Q7,10 ou 

seja, a mínima vazão média de 7 dias consecutivos esperada para um tempo de recorrência de 

10 anos. 

 Essa vazão Q7,10 é uma vazão inferior à vazão média e tende a ocorrer em períodos de 

estiagem expressivos, que no estado de São Paulo , coincidem com os meses de junho a 

setembro. O período de retorno de 10 anos aqui citado tem o seguinte significado: espera-se 

que ocorra vazões inferiores ao Q7,10 com uma probabilidade de 10% no próximo ano. 
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Mapa 3 – Regiões hidrologicamente semelhantes do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: adaptado do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 

Piracicaba 
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  De acordo com a Instrução Normativa 005 de 10/11/2011 da Diretoria de 

Procedimentos de Outorga (DPO) deverão ser considerados as seguintes informações: 

a) vazão mínima natural afluente à seção (em análise) de um curso d’água, 

para verificações de disponibilidade para outorga de captações a fio d’água; 

b) vazão mínima remanescente a ser mantida para jusante de qualquer seção 

onde se instale captação ou barramento: 

c) total de usos consuntivos instalados a montante da seção de estudo 

(diferença entre todas as vazões captadas, derivações ou retiradas, e as 

lançadas, retornos, existentes, localizadas a montante da seção estudada);  

d) disponibilidade superficial afluente a determinada seção, após o balanço 

hídrico superficial: Q7,10 na seção estudada. Ou seja, se deve obter o total de 

usos consultivos instalados a montante;  

e) vazão total disponível para outorga de captação a fio d’água em 

determinada seção: Q7,10 na seção descontando-se o total de usos 

consuntivos instalados a montante.  

.   São os passos constantes na metodologia recomendada pelo Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (2006) para uma determinada seção de estudo/interesse/controle: 

a) escolha da seção de interesse; 

b) traçado da bacia hidrográfica que drena para esta seção; 

c) cálculo da área desta bacia hidrográfica traçada; 

d) cálculo da precipitação média ponderada para esta bacia hidrográfica; 

e) determinação da região hidrológica em que se localiza a seção de interesse; 

f) cálculo da vazão média específica dessa seção de interesse; 

g) cálculo da vazão média anual da seção de interesse; 

h) cálculo da vazão Q7,10 da seção de interesse. 
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  Estes passos indicam que para a determinação da disponibilidade hídrica é 

necessário o estabelecimento de uma ou mais seções de estudo. 

  No Estado de São Paulo as disponibilidades hídricas superficiais 

remanescentes são calculadas a partir do Q7,10. O Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006) ainda restringe que em qualquer ponto da bacia hidrográfica os balanços parciais das 

outorgas não ultrapassem à 50% do Q7,10, de sorte que fique garantida uma pequena vazão 

remanescentes no curso d’água para manutenção da flora e fauna aquáticas, segundo a 

equação (9): 

 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 50% × 𝑄7,10 (9) 

  Para se obter a vazão outorgável remanescente ainda disponível no manancial 

deve-se fazer a contabilização de todas as vazões subtraídas e lançadas em cada ponto do 

curso d’água em que ocorrerá a captação superficial. A vazão que segue para jusante da 

captação de cada ponto não deverá ser menor do que a Q7,10. Isso significa que ao longo do 

curso d’água deverão ser incrementadas parcelas adicionais de vazão e lançamentos pontuais 

e descontadas as diversas derivações. 

  Para se realizar essa contabilização de vazões, devem-se obter as outorgas já 

cadastradas nos cursos d’água do estado de São Paulo, presentes no portal eletrônico do 

DAEE3. A realização da contabilização de vazões no Ribeirão dos Marins não faz parte do 

escopo do presente trabalho. 

 

2.9 ESTUDO HIDROLÓGICO 

 

  Os estudos hidrológicos necessários em projetos de novas captações de água 

em cursos d’água são: 

a) estudo da disponibilidade hídrica superficial natural para verificação das 

capacidades naturais de fornecimento de água dos cursos d’água; 

                                                 
3 Portal eletrônico do Departamento de Águas e Energia Elétrica: 

http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/DaeewebexcelDpo.html. 
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b) estudo dos usos existentes nas bacias hidrográficas em estudo para a 

contabilização dos montantes de água em uso; 

c) estudo do balanço hídrico para verificação da disponibilidade hídrica 

remanescente nos cursos d’água; 

d) estudo dos volumes de regularização necessários para o aumento da 

disponibilidade hídrica local, quando da necessidade da implantação de 

reservatórios; 

e) estudo das vazões máximas de referência para o projeto de estruturas de 

segurança de reservatórios, se necessários. 

 

2.10 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DOS MARINS 

 

  Segundo Casagrande (2005, p.19) “Os recursos hídricos provenientes desta 

bacia são utilizados para irrigar grande parte das hortaliças que abastecem o Município e 

região, dentre outros usos.”. 

  Conforme estudos de Lucas, Folegatti e Duarte (2010, p.1) a bacia do Ribeirão 

dos Marins é afluente do Rio Piracicaba e concentra a maior área de produção de hortaliças do 

município, que por sua vez são irrigadas com águas providas do manancial.  

  Segundo o estudo geológico realizado pela VM Engenharia de Recursos 

Hídricos Ltda (2014) na bacia do Ribeirão Marins predominam as ocorrências dos argilitos da 

Formação Corumbataí, parcialmente recobertos no flanco Oeste por finas camadas de arenitos 

da Formação Pirambóia.  

  A partir da classificação Köeppen, o clima da região pode ser considerado 

como sendo do tipo mesotérmico, classificado como sendo do tipo climático Cwa. Isso 

significa que é um clima subtropical úmido com estiagem no inverno. As chuvas do mês mais 

seco não ultrapassam a marca de 30 mm e sua precipitação média anual é de 1300 mm 

(CASAGRANDE, 2005, p.27). 
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  Na bacia do Ribeirão dos Marins as áreas destinadas à cana de açúcar e 

pastagens predominam, somando 42,63% da sua área total. Essa bacia situa-se mais próxima à 

região urbana de Piracicaba e está medianamente degradada. 

Tabela 3– Uso do solo na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins 

Área total ou APP Área Total Área de APP 

Área total da sub-bacia ou da APP (ha) 5.868,2 1.061,1 

Uso ha % ha % 

Floresta Remanescente 729,3 12,43% 450,1 42,42% 

Áreas em Regeneração Natural 319,2 5,44% 147,0 13,85% 

Reflorestamento 9,6 0,16% 0,4 0,04% 

Cana-de-açúcar 2.116,4 36,07% 190,1 17,92% 

Pastagem 2.393,3 40,78% 262,2 24,71% 

Cultura Anual 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Cultura Perene 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Mancha Urbana 211,7 3,61% 4,9 0,47% 

Hidrografia 17,3 0,29% 0,0 0,00% 

Estradas e Rodovias 71,4 1,22% 6,4 0,61% 

Total 5.868,2 100,00% 1.061,1 100,00% 

Fonte: adaptado do Plano Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos do Município de Piracicaba 

(2010). 

  Segundo dados reunidos por Casagrande (2005, p.86) quanto à qualidade da 

água no Ribeirão dos Marins, é possível presumir que alguns fatores como ausência de mata 

ciliar e o uso inadequado do solo nessa bacia estão afetando a qualidade e quantidade da água 

na bacia. 

  A partir da conclusão do trabalho realizado por Lucas, Folegatti e Duarte 

(2010, p.7) a qualidade da água do Ribeirão dos Marins se encontra fora do padrão 

estabelecido para uso na irrigação de hortaliças, principalmente quanto ao ferro, cobre, 

oxigênio dissolvido, nitrato e fósforo. 

Conforme estudo realizado por Casagrande (2005, p.34), a população na bacia 

foi estimada utilizando a relação entre a área da bacia e a área total do município de 
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Piracicaba. A população que se encontra na bacia foi estimada como sendo uma parcela da 

população do município de Piracicaba na proporção equivalente a da relação de áreas da bacia 

e do município. A população do município foi estimada a partir dos dados disponíveis dos 

setores censitários dos Censos Demográficos obtidos junto ao IBGE, a Tabela 4 representa a 

população estimada para a bacia. 

Tabela 4 – População na bacia do Ribeirão dos Marins 

Bacia Dos Marins 1991 2000 

Pessoas residentes 4988 8009 

População setores zona rural 1369 1452 

População setores zona urbanca 3619 6557 

População rural (%) 27 18 

População urbana (%) 73 82 

Densidade populacional (hab km-2 85 137 

Fonte: Casagrande (2010, p.67) 

De acordo com as especificações do Código Florestal, Casagrande (2005, p. 

101) constatou que aproximadamente 19% da área da bacia do Ribeirão dos Marins são 

consideradas de Áreas de Preservação Permanente (APP) e se encontram ao longo dos cursos 

d’água. 

Alguns valores referentes à rede de drenagem e demais propriedades 

dimensionais da bacia hidrográfica estão demonstrados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Propriedades dimensionais da rede de drenagem da bacia hidrográfica do Ribeirão dos 

Marins. 

Propriedades dimensionais Dimensões 

Perímetro 43,3 km 

Área de drenagem 58,4 km² 

Maior comprimento 15,5 km 

Maior largura 7,4 km 

Comprimento do canal principal 22,3 km 

Comprimento da rede de drenagem 188,1 km 

Densidadede drenagem 3,2 km km-2 

Fonte: Casagrande (2005) apud Lucas, Folegatti e Duarte (2010, p. 2). 
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3 SISTEMA DE INFORMAÇOES GEOGRÁFICAS 

 

  Segundo Carvalho (2005), geoprocessamento é um termo que engloba diversas 

tecnologias de tratamento, manipulação e agrupamento de dados espaciais por meios de 

softwares, dentre eles o aplicativo computacional utilizado no presente trabalho é o SIG.  

  Geoprocessamento trata da interação de dados computacionais e matemáticos 

visando analisar uma área de estudo, e ao se fazer essa representação procura-se determinar e 

analisar os mecanismos implícitos de inter-relação entre os fenômenos geográficos 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). 

  O georreferenciamento de imagens é a técnica que permite a eliminação quase 

total das distorções provocadas pelo escaneamento óptico de folhas físicas ou por sua 

reprodução xerográfica, além da correta localização dessa folha fotocopiada ao seu sistema de 

coordenada original e também pode ser utilizado para a correção de imagens obtidas por meio 

de satélites e sensoriamento remoto. 

  Os SIGs tem uma ampla aplicabilidade na área de hidrologia ao transformar 

dados numéricos providos de estações meteorológicas georeferenciadas, ou seja, possuem 

coordenadas conhecidas em mapas contínuos através de interpolações, gerando assim, 

informações a respeito do comportamento espacial da variável da localidade estudada 

(CÂMARA; DAVIS; MEDEIROS, 2003). 

  As informações associadas à hidrologia de uma bacia hidrográfica podem ser 

preparadas e analisadas no processo de modelagem. O SIG é um sistema de informação 

espacial que permite e facilita a representação e analise de um determinado espaço físico e os 

fenômenos que nele ocorrem. 

  Segundo Baumgartner e Apfl (1996, apud ÁVILA, 2007, p.4), as etapas para a 

solução de um problema hidrológico, por meio da integração dos SIG com o modelo 

hidrológico são: 

a) reconhecer o problema hidrológico referido; 

b) coletar ou obter as variáveis necessárias que precisarão ser utilizadas ao 

modelo. Podem ser obtidas por meio de sensores remotos ou métodos 

convencionais; 
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c) projetar o sistema de informações geográficas de referência, definindo-se 

assim os planos de informação em que se trabalhará, os atributos, etc.; 

d) projetar o banco de dados para o trabalho integrado de todos esses dados; 

e) processar os dados utilizando técnicas como o processamento de 

imagens, análises espaciais em SIG, análises de regressão e correlação e 

demais ferramentas de geoprocessamento com o intuito de se obter as 

variáveis requeridas pelo modelo; 

f) seleção ou construção do modelo hidrológico adequado ao problema 

(curvas de nível, hidrografia, etc.); 

g) introdução das variáveis no modelo (precipitação, etc.) realização dos 

cálculos e análise dos erros; 

h) comparação dos resultados calculados pelo modelo ao empregar os dados 

de sensores remotos e coletados por métodos convencionais 

(determinação da precisão, atualização dos cálculos efetuados pelo 

modelo, calibração do modelo, etc.). 

  As formas de integração entre SIGs e os modelos hidrológicos são resumidas 

por Kopp (1996, apud ÁVILA, 2007, p.4) como sendo três: 

a) a modelagem hidrológica baseada no próprio SIG baseando-se nas 

funções executadas pelo programa, sendo gerados os resultados do 

modelo, o que no estado atual de aplicabilidade dos SIGs é limitado 

quanto a representação de demais fenômenos complexos e permite 

modelar apenas processos simplificados; 

b) construção de ferramentas personalizadas pré e pós-processadoras que 

permitam efetuar a conversão dos dados entre o SIG e o modelo (e vice-

versa). Este processo é bastante comum na execução do modelo 

hidrológico; 

c) a terceira forma de integração consiste em integrar o código fonte de um 

programa no código fonte do outro, o que requer um respaldo 
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significativo de conhecimentos na área de programação e linguagem 

computacional. 

  Segundo Ávila (2007): 

A caracterização da precipitação pluviométrica é 

um dos aspectos mais estudados no 

geoprocessamento. No caso específico do Brasil, 

a soma de vários esforços tecnológicos permitiu a 

confecção de mapas de distribuição 

pluviométrica em diversas regiões. A Agência 

Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, 

organizou, gerenciou e distribuiu os dados de 

chuva diária em diversos postos pluviométricos 

do país. Assad (1993) e posteriormente Assad 

(1994), utilizando esses dados e adotando a 

modelagem digital de terreno, confeccionou 

vários mapas de distribuição pluviométrica nos 

cerrados brasileiros. Neste caso, foi feita a análise 

espacial de chuva média anual, mensal, 

quinzenal, decendial, a análise frequencial da 

precipitação para 20%, 50% e 80% de ocorrência.   

 

  Outros estudos feitos no Brasil como o de Keller et al (1998, apud ÁVILA, 

2007, p.6), regionalizaram o país em várias zonas homogêneas de precipitação pluviométrica, 

devido a parâmetros físicos e climáticos semelhantes. A conclusão desses estudos foi 

demonstrar que através do geoprocessamento é possível, partindo-se de dados históricos, 

interpolar e analisar a distribuição espaço-temporal da chuva no Brasil.  

  Segundo definições feiras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) (2014) entre os componentes da modelagem hidrológica realizada em ambiente SIG 

estão os dados provenientes da caracterização morfológica das bacias hidrográficas, análise 

física do terreno e da rede de drenagem, a partir do Modelo Numérico do Terreno (MNT).  

  Os MNTs são representações matemáticas para caracterizar o terreno em 

coordenadas espaciais e têm sido utilizados para delinear redes de drenagem e os limites das 

bacias hidrográficas, calcular a área geográfica, a declividade e orientação do terreno. A 

aplicabilidade desses índices quantitativos é de grande valia para os estudos hidrológicos e 

outros. O MNT terrestre foi elaborado pela National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) com base em dados vindos de uma constelação de satélites providos de radar com 

sensores de profundidade com resolução de 3 arcos de segundo (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). 
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  Geodésia é a ciência que se ocupa da determinação da forma, das dimensões e 

do campo de gravidade da Terra. No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) é a instituição responsável por normatizar essas atividades. Assim foi criado e 

implantando o do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), que é formado pelo conjunto de 

estações, materializadas no terreno, cuja posição serve como referência precisa a diversas 

aplicações. 

  Um sistema geodésico tem como finalidade representar as redes altimétricas, 

planimétricas e gravimétricas da Terra em dados computacionais. A Terra não possui uma 

forma perfeitamente esférica e por isso surgiu à necessidade de criar representações as mais 

próximas possíveis da realidade. O geoide (Figura 3) é uma representação fictícia em três 

dimensões da Terra (Figura 4) enquanto o elipsoide (Figura 5) é uma representação gerada a 

partir de um elipsoide de revolução e possui deformações maiores que a representação geoidal 

(PAMBOUKIAN, 2015). 

  Os referenciais geodésicos e projeções cartográficas são de suma importância 

para os dados geográficos. O primeiro define a forma da Terra e um sistema de coordenadas 

para referenciar pontos em sua superfície. O segundo, que não é utilizado todas às vezes, 

determina como o modelo elipsoidal da terra é projetado em um plano. Utilizar projeção e 

referenciais de forma incorreta pode gerar grande inconsistência de informações e análises. 

Figura 3 – Geóide. 

 

Fonte: European Space Agency (ESA) (2015). 
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Figura 4 – Formato real da terra ao serem eliminados os oceanos (com exagero).

 

Fonte: European Space Agency (ESA) (2015). 

Figura 5 – Geóide e elipsóide quanto ao relevo terrestre. 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Instituto de Geociências (2015) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(1999). 

  A determinação de posições precisas sobre a superfície terrestre através dos 

métodos clássicos em geodésica implicou na necessidade de adoção de dois Sistemas 

Geodésicos de Referencia (SGR) um horizontal e outro vertical. O SGR vertical fornece a 

referência para a determinação precisa da componente altimétrica (cotas) do SBG enquanto o 

SGR horizontal fornece a referência para a determinação precisa das componentes 
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planimétricas (latitude e longitude) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2015). 

  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015) define que um SGR 

horizontal é normalmente definido por um elipsoide e seu posicionamento no espaço.  

Segundo Pamboukian (2015), um elipsoide pode ser global, onde sua origem coincide com o 

centro de massa da Terra, ou local (topocêntrico), onde sua origem depende da superfície 

terrestre que ela irá representar.  

  O elipsoide é escolhido de forma a garantir uma boa adaptação ao geoide na 

região. Os parâmetros definidores do sistema normalmente estão vinculados a um ponto na 

superfície terrestre, denominado de ponto origem (Datum). O centro deste elipsoide não 

coincide com o centro de massa da Terra, o geocentro, devido ao requisito de boa adaptação 

na região de interesse sendo assim classificado como topocêntrico.  

  O geoide é um modelo matemático teórico da representação da superfície da 

terra ao nível do mar enquanto o Datum providencia o ponto de referência a partir do qual a 

representação gráfica dos paralelos e meridianos está relacionado e proporcionado. 

(GONÇALVES e MORGADO, 2008, apud CARVALHO et al., 2015). 

  O Datum Altimétrico do SGB é denominado de Datum de Imbituba e foi 

definido em 1959 em função das médias anuais do nível do mar entre os anos de 1949 e 1957, 

no Porto de Imbituba. As informações foram coletadas por um marégrafo (LUZ; FREITAS e 

DALAZOANA, 2002).  

  As metodologias utilizadas para a criação de um SGR clássico horizontal 

foram a triangulação e a poligonação, permitindo o tratamento estatístico das observações. Os 

sistemas Córrego Alegre, o South American Datum 1969 (SAD 69) são exemplos de SGR de 

concepção clássica. 

  Um referencial (ou sistema) geodésico moderno, tal como o atualmente oficial 

brasileiro Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) é classificado 

como um sistema geocêntrico e apresenta as seguintes características (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015): 

a) sua definição pressupõe a adoção de um elipsoide de revolução, é uma 

figura que se pode obter pela rotação de uma elipse pelo seu semieixo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elipse
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menor cuja origem coincide com o centro de massa da Terra e com eixo 

de revolução coincidente com o eixo de rotação da Terra; 

b) a sua materialização se dá mediante o estabelecimento de uma rede de 

estações geodésicas com coordenadas tridimensionais. Estas coordenadas 

são estabelecidas através de técnicas de posicionamento espacial de alta 

precisão. Sendo assim, as medidas estão relacionadas a um sistema 

cartesiano tridimensional (3D) com origem no geocentro (IBGE,2000). 

  O órgão responsável pela normatização cartográfica no Brasil é o IBGE. 

Inicialmente o referencial planimétrico geodésico brasileiro era o Córrego Alegre, depois no 

ano de 1969 passou para a ser o SAD 69. 

  Atualmente o Datum horizontal ou sistema geodésico de referência de 

coordenadas padrão utilizado no Brasil desde o ano de 2000 é o SIRGAS 2000, segundo 

resolução Nº 1/2015 da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) (CARVALHO et al., 

2015). 

  A CONCAR é um órgão colegiado do Ministério do Planejamento, atualizada 

conforme Decreto s/no de 1º de agosto de 2008, que tem a função de fixar as diretrizes e bases 

da Cartografia brasileira entre outras providências (CONCAR, 2007). 

  Cartas antigas que estão georreferenciadas em Datum antigos devem ter seu 

referencial transformado para o atual, SIRGAS 2000. O programa ArcGIS 10.1 possui uma 

ferramenta de gerenciamento de dados que realiza as transformações de referenciais seguindo 

o método matemático Molodesnky. 

   Este método utiliza 5 parâmetros (3 parâmetros de translação e as diferenças 

entre os semieixos maior e achatamento dos dois sistemas), aplicando a transformação 

diretamente nas coordenadas curvilíneas do sistema de origem.   

  No Brasil, a operação para alterar o referencial geodésico requer a adoção de 

parametros estipulados pelo IBGE que podem ser encontrados na Legislação RPR 25 fev. 

2005. A transformação é feita pela técnica seguindo o formato National Transformation 

version 2 (NTv2) fornecido pelo software Progrid do IBGE. 
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  Para fazer a transformação do Datum SAD69 para o Datum SIRGAS 2000, os 

parâmetros de transformação, segundo recomendações presentes na Legislação RPR 25 fev, 

são:  

a) translação do eixo X (metros): -67,348; 

b) translação do eixo Y (metros): +3,879; 

c) translação do eixo Z (metros): -38,223. 

  As projeções são representações da superfície esférica terrestre (que tem três 

dimensões) em planos de duas dimensões, e por essa razão erros são introduzidos na 

representação (PAMBOUKIAN, 2015). Como exemplo de projeção está a projeção cilíndrica 

(Figura 6), onde a superfície terrestre é projetada em um cilindro que ficticiamente envolveria 

o globo, fazendo com que os países que se encontram perto do equador mantenham as suas 

posições relativamente verdadeiras, preservando a realidade das áreas para pequenas regiões e  

escala. 

Figura 6 – Projeção cilíndrica. 

 

Fonte: adaptado de Dana (2008). 

  A projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) utiliza um sistema de 

coordenadas cartesianas para representar uma localização bidimensionalmente sobre a 

superfície terrestre. Independe da posição vertical da região e difere do método de latitude e 

longitude em alguns aspectos. O sistema UTM é baseado na projeção cilíndrica com a 
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finalidade de abranger todas as longitudes e representar o mapa de forma ortogonal. É a mais 

indicada no objeto de estudo desse presente trabalho, pois minimiza as deformações na área 

da projeção (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014).  

  Na projeção UTM (figura 7) a Terra foi dividida em 60 fusos de 6° de 

longitude cada e dividida em zonas de 4° de latitude cada. Os eixos cartesianos de origem são 

o equador (X) e o meridiano central de cada zona (Y). No hemisfério sul, o equador possui a 

coordenada de referência 10000 km e as coordenadas Y decrescem em direção ao sul. O 

meridiano central de cada zona possui coordenada de referência 500 km, crescendo na direção 

leste (E) e decrescendo na direção oeste (W), como demonstra a figura 7 (PAMBOUKIAN, 

2015). 

Figura 7 – Projeção UTM. 

 

Fonte: Câmara, Davis e Monteiro (2003). 

  Cada fuso, na linha do Equador, apresenta, aproximadamente, 670 km de 

extensão leste-oeste, já que a circunferência da Terra é próxima a 40.000 km. Como o 

meridiano central possui valor de 500.000 m, o limite leste e oeste de cada fuso corresponde, 

Piracicaba 
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na linha do Equador, respectivamente, valores próximos a 160.000 m e 830.000 m 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA, 1999). 

  O município de Piracicaba se encontra na quadrícula SF23 (Figura 8). Para 

cada uma dessas quadrículas foram feitas cartas topográficas. Uma carta ou mapa é a 

representação convencional ou digital da configuração da superfície topográfica. 

Figura 8 – Fuso 23. 

 

Fonte: Perna (2015). 

As cartas do IGC usadas neste trabalho utilizam o sistema de referência de 

coordenadas SAD69 / UTM fuso 23S. 

  Tais cartas devem ser “mosaicadas” a fim de se obter a representação total da 

área a ser estudada, uma vez que cada carta abrange uma área limitada. Segundo definição do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1999): “Mosaico é o conjunto de fotos de uma 

determinada área, recortadas e montadas técnica e artisticamente, de forma a dar a impressão 

de que todo o conjunto é uma única fotografia”. 
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  Em seguida, o mosaico deve que ser georreferenciado para poder compor o 

projeto SIG. Pamboukian (2015) define que “O georreferenciamento é uma transformação 

geométrica que relaciona as coordenadas da imagem (linha e coluna) com as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) de um mapa.”.  

  Essa transformação tende a eliminar possíveis distorções que existem na 

imagem, causadas no processo de formação da imagem (erros de posicionamento do 

sensores). Este processo utiliza pontos de controle, que são feições precisamente identificadas 

na imagem e no mapa, como por exemplo, o cruzamento de estradas, para registrar 

(georreferenciar) todo o resto da imagem a partir desses travamentos (PAMBOUKIAN, 

2015), vide Figura 9. 

Figura 9 – Pontos de controle em uma imagem. 

 

Fonte: Lopes (2009). 

 

Um mosaico georreferenciado atua como base para o trabalho de identificação 

dos elementos reais existentes em determinada região (como cidades, estradas, pontos 

cotados, etc.) e a partir daí começa o trabalho para georreferenciar esses elementos (como 

rios, curvas de nível, etc.). 

  As imagens utilizadas pelos SIGs podem ser vetoriais, no formato shapefile, ou 

podem ser matriciais (raster), no formato geotiff, como é o caso das cartas fornecidas pelo 

IGC (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). 

  As imagens matriciais (Figura 10) são definidas como sendo a representação 

em duas direções de uma imagem como sendo um conjunto de pontos definidos por valores 

numéricos, formando assim uma matriz matemática ou uma malha de pontos onde cada ponto 

é um pixel (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). 
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Figura 10 – Vista de satélite de uma parte da cidade de Piracicaba. 

 

Fonte: adaptado de Google Inc. (2015). 

  A imagem vetorial (Figura11) é formada por elementos geométricos como 

pontos, linhas e polígonos e contém dados geoespaciais em forma de vetores associando cada 

vetor a um banco de dados. O shapefile (sua extensão é “.shp”) é formado pelos vetores 

associados a um banco de informações sobre eles (tabela de atributos), permitindo assim a 

criação de mapas temáticos e a consulta de informações associadas a cada vetor 

(PAMBOUKIAN, 2015). Um elemento vetorizado (como rios em forma de polilinha, bacias 

em forma de polígono, picos em forma de ponto, etc.) é chamado de feição. 

Figura 11 – Polígono do limite do Município de Águas de São Pedro. 

  

Fonte: adaptado de Instituto Geográfico e Cartográfico (2002). 

  Todas as imagens vetoriais possuem dados alfanuméricos associados, 

comumente apresentados em forma de tabela de atributos. Em imagens vetoriais existe uma 

linha na tabela para cada uma de suas feições (pontos, linhas ou polígonos). Essas tabelas 
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permitem a visualização de todas as informações sobre feições de uma camada (como área, 

coordenadas, etc.). 

  Para criar uma nova camada com dados geográficos vetoriais (shapefile) 

primeiro cria-se uma classe de feição. Nela são definidos os referenciais geodésicos, 

projeções e dados que essa feição levará para a tabela de atributos. 

  Uma das aplicações mais importantes utilizadas no SIG é a sobreposição de 

camadas vetoriais e matriciais. Esse recurso permite criar e analisar sobre a mesma localidade 

sobre a perspectiva de várias imagens que se encontram naquela região, criando assim a 

possibilidade de estudo de integração de diferentes fenômenos que ocorrem naquela 

localidade, como exemplo encontra-se o traçado das polilinhas das curvas de nível que são 

interrompidas pelo polígono que delimita uma bacia hidrográfica para assim se fazer os 

estudos apenas dentro dos limites da bacia (Figura 12). 

Figura 12 – Parte de uma bacia hidrográfica e suas curvas de nível. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

   

3.1 FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO DO PROGRAMA ARCGIS 10.1 

 

  Com a evolução do quadro legal e institucional aplicados a gestão de recursos 

hídricos no Brasil o gerenciamento dos corpos d’água por bacia hidrográfica tende a se 

intensificar. As tomadas de decisão baseadas em um mapeamento e geoprocessamento tende a 

aumentar, portanto o nível de confiabilidade nessas aplicações deve ser alto. O acesso da 

informação em qualidade, quantidade com rapidez e facilidade de compreensão serão 
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requisitos obrigatórios dos sistemas de gerenciamento, principalmente aplicados a estudos 

hidrológicos. 

  A análise de um ou mais dados vetoriais, gerando outros dados vetoriais de 

saída, pode ser feita através das ferramentas de geoprocessamento presentes em programas do 

tipo SIG como o ArcGIS 10.1. 

   O ArcGIS 10.1, da empresa ESRI, é um dos softwares para SIG mais vendidos 

e usados no mundo (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014). 

  No ArcGIS pode-se, por exemplo, consultar os atributos descritivos associados 

a um elemento do dado geográfico através da ferramenta “Identify” (Figura 13). Um dos 

exemplos de identificação da ferramenta é o nome, formato e área do polígono. 

Figura 13 – Ferramenta “Identify”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  O ArcGIS permite criar campos nas tabelas para obterem-se valores com base 

nas características geográficas das feições através da ferramenta que pode ser encontrada 

como mostra a Figura 14 chamada “Geometry Calculator”. Essa ferramenta é capaz de 

fornecer a área (Figura 15), o perímetro e as coordenadas X e Y do centroide para feições 

vetoriais do tipo polígono, o comprimento e coordenadas X e Y do centro para feições 
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vetoriais do tipo linha e coordenadas X e Y para feições vetoriais do tipo pontos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2014). 

Figura 14 – Localização da ferramenta “Geometry Calculator”. 

  

Fonte: próprio autor (2015). 

Figura 15 – Aplicação da ferramenta “Geometry Calculator”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  Na aba “Geoprocessing” (Figura 16) do programa ArcGIS 10.1 encontraremos 

todas as funções disponíveis de geoprocessamento que o programa oferece. 
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Figura 16 – Aba “Geoprocessing”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  A aplicação ArcToolbox (Figura 17) organiza todo o conjunto de ferramentas 

SIG usadas para conversão e processamento de dados geográficos, também na geração de 

superfície continua, na análise espacial de vetores e raster e na geoestatística e modelagem de 

dados espaciais (ESRI, 2015). 

Figura 17 – Aplicação “ArcToobox”. 

 

Fonte: Próprio autor (2015). 

  As principais ferramentas do ArcGIS 10.1 utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho serão detalhadas na próxima seção. 
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4 OBTENÇÃO E MANEJO DA BASE CARTOGRÁFICA DA BACIA 

 

  As imagens utilizadas no presente trabalho foram adquiridas do IGC. Trata-se 

de restituições aerofogramétricas resultantes de voos aéreos e interpretação de fotografias por 

meios óticos. 

  As cartas do IGC são georreferenciadas e projetadas no sistema de coordenadas 

UTM com elipsoide segundo o SGR SAD 69, datum SAD69. As cartas que representam a 

bacia em estudo estão no fuso 23 com origem no Equador e meridiano central 45° W (10.000 

km / 500 km). A projeção UTM é do tipo cilíndrica conforme, permitindo representar 

corretamente áreas e distâncias. 

  As 8 fotocópias das folhas topográficas que formam a bacia do Ribeirão dos 

Marins foram adquiridas no início de 2014 junto a unidade IGC que está localizada da 

unidade do Escritório de Planejamento e Gestão (ERPLAN) em São Carlos ao custo de R$ 

25,20 cada carta na época. Um exemplo de carta é ilustrado na Figura 18. 

  As cartas utilizadas estão numeradas na Tabela 6 e sua escala é de 1:10.000.  

  Tabela 6 – Cartas do Instituto Geográfico e Cartográfico utilizadas. 

Carta Nomenclatura Ano 

Santa Terezinha do Piracicaba SF-23-Y-A-IV-2-S0-C 1979 

Piracicaba IV  SF-23-Y-A-IV-2-S0-D 1979 

Bairro dos Marins SF-23-Y-A-IV-2-S0-E 1979 

Piracicaba III SF-23-Y-A-IV-2-S0-F 1979 

Bairro Volta Grande SF-23-Y-A-IV-4-N0-A 1978 

Piracicaba II SF-23-Y-A-IV-4-N0-B 1978 

Sete Barrocas SF-23-Y-A-IV-4-N0-C 1978 

Mato Alto SF-23-Y-A-IV-4-N0-E 1977 

Fonte: próprio autor (2015). 
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  As fotocópias foram digitalizadas pela DWG Papelaria em formato TIF 300 

dpi, escala de cinzas, profundidade de 8 bits. 

Figura 18 – Exemplo de parte da carta Piracicaba IV SF-23-Y-A-IV-2-S0-D4. 

 

Fonte: adaptado do Instituto Geográfico e Cartográfico (1979). 

  Em seguida, as folhas foram georreferenciadas no programa ArcGIS com a 

ferramenta “Georeferencing” (Figura 19) usando a transformação de 2ª Ordem. Para tanto 

foram escolhidos no mínimo 9 pontos de controle, segundo resolução do CONCAR, da grade 

de coordenadas UTM das folhas do IGC. Apesar de terem sido georreferenciadas em UTM, a 

ferramenta “Georeferencing” também permite escolher pontos latitude e longitude para cada 

folha escolhida e também os vértices da porção impressa para o melhor travamento e recorte 

da legenda e do carimbo. 

  Basicamente a função dessa etapa é de escolher pontos de coordenadas UTM já 

conhecidas, presentes nas cartas do IGC, e travar essas coordenadas pelo programa para que a 

partir delas, o ArcGIS georreferencie o resto do mapa, eliminando assim possíveis 

imprecisões que possam ocorrer na hora de digitalizar a carta.  

 

 

                                                 
4 A carta completa da Figura 18 encontra-se em maior detalhe em anexo. 
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Figura 19 – Ferramenta “Georeferencing” e um ponto de controle. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  Após serem escolhidos os 9 pontos (Figura 20) de travamento no interior da 

grade, preferencialmente espalhados pela parte impressa da folha, e os 4 vértices, verificou-se 

se havia algum ponto com demasiado erro que implicaria em perda da precisão do 

georreferenciamento. Essa etapa do trabalho foi realizado pela técnica em ArcGIS que 

trabalha na empresa. O critério de escolha foi esse: de o erro quadrático (na Figura 20 

chamado de “Residual”) superar o erro tolerável de "2 metros" como precisão de uma folha 

topográfica do IGC, conforme as convenções do CONCAR. 

Figura 20 – 9 pontos escolhidos e transformados usando 2a ordem. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  O shapefile do limite dos municípios foi obtido através do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2002) e foi sobreposto sobre as folhas (Figura 21) para assim saber 

qual parte das cartas seriam utilizadas. 

 

 

Ponto de 

Controle 
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Figura 21 – Limite de municípios sobre cartas topográficas. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002) e Instituto Geográfico e Cartográfico 

(1977, 1978, 1979). 

  Após o georreferencimaento de todas as folhas, cada uma foi cortada no limite 

do município de Piracicaba pela função que está localizada na aplicação “ArcToolbox” 

(Figura 22) chamada de “Extract by Mask” (Figura 23) do ArcGIS e tem a função de extrair 

dados da matriz de uma imagem que corresponde a uma zona homogênea, criando uma feição 

correspondente a matriz à que foi aplicada a função (ESRI, 2015).  Ou seja, foi obtido um 

recorte na camada raster das folhas topográficas no formato do município de Piracicaba. 

  Foram criadas as janelas das partes impressas das folhas do IGC conforme suas 

coordenadas dos vértices. Os polígonos que representam cada parte impressa foram usados 

para recortar sua folha topográfica do IGC georreferenciada. 
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Figura 22 – Localização da ferramenta “Extract by Mask ”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

Figura 23 – Ferramenta “Extract by Mask ”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 
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  Após os recortes, que na realidade são extrações para novas imagens, as folhas 

extraídas/recortadas no formato do município foram mosaicadas com a função localizada no 

“ArcToolbox” (Figura 24) chamada "Mosaic To Raster" (Figura 25), criando assim uma 

imagem raster das cartas topográficas no formato do município.  

  A função “Mosaic to Raster” é utilizada quando se quer transformar um 

agrupamento de imagens coladas em uma só nova imagem (matriz), podendo-se definir o tipo 

de “pixel” utilizado e salvando a matriz de saída como qualquer conjunto de dados raster que 

se queira (ESRI, 2015). 

Figura 24 – Localização da ferramenta “Mosaic to Raster”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

 

 



70 

 

Figura 25 – Ferramenta “Mosaic to Raster”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  Como o mosaico ficou muito pesado, ele foi convertido para 1 bit com a 

função “Raster to Other Format” escolhendo o “Pixel Type” de “1_BIT”, ficando assim uma 

imagem composta de pontos pretos e brancos (Figura 26). 

Figura 26 – Exemplo de imagem de 1Bit. 

 

Fonte: adaptado do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 
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  A Função localizada no “ArcToolbox” na Figura 27 chamada de “Raster to 

Other Format” (Figura 28) tem a função de converter uma ou mais matrizes em qualquer 

outro formato suportado pelo programa ArcGIS, tal como mudar a resolução em pixels da 

matriz primária (ESRI, 20015). 

Figura 27 – Localização da ferramenta “Raster to Other Format”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

Figura 28 – Ferramenta “Raster to Other Format”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 
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  Esses processos acima foram executados no sistema de coordenadas e projeção 

originais das folhas do IGC. 

  Desse ponto em diante, optou-se trabalhar com o referencial geodésico oficial 

brasileiro, que é o SIRGAS 2000, projeção UTM, zona 23SF. O ArcMap permite a conversão 

de coordenadas quase que automaticamente, basta que se escolha o sistema em que se deseja 

trabalhar e a função de conversão/transferência do sistema original das folhas do IGC para o 

sistema de trabalho escolhido. 

  Foi feita a transformação do referencial geodésico em que as folhas se 

encontravam, datum SAD69, para o novo referencial oficial brasileiro, SIRGAS 2000, 

usando-se a própria ferramenta de gerenciamento de dados para projeções e transformações 

do programa ArcGIS, adotando os parâmetros estipulados pelo IBGE. 

  Com a ferramenta localizada conforme Figura 29 criou-se uma transformação 

geográfica personalizada (Figura 30), que utilizou o método matemático Molodensky, com os 

parâmetros x=-67.348; y=+3.879; z= -38.223, fornecidos pelo IBGE. 

Figura 29 – Localização da ferramenta “Create Custom Geographic Transformation”. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 
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Figura 30 – Ferramenta “Create Custom Geographic Transformation”. 

  

Fonte: próprio autor (2015). 

  De posse do mosaico das folhas do IGC, foi possível a identificação do 

exutório (Figura 31) da bacia do Ribeirão dos Marins na sua foz no Rio Piracicaba e dos 

pontos de maiores cotas. 

Figura 31 – Localização do exutório da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins. 

  

Fonte: adaptado do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 
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  A partir desse exutório foi criado um novo polígono (Figura 32) para 

armazenar o traçado do divisor de águas da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins até seu 

ponto mais distante.  

Figura 32 – Começo do traçado da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins. 

 

Fonte: próprio autor a partir de mapa do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 

  O novo polígono (Figura 33) com o divisor de águas da bacia hidrográfica do 

Ribeirão dos Marins foi traçado manualmente, juntando os pontos de maior cota presentes na 

carta do IGC. Criou-se assim um novo shapefile. A tabela de atributos desse polígono contém 

alguns campos de dados, a saber: "nome" que armazena o nome da bacia hidrográfica e "área" 

que armazena a área da bacia hidrográfica em km² obtida pela ferramenta "Calculate 

Geometry". 

Figura 33 – Traçado da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins.5 

 

Fonte: próprio autor a partir de mapa do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 

                                                 
5 O traçado da bacia se encontra em maiores detalhes no Mapa 5 em anexo. 
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  A tabela de atributos desse polígono contem alguns campos de dados, a saber: 

"nome", que armazena o nome da bacia hidrográfica, e "área", que armazena a área da bacia 

hidrográfica em km² obtida pela ferramenta "Calculate Geometry" (Figura 34). 

Figura 34 – Aplicação da ferramenta “Geometry Calculator ” e tabela de atributos da bacia 

hidrográfica do Ribeirão dos Marins. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  As curvas de nível e a hidrografia unifilar e bifilar foram traçadas diretamente 

sobre o mosaico das folhas topográficas do IGC georreferenciadas. Foram traçados utilizando 

o comando “polyline”, de traçado e edição simples, manual. 

  A curvas de nível (Figura 35) foram vetorizadas no plano 2D. A tabela de 

atributos (Figura 36) possui um campo "cota" que armazena a cota da curva vetorizada e outro 

campo "tipo" que armazena se a curva é intermediária ou mestra. Não se trabalhou com 

modelagem 3D, não é praxe em projetos de engenharia consultiva, apenas no meio 

acadêmico. 
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Figura 35 – Parte do traçado das curvas de nível sobre a carta do IGC.6 

 

Fonte: próprio autor a partir de mapa do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 

Figura 36 – Tabela de atributos das polilinhas do traçado das curvas de nível. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

                                                 
6 O traçado das curvas de nível e pontos cotados se encontram em maiores detalhes no Mapa 5 

em anexo. 
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  Os rios (Figura 37) foram vetorizados no plano 2D e sua tabela de atributos 

(Figura 38) possui dois campos: "nome" que armazena o nome do curso d'água, se visível nas 

folhas topográficas e "tipo" que armazena a característica do curso d'água (intermitente ou 

permanente). Foram criados dois shapefiles diferentes, um para hidrográfica intermitente e 

outro para a hidrografia permanente. 

Figura 37 – Parte do traçado dos rios sobre a carta do IGC.7 

 

Fonte: próprio autor a partir de mapa do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 O traçado de toda a hidrografia se encontra em maiores detalhes no Mapa 5 no anexo. 



78 

 

Figura 38 – Tabela de atributos das polilinhas do traçado dos rios permanentes e intermitentes. 

   

Fonte: próprio autor (2015). 
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5 DADOS SOBRE A BACIA DO RIBEIRÃO DOS MARINS  

 

5.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

  A bacia de drenagem do ribeirão dos Marins é afluente do rio Piracicaba por 

sua margem esquerda, está localizada inteiramente no município de Piracicaba 

aproximadamente nas coordenadas UTM 7479000 m Norte e 223000 m Este. 

  Segundo estudo realizado por Casagrande (2005), a área da bacia tem 58,44 

km². Este dado não será utilizado no presente trabalho. A área será calculada novamente em 

ambiente SIG e os resultados serão confrontados. Segundo dados do IBGE (2002) 14,5% da 

área da bacia estão localizados na área urbana.  

 

5.2 DISTRITOS  

 

  O município de Piracicaba conta com 6 distritos: distrito sede, Artemis, 

Ibitiruna, Tupi, Guanium e Santa Teresinha de Piracicaba. 

  Dezenove bairros urbanos de Piracicaba estão inseridos na Bacia do Ribeirão 

dos Marins. 

 

5.3 PRECIPITAÇÃO 

 

  Segundo Casagrande (2005): “Cerca de 70% do volume de precipitação ocorre 

no verão, situação característica de clima tropical.”. 

  Um dos passos da metodologia do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006) é a interpolação entre isoietas em que a região está inserida, para obter um valor 

mais próximo do real, porém como é aconselhável que se estudem os valores mais 

críticos, portanto em favor da segurança será adotada a curva de menor precipitação média 

em que o município de Piracicaba está inserido. 
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  Como indicado no Mapa 1, observa-se que a precipitação média anual na 

região onde está inserida a micro bacia do Ribeirão dos Marins é de cerca de Pm = 1300 

mm. 

 

5.4 ZONA HIDROLOGICAMENTE SEMELHANTE EM QUE A BACIA ESTÁ 

INSERIDA 

   

  O estudo em pauta refere-se a uma bacia situada no município de Piracicaba. 

  Conforme demonstrado no Mapa 2, o município de Piracicaba está inserida na 

região Y quanto a classificação hidrologicamente semelhante quanto ao parâmetro C, portanto 

seu coeficiente de minoração de vazões mínimas será de C7,m = 0,80. 

  Conforme demonstrado no Mapa 3 o município de Piracicaba está inserido na 

Região G. A partir desse dado e da Tabela 2, extraem-se os demais parâmetros necessários 

para o calculo da Q7,10. Os valores referentes a região hidrológica G, a qual a bacia pertence, 

estão resumidos na tabela 7: 

Tabela 7 – Parâmetros Hidrologicamente Semelhantes da região G. 

Região 

Média Plurianual 

(Q) 

Valores de XT 
Valores de A e B 

a b X10 A B 

G -26,23 0,0278 0,632 0,4089 0,0332 

Fonte: adaptado do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006). 
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6 DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS PARA AVALIAR O POTENCIAL 

HÍDRICO DA BACIA DO RIBEIRÃO DOS MARINS 

 

6.1 ÁREA 

 

  A área da bacia foi obtida através do comando “Calculate Geometry" do 

ArcGIS e armazenada na tabela de atributos do shapefile da bacia hidrográfica do Ribeirão 

dos Marins, como demonstra a Figura 32. 

  Área da Bacia: Ab = 58,835 km². 

 

6.2 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL NATURAL 

 

  Os passos recomendados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(2006) indicam que para a determinação da disponibilidade hídrica é necessário o 

estabelecimento de uma ou mais seções de estudo. 

  Optou-se nesse trabalho estabelecer como seção de interesse a seção final do 

curso d’água em estudo, ou seja, sua foz. 

  Com os dados da área obtida pelo programa ArcGIS, dados da precipitação 

média obtida do Mapa 1 das isoietas médias do Estado de São Paulo, Pm = 1300 mm e com os 

demais parâmetros regionalmente semelhantes obtidos na tabela 2, temos todas as variáveis 

necessárias para o cálculo das vazões envolvidas na obtenção da disponibilidade hídrica da 

bacia: 

a) área da bacia determinada em ambiente SIG: Ab = 58,835 km²; 

b) precipitação média anual: Pm = 1300 mm; 

c) a = -26,23; 

d) b = 0,0278; 

e) A = 0,4089; 
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f) B=0,0332; 

g) X10 = 1,983. 

 

  Logo, a Vazão Média Especifica, Qesp, pode ser calculada utilizando a equação 

(5):  

 �̅�𝑒𝑠𝑝 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃 ̅ (5) 

�̅�𝑒𝑠𝑝 = (−26,23) + 0,0278 × 1300 

�̅�𝑒𝑠𝑝 = 9,91 
L

s . km²
 

 

  Utilizando a equação (7), podemos calcular a vazão média anual, 

�̅�: 

 �̅� = �̅�𝑒𝑠𝑝 × 𝐴𝑏 (7) 

�̅� = 9,91 × 58,835 

�̅� = 583,05 
L

s
 

�̅� = 0,583
m³

s
 

 

  A equação que dá o valor da vazão mínima de sete dias consecutivos com 

período de retorno de 10 anos, 𝑄7,10, é a equação (8): 

 𝑄7,10 = 𝐶7,10 × 𝑋𝑇=10 × (𝐴 + 𝐵) × �̅� (8) 

𝑄7,10 = 0,80 × 0,632 × (0,4089 + 0,0332) × 0,583 
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𝑄7,10 = 0,124  
m³

s
 

 

  Segundo recomendações do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006), 

a vazão outorgável em um manancial é 50% da 𝑄7,10, portanto utilizamos a equação (9):  

 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 50% × 𝑄7,10 (9) 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 50% × 0,124 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 0,062 
m³

s
 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 223,2 
m³

h
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7  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS NUMÉRICOS 

  O desenho produzido da bacia e hidrografia sobre a carta do IGC é apresentado 

no Mapa 4. 

Mapa 4 - Traçado da bacia hidrográfica e hidrografia do Ribeirão dos Marins junto à foz.8 

 
Fonte: adaptado do Instituto Geográfico e Cartográfico (1977, 1978, 1979). 

                                                 
8 O traçado da bacia hidrográfica, curvas de nível, pontos cotados e hidrografia se encontra em 

maiores detalhes no Mapa 5 no anexo. 
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  Todos os dados referentes a bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins estão 

enumerados a seguir: 

 

a) coordenadas UTM: Norte: 7479000 Este: 223000; 

b) área desta bacia hidrográfica traçada: Ab = 58,835 km²; 

c) precipitação média ponderada: 𝑃 ̅ = 1300 mm; 

d) regiões hidrológicas:  

   Região Hidrologicamente Semelhante: G 

   Região Hidrologicamente Semelhante quanto ao Parâmetro C7,m: Y; 

e) cálculo da vazão média específica�̅�𝑒𝑠𝑝 = 9,91 L/s.km²; 

f) cálculo da vazão média anual �̅� = 0,583 m³/s ou 2098,98 m³/h; 

g) cálculo da vazão Q7,10 = 0,124 m³/s ou 446,4 m³/h; 

h) vazão outorgável: 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 0,062 m³/s ou 223,02 m³/h. 

  A tabela 8 foi criada para melhor resumir os valores importantes 

obtidos através do presente trabalho. 

Tabela 8 – Resumo da disponibilidade hídrica superficial natural. 

Bacia 
Área 

Precipit. 

Média Anual 
Q.específica Q7,10 𝐐𝒐𝒖𝒕𝒐𝒓𝒈á𝒗𝒆𝒍 

km² mm L/s/km² m³/h m³/h 

Ribeirão dos 

Marins 
58,835 1300 9,91 446,4 223,02 

Fonte: próprio autor (2015). 

  A demanda futura para o município é de 720 m³/h, conforme conclusão do 

Plano Municipal de Gestão dos Recursos Naturais de Piracicaba. O valor outorgável calculado 

para o Ribeirão dos Marins, de 223,02 m³/h corresponde a cerca de 31 % da demanda futura. 

  Para a utilização dessas águas para abastecimento, são necessárias algumas 

obras, tais como, captação, elevatória, adutora e tratamento das águas bruta, além de outras 

providências de armazenamento e distribuição.  
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  A vazão máxima outorgável calculada no item anterior corresponde à maior 

bacia possível do Ribeirão dos Marins, pois a seção estudada situa-se muito próximo à sua foz 

no rio Piracicaba.  

  Considerou-se uma captação a fio d´água, ou seja, sem prever uma 

regularização de vazões por armazenamento em um reservatório.  

  Se os sistemas de abastecimento contassem apenas com águas captadas 

diretamente do curso d´água não seriam capazes de satisfazer à demanda de seus usuários, 

conforme opinaram Linsley e Franzini (1978).  

  Caso necessário o SEMAE de Piracicaba poderá estudar um local no talvegue 

desse ribeirão onde posicionar um barramento, criando um volume de regularização. A sua 

função seria armazenar águas criteriosamente: durante o ano hidrológico teria prioridade o 

acumulo de água no período chuvoso para poder liberar durante a estiagem e dessa maneira a 

vazão regularizada seria substancialmente superior à vazão Q7,10 captada a fio d´água. 

 

7.1 CONFRONTANDO RESULTADOS DE CASAGRANDE (2005) 

 

  Podemos calcular as diferença entre os valores utilizando a Equação 10, 

obtidos por Casagrande (2005) e os obtidos e utilizados no presente trabalho.  

 ∆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 (10) 

Tabela 9 – Valores do estudo de Casagrande (2005). 

 Bacia do Ribeirão dos Marins 

Área (km²) 58,44 

Precipitação anual média (mm) 1338,4 

Vazão média especifica média plurianual (L/s.km²) 10,97 

Vazão média plurianual (m³/h) 2307,6 

Q7,10 (m³/h) 514,8 

𝑸𝒐𝒖𝒕𝒐𝒓𝒈á𝒗𝒆𝒍(m³/s) 257,4 

Fonte: adaptado de Casagrande (2005). 
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7.1.1 Área 

 

∆ Ab = 58,835 −  58,44 

∆ Ab = 0,395 km² = 0,67 % 

  A diferença entre a área obtida por Casagrande (2005) e a obtida no presente 

trabalho equivale a 0,67%. Essa discrepância é perfeitamente aceitável visto que o traçado não 

é realizado de forma automática e depende da digitação manual de cada operador de software. 

 

7.1.2 Precipitação anual média 

 

∆P = 1338,4 −  1300 

∆P = 38,4 mm = 2,9% 

  A diferença entre valores de precipitação se dá ao fato de que Casagrande 

(2005) fez a interpolação entre isoietas médias onde se encontra a bacia, obtendo assim uma 

precipitação mais exata na bacia.  

  Por recomendação do Departamento de Águas e Energia Elétrica (2006), no 

presente trabalho foi utilizado a precipitação média indicada na isoieta onde se encontra o 

município de Piracicaba, como demonstra o Mapa 1. 

 

7.1.3 Vazão média específica média plurianual (L/s.km²) 

 

  Como os dois parâmetros envolvidos no cálculo da vazão específica foram 

diferentes que os utilizados no presente trabalho, logicamente houve uma diferença no valor 

da vazão média específica média plurianual.  

∆�̅�𝑒𝑠𝑝  = 10,97 − 9,91 
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∆�̅�𝑒𝑠𝑝  = 1,06 
L

s . km²
= 10,7 % 

7.1.4 Vazão média plurianual (m³/h) 

  Assim como a área e a �̅�𝑒𝑠𝑝 foram diferentes, no valor de �̅� também existem 

discrepâncias entre o valor obtido por Casagrande (2005) e o obtido no presente trabalho. 

∆�̅�  = 2307,3 − 2098,98  

∆�̅�  = 208,32 
m³

h
= 9,92 % 

 

7.1.5 Vazão mínima de sete dias consecutivos com período de retorno de 10 anos 

 

  Aqui os parâmetros utilizados foram os mesmo, pois são padronizados 

conforme a região hidrológica onde o município esta inserido, porém a �̅� foi diferente, 

causando assim discrepâncias entre o valor da 𝑄7,10. 

 

∆𝑄7,10 =  514,8 − 446,4 

∆𝑄7,10 =  68,4 
m³

h
= 15,3 % 

 

7.1.6 Vazão outorgável 

 

  Como as diferenças foram propagadas desde o primeiro valor de vazão o valor 

final de vazão outorgável também será diferente. 

∆𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 257,4 −  223,2 

∆𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 34,2 
m³

h
 =  15,3 % 
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  Casagrande (2005) utilizou o programa de regionalização hidrológica fornecido 

pelo DAEE para realizar o cálculo referente às vazões naturais. Comparando os valores finais 

percebemos uma diferença percentual de 15,3 % a mais na vazão outorgável obtida por 

Casagrande. Como o cenário da disponibilidade hídrica deve ser dimensionado para o caso 

critico, ou seja, onde possa ocorrer a menor vazão possível, o valor obtido no presente 

trabalho deve ser adotado na situação de dimensionamento do sistema de abastecimento 

futuro do município, pois atende uma demanda menor de água. 

 

7.2 CONFRONTANDO RESULTADOS DE VAZÃO COM O SIGRH  

 

7.2.1 Dados de entrada no programa SIGRH 

 

  Utilizando a área geográfica obtida no presente trabalho e demais dados 

geográficos (longitude do meridiano central, coordenadas UTM), damos entrada (Figura 39) 

dos dados no programa para ao calculo das vazões. 

  Ele fornece automaticamente o valor de precipitação a partir do mapa de 

isoietas médias (Mapa 1) utilizando a localização da bacia e já dá o valor de saída da 𝑄7,10. 

Figura 39 – Dados de entrada no programa SIGRH. 
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Fonte: próprio autor (2015). 

7.2.2 Resultados obtidos pelo programa 

  Assim os resultados obtidos são (Figura 40): 

Figura 40 – 𝑄7,10 e precipitação obtidos pelo programa SIGHR. 

 

Fonte: próprio autor (2015). 

  Transformando o valor de 𝑄7,10 em m³/s, temos o valor de 468 m³/h. Assim a 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 seria de 234 m³/h. 

  Fazendo a diferença (Equação 6)  entre os valores de vazão outorgável obtidos 

no presente estudo e o obtido pelo programa SIGRH temos: 

∆𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 234 −  223,2 

∆𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 10,8 
m³

h
= 4,8 % 

  Esse erro deve-se a aproximações feitas pelo programa. Mais uma vez, em 

favor da segurança o valor a ser considerado deve ser o menor, sendo a 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔á𝑣𝑒𝑙 = 223,2 

m³/h.  
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7.3 RESUMO DOS VALORES E DIFERENÇAS PERCENTUAIS ENTRE TRABALHOS E 

MÉTODOS.  

  Os valores e percentuais discrepantes estão resumidos na tabela 10. 

Tabela10 – Valores e percentuais discrepantes. 

 DAEE (2015) 
SIGRH 

Casagrande (2005) 
SIGRH (2015) 

   %  % 

Área (km²) 58,835 58,44 0,67   

Precipitação (mm) 1300 1338 2,9 1300  

�̅�𝒆𝒔𝒑 (m³/h) 9,91 10,97 10,7   

�̅� (m³/h) 2098,98 2307,3 9,92   

𝑸𝟕,𝟏𝟎 (m³/h) 514,8 446,4 15,3   

𝑸𝒐𝒖𝒕𝒐𝒓𝒈á𝒗𝒆𝒍 (m³/h) 223,2 257,4 15,3 234 4,8 

Fonte: próprio autor (2015). 

 

  Portanto, em favor da segurança para o dimensionamento do sistema produtor 

de água, a vazão outorgável no Ribeirão dos Marins deve ser de 223,2 m³/h. 
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8 CONCLUSÃO 

 

  O presente trabalho propôs o estudo do Ribeirão dos Marins, um importante 

manancial do município de Piracicaba, com vistas à, mediante captação superficial a fio 

d´água, atender à demanda futura de água para o abastecimento público do município.  

  Utilizaram-se ferramentas do software ArcMap para trabalhar em ambiente 

SIG de maneira a caracterizar com precisão a bacia escolhida quanto a sua fisiografia. 

  Aplicou-se a esse cenário a metodologia obrigatória do DAEE para avaliar o 

Q7,10 na seção estudada. 

  Diversos estudos poderão completar esse trabalho, tais como: avaliar um 

reservatório de regularização de vazões, avaliar a qualidade sanitária das águas tendo em vista 

que já existem algumas área urbanas nessa bacia, propor medidas de proteção desse 

manancial quanto à recomposição das matas ciliares e à contaminação gerada pela utilização 

de defensivos agrícolas nas áreas cultivadas e propor o estancamento da pressão antrópica 

sobre a bacia. 

  Outros mananciais, não tão próximos, mas também importantes, poderão ser 

avaliados de maneira a completar a demanda de água estimada para o horizonte do Plano 

Municipal de Recursos Hídricos. 

  Este estudo demonstrou a viabilidade do atendimento da demanda futura de 

água de Piracicaba, SP através de uma nova alternativa de captação, adução, interligação e 

distribuição de água a partir do Ribeirão dos Marins. 

  A capacidade produtora de água do manancial é calculada, seguindo 

recomendações do DAEE (2006), como sendo 50% da Q7,10. Chega-se a conclusão de que o 

Ribeirão dos Marins tem uma vazão outorgável de 223,2 m³/h, ou seja, 30,98% da demanda 

futura para o município de Piracicaba. 

  O município de Piracicaba tem outras três bacias hidrográficas viáveis, além da 

Bacia do Ribeirão dos Marins. São elas a Bacia do Ribeirão Paredão Vermelho, Bacia do 

Ribeirão Congonhal e Bacia do Corrégo Tamandupá. 
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  Para se calcular a disponibilidade hídrica real do manancial, deve-se realizar a 

contabilização de vazões no manancial. Deve-se obter a lista de outorgas ativas a montante da 

seção de coleta para abastecimento, através do portal eletrônico do DAEE, somar os 

lançamentos superficiais e subtrair o valor da vazão já outorgada para outros requerentes.  

  Para garantir 100% da futura demanda do município, estudos similares ao 

apresentado nesse trabalho devem ser feitos para cada uma dessas bacias a fim de se calcular 

a disponibilidade hídrica total para abastecimento do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

REFERÊNCIAS 

ÁVILA, C. J. C. P. et al. Geoprocessamento da informação hidrológica. O estado das 

águas no Brasil, 2007. 

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. Introdução à Ciência da Geoinformação. 

São José dos Campos: INPE, 2003. Disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/. Acesso em: 11 fev. 2011. 

CARVALHO, J. R. P. de; ASSAD, E. D. Análise espacial da precipitação pluviométrica 

no Estado de São Paulo: comparação de métodos de interpolação. Engenharia Agrícola, 

Jaboticabal, v.25, n.2, 2005. p.377-384. 

CARVALHO, Alessandro Salles et al. Sistematização das etapas para determinação 

posicional em SIRGAS2000 com base nas coordenadas ITRF (IGb08) obtidas por 

serviçoes ppp online. Revista Brasileira de Cartografia, v. 1, n. 67/1, 2015. 

CASAGRANDE, Catia Andersen. Diagnóstico ambiental e análise temporal da 

adequabilidade do uso e cobertura do solo na bacia do Ribeirão dos Marins, Piracicaba-

SP. 2005. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA (CONCAR) 2007. Comitê para a 

Estruturação da Mapoteca Nacional Digital. Mapoteca Nacional Digital. Disponível em 

<www.concar.ibge.gov.br.> Acesso em: out 2015. 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE). Manual de cálculos 

das vazões máximas, médias e mínimas nas bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. 

São Paulo: DAEE, 2006. 83 p. 

DANA, P. H. The Map Projection Overview. 2008. Disponível em: 

http://www.pdana.com/PHDWWW.htm. Acesso em: 21 set. 2012. 

EUROPEAN SPACE AGENCY - ESA. Gravity field and steady-state Ocean Circulation 

Explorer (GOCE). Disponível em: 

<http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_PT/SEM84CBE8JG_1.html>. Acesso em: 20 out. 

2015. 

FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba: CATIE, 1996. 90 

p. 



95 

 

GARCEZ, L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. Editora Edgard Blucher ltda. São Paulo, SP. 

1988. 

GÓES, V. C.; CAMPANA, N. A. Regionalização de vazões no Distrito Federal. XIV 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e V Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos 

dos Países de Língua Oficial Portuguesa. RBRH. Aracaju-SE, 2001. 

GOOGLE INC. Imagem satélite da cidade de Piracicaba. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/place/Piracicaba,+SP/@-22.7145747,-

47.7619181,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x94c631c14f4c9d3b:0x270ec30013dc341c>. 

Acesso em: 24 out. 2015. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), do censo 

demográfico, Altlas. Noções Básicas de Cartografia. Rio de Janeiro, 1999. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Base de 

informações por setor censitário: Resultados do Universo do Censo Demográfico 

2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. CD-ROM. 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO). Elipsoide y Geoide. Disponível em: 

<http://www.igeo.ucm-csic.es/images/igeo/noticias/geoide_elipsoide.png>. Acesso em: 20 

out. 2015. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (IGC). 

Cartas base. Escala de 1:10.000. São Paulo, 1977, 1978 e 1979. 

ESRI. ArcGIS Help Library. Disponível em: 

<http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Welcome_to_the_ArcGIS_H

elp_Library/00r90000001n000000/>. Acesso em: 17 out. 2015. 

JANOWSKY, Dagmar v; BECKER, Gero. Recreation in urban forests: monitoring specific 

user groups and identifying their needs with video and GIS support. Monitoring and 

management of visitor flows in recreational and protected areas. University of Vienna, 

Vienna, Austria, 2002. p. 296-301. 

LIAZI, A., CONEJO, J.G.L, PALOS, J.C.F e CINTRA, P.S.: “Regionalização Hidrológica 

no Estado de São Paulo”, Revista Águas e Energia Elétrica, Ano 5, nº14, 1988. 



96 

 

LIMA, W.P. Princípios de hidrologia florestal para o manejo de bacias hidrográficas. 

Piracicaba; ESALQ/USP, 1986. 242 p. 

LINSLEY, Ray Keyes; FRANZINI, Joseph Bernard. Engenharia de recursos hídricos. 

In: Engenharia de recursos hídricos. USP/McGraw-Hill, 1978. 

LOPES, E. S. S. Tutorial 10 aulas Spring 5.1. São José dos Campos: INPE, 2009. 

Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html. Acesso em: 10 jul. 

2013. 

LUCAS, Ariovaldo AT; FOLEGATTI, Marcos V.; DUARTE, Sérgio N. Qualidade da água 

em uma microbacia hidrográfica do Rio Piracicaba. SP.Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 9, 2010. p. 937-943. 

LUZ, Roberto Teixeira; FREITAS, SRC de; DALAZOANA, Regiane. Acompanhamento do 

datum altimetrico IMBITUBA através das redes altimétrica e maregráfica do sistema 

geodésico brasileiro. In: VII Congresso Internacional de Ciências da Terra, Santiago, Chile. 

2002. 

MARTINS, F.B. et al. Zoneamento Ambiental da sub – bacia hidrográfica do Arroio 

Cadena, Santa Maria (RS). Estudo de caso. Cerne, Lavras, v.11, n.3, jul./set. 2005. p.315-

322. 

MENDES, C.A.B.; CIRILO, J.A. Geoprocessamento em recursos hídricos: 

princípios, integração e aplicação. Porto Alegre: ABRH, 2001. 535 p. 

MOTA, S. Preservação de recursos hídricos. Rio de Janeiro: ABES, 1988. 222 p. 

PAMBOUKIAN, Sergio Vicente Denser. Conceitos Básicos de Geodésia. Disponível em: 

<http://labgeo.mackenzie.br/fileadmin/LABGEO/Curso/02._Aula_02/0202._Conceitos_basic

os_de_Geodesia.pdf>. Acesso em: 18 out. 2015. 

PERNA, Marco Antônio. O Sistema UTM. Disponível em: 

<http://www.carto.eng.uerj.br/cgi/index.cgi?x=utm.htm>. Acesso em: 20 out. 2015. 

PINTO, N.L.S.; HOLTZ, A.C.T.; MARTINS, J.A.; GOMIDE F.L.S. Hidrologia básica. São 

Paulo: Edgard Blücher, 1976. 278 p. 



97 

 

RIGHETTO, A. Marozzi – Hidrologia e Recursos Hídricos EESC-USP São Carlos, 1998. 

819 p. 

SANTANA, D.P. Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. Sete Lagoas: Embrapa Milho 

e Sorgo, 2003. 63 p. 

SANTOS, AR dos. Caracterização morfológica, hidrológica e ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Turvo Sujo, Micro-Região de Viçosa, MG. Viçosa. Universidade 

Federal de Viçosa. Tese, 2001. 

SILVEIRA, A. L. L.; SILVEIRA, G. L.. Vazões mínimas. In: PAIVA, J. B. D.; PAIVA, E. 

M. C. D. (Organizadores). Hidrologia aplicada à gestão de pequenas bacias hidrográficas. 

Porto Alegre, ABRH, 2001. Cap.5, p. 125- 164. 

SÃO PAULO. Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos - PERH, a ser implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com 

a Lei n. 7663, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 dez. 

1994. 

TUCCI, C.E.M. Regionalização de vazões. Porto Alegre, Ed. ABRH/ UFRGS, 2002. 256 p. 

TUCCI, Carlos EM. Águas urbanas. Estudos avançados, v. 22, n. 63, 2008 p. 97-112. 

TUCCI, C.E.M. Hidrologia: Ciência e aplicação. Porto Alegre, Ed. ABRH/UFRGS, 2009. 

p. 944. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ). Sistema de Informações 

Geográficas com ArcGIS for Desktop 10.2.1 - Módulo 1. Rio de Janeiro: UERJ, 2014. 151 

p. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Transformação entre 

Referenciais Geodésicos. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/engcart/Teste/refer_exp.html>. Acesso em: 07 out. 2015. 

VIESSMAN Jr. W.; HARBAUGH, T. E. & KNAPP, J. W. Introduction to hydrology. Ney 

York, Intext Educational, 1972. 



98 

 

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo. McGraw-Hill do Brasil, 

1975. 245 p. 

VM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. Elaboração de estudos técnicos 

hidrológicos e ambientais para fins de preservação e aumento do potencial hídrico de 

bacias hidrográficas como alternativa futura de um novo sistema produtor de água 

bruta. Relatório Técnico.SEMAE. Fev. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



100 

 



101 

 



102 

 



103 

 

 


