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RESUMO
SILVA, Leonardo Pereira e. Modelagem e geoprocessamento na identificação de
áreas com risco de inundação e erosão na bacia do rio Cuiá. João Pessoa:
PPGEU/CT/UFPB, 2007.
O presente trabalho apresenta um estudo com o objetivo principal de identificar áreas
sujeitas à inundação, erosão e deslizamento na bacia do rio Cuiá, através do uso de
técnicas de geoprocessamento e modelagem hidrossedimentológica. A bacia do rio Cuiá
está localizada na microrregião do litoral sul paraibano e na messorrregião da Mata
Paraibana, abrangendo completamente oito bairros do município de João pessoa e 13
bairros parcialmente. Limita-se ao norte com a bacia do rio Jacarapé, ao sul com a bacia
do rio Gramame, a oeste com o conjunto Habitacional Ernany Sátiro e a leste com o
Oceano Atlântico; a bacia do rio Cuiá possui uma área de aproximadamente 40 km2.
Para a obtenção do mapa do uso adequado do solo, foram integrados os mapas de
inundação, produção de sedimentos, impermeabilização e deslizamento, e para a
confecção de um mapa síntese das variáveis encontradas no decorrer do trabalho, foram
definido cinco cenário de riscos para a bacia do rio Cuiá: R5 Cenário de risco muito
alto, R4 Cenário de risco alto, R3 Cenário de risco médio, R2 Cenário de risco baixo e
R1 Cenário sem risco. Foi realizado um cruzamento entres os temas, para isso foi
utilizada a álgebra booleana envolvendo as operações de união e de intercessão. Este
mapa foi dividido em cinco setores, diferenciados pelo grau de risco. O cenário R1 com
30,24 km2, cerca de 75,64% do total da bacia, mostra que a maior parte da bacia se
encontra com áreas sem risco algum. Para o cenário R2, foi mensurada uma área de 2,45
km2 representando cerca de 6,13% de toda bacia. Com 3,61% de toda a bacia com uma
área de 1,44 km2, o cenário R3. De acordo com análise realizada no SIG, o cenário R4
tem uma área de 0,04 km2, isso equivale a 0,09% do valor total da bacia. Finalmente,
sendo a última categoria analisada, o cenário R5 com uma área de 5,81 km2, representa
14,54% da área estudada. O trabalho mostrou uma proposta de adequação do uso e
ocupação do solo tomando como bases as variáveis de risco, tais como, risco à
inundação e deslizamento e, conseqüentemente, impermeabilização e erosão, com cinco
cenários de riscos, o R1 como o menos problemático e o R5 como o mais problemático.
Pela análise realizada no trabalho. Recomenda-se que: o cenário R5 seja área de
recuperação urbana, onde os problemas encontrados foram impermeabilização, erosão,
inundação e deslizamento; o cenário R4 seja uma área de recuperação ambiental, pois os
problemas encontrados foram de deslizamento e impermeabilização; o cenário R3 seja
área de reestruturação urbana, com problemas de deslizamento, erosão e
impermeabilização; o cenário R2 seja uma área de conservação ambiental, pois o
problema encontrado é o de deslizamento; e o cenário R1 seja área de ocupação dirigida
e desenvolvimento econômico compatível.

Palavras-chave: Modelagem, Geoprocessamento, Erosão, Inundação,
Impermeabilização e Deslizamento.

ABSTRACT
SILVA, Leonardo Pereira e. Modeling and geoprocessing in identification of areas
with flood and erosion risk in Cuiá River Basin. João Pessoa: PPGEU/CT/UFPB,
2007.
The present work presents a study with the main objective to identify areas subject to
flood, erosion and sliding in the Basin of Cuiá River, through geoprocessing and runofferosion modeling techniques. Cuiá river basin is located in the micro-region of southern
coastal area of Paraíba state and in the mesoregion of Paraíba forest, including
completely eight districts of João Pessoa city and partially 13 ones. It is limited to the
North with Jacarapé river basin, to the South with Gramame river basin, to the West
with a habitation group called Ernany Sátiro and to the East with Atlantic Ocean; Cuiá
river basin has an area around 40 km2. In order to obtain the map of surface appropriate
use, the maps of flood, sediment yield, surface imperviousness and land slide were
integrated, and in order to make a summary map of the variants found during this study,
five risk scenarios were defined to Cuiá river basin: risk scenario R5 set as very high,
risk scenario R4 set as high, risk scenario R3 set as medium, risk scenario R2 set as low
and risk scenario R1 set as non-risk. It was made a crossing among the themes, thus the
Boolean expression for comparison was used involving space attributes, such as union
and intersection operations. This map was divided in five sectors, which were
differentiated by the risk degree, the scenario R1 with 30.24 km², around 75.64% of the
basin, shows that most part of the basin has no risk at all. For the scenario R2, an area of
2.45 km² was measured, which is about 6.13% of the basin, and the scenario R3
represents 3.61% of the basin with an area of 1.44 km². According to the analysis
accomplished in SIG, the scenario R4 has an area of 0.04 km², which is equal to 0.09%
of the basin. Finally, the last analyzed category, scenario R5, presented an area of 5.81
km², which represents 14.54% of the studied area. The work showed a proposal for
adaptation of surface use and occupation taking as basis the risk variants, such as, risk
to flood and land slide and, consequently, impermeabilization and erosion, with five risk
scenarios, R1 as the least problematic and R5 as the most problematic ones. According
to the analysis accomplished in this work, it is recommended that: scenario R5 is area
for urban recovery, where the found problems were imperviousness, erosion, flood, and
land slide; scenario R4 is an area for environmental recovery, due to the found problems
about land slide and surface imperviousness; scenario R3 is an area for urban
restructuring, with problems about land slide, erosion and surface impermeabilization;
scenario R2 is an area for environmental conservation, due to the found problem about
land slide; and scenario R1 is an area for designed occupation and compatible
economical development.

Keywords: Modeling, Geoprocessing, Erosion, Flood, Imperviousness and Sliding
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO
Esta proposta de pesquisa teve sua origem em 2001, quando iniciada uma
pesquisa para a monografia de graduação do curso de bacharelado em geografia da
Universidade Federal da Paraíba. O que chamou a atenção para a realização deste
trabalho foi a falta de informações e de pesquisas realizadas na bacia do rio Cuiá tanto
pela comunidade acadêmica quanto pelas autoridades competentes para conservação da
área, além do crescimento urbano desordenado que vem mudando as características
naturais da paisagem. Diante de tais fatos, foi construído um banco de dados geográfico
para coletar o máximo de informações. Então veio a necessidade de aprofundar a
pesquisa e obter informações mais concretas sobre áreas de riscos e sobre o
gerenciamento na bacia hidrográfica. Foi dentro dessa contextualização que se
alimentou a idéia de que se poderia analisar a realidade dos riscos existentes na bacia
hidrográfica do rio Cuiá.
Com base no exposto anteriormente, procuramos estruturar o trabalho em
tópicos interdependentes de forma a dar horizontes e valorizar o mérito do tema da
pesquisa. No primeiro tópico, INTRODUÇÃO, procurou-se expor a importância do
mérito da pesquisa enumerando os objetivos e as justificativas.
O segundo tópico, REFERENCIAL TEÓRICO, tratou do embasamento teórico
em trabalhos anteriormente realizados e em pesquisa de estudos realizados no âmbito da
teoria crítica.
O terceiro tópico, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, mostrou os
processos de construção da pesquisa e os materiais utilizados, os quais foram
necessários, e explicita-se neste item os procedimentos metodológicos dos produtos
elaborados na dissertação.
O quarto tópico, LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO, tratou de uma
menção da localização e da caracterização dos componentes físicos, bem como das
informações coletadas nos trabalhos de campo, publicações e visitas a órgãos
responsáveis pelo gerenciamento de atividades humanas.
O quinto tópico, RESULTADOS E DISCUSSÕES, especificou uma análise e
discussão dos produtos como mapas, tabelas, gráficos e dados obtidos no decorrer do
trabalho.
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E nas CONSIDERAÇÕES FINAIS se teceu diversas discussões, as quais
aparecem ao longo da dissertação, com reflexões a partir daquilo que foi proposto
enquanto objetivo do trabalho.

1.2 INTRODUÇÃO
Com os crescentes problemas de degradação e desequilíbrios ambientais
ocasionados pelas intervenções humanas, que afetam os elementos do cenário natural, a
rede fluvial torna-se um importante recurso natural que, juntamente com sua bacia de
captação, deve ser preservada. Neste contexto, a bacia hidrográfica apresenta-se como
um excelente laboratório de estudo de problemas ambientais, e como unidade
integradora dos setores naturais e sociais, devendo ser administrada com esta função, a
fim de que os impactos ambientais sejam minimizados (CUNHA e GUERRA, 1999).
Quando sujeitas ao processo de ocupação, as bacias podem ser submetidas a
diversos desequilíbrios ambientais. Segundo Cunha e Guerra (1999), as mudanças
ocorridas no interior das bacias de drenagem podem ter causas naturais; entretanto, nos
últimos anos, a ação antrópica tem participado como um agente acelerador dos
processos de desequilíbrios da paisagem. As atividades humanas desestabilizam as
encostas dos rios, provocam ravinas, voçorocas e movimentos do solo em massa, além
de provocarem alagamentos, e poluição dos rios, entre outros problemas, degradando o
ambiente natural. A preservação de uma bacia hidrográfica depende muito da forma de
uso e das atividades desenvolvidas em toda bacia. A distribuição incorreta dos diversos
tipos de uso do solo pode ocasionar graves problemas ambientais, às vezes irreversíveis.
A bacia hidrográfica do rio Cuiá, localizada na parte sul do município de João
Pessoa, é caracterizada como uma bacia urbana, e vem sofrendo várias alterações que
prejudicam os processos ambientais. Tais alterações podem ser elencadas como:
crescimento urbano desordenado, e perda das características naturais dos rios, o que é
ocasionada pelas sucessivas obras de engenharia, que muitas vezes não levam em
consideração o conjunto da rede de drenagem e modificam as seções transversais e o
perfil longitudinal dos rios, alterando assim a eficiência do fluxo de água, e causando
mudanças nos processos hidrológicos.
Neste caso, as mudanças no ciclo hidrológico são provocadas pelo surgimento
de novas áreas urbanizadas. Dessa forma, o solo passa a ter grande parte da sua área
impermeabilizada, com edificações, ruas, calçadas etc., o que vem a modificar o

16
comportamento hídrico da bacia, visto que as áreas impermeabilizadas reduzem a
porcentagem de água infiltrada no solo e aumentam a velocidade do escoamento
superficial no sistema de drenagem, trazendo como conseqüência direta o aumento dos
processos erosivos na calha principal, nas margens e em seus contribuintes.
Outros problemas causados pela urbanização são as inundações, verifica-se que
uma determinada precipitação, que antes da urbanização não causaria grandes
problemas, após a urbanização resulta em vazões muito maiores e inundações
generalizadas, devido aos impactos hidrológicos citados, causados principalmente pela
remoção da vegetação, pela impermeabilização e pela canalização da bacia, além dos
aspectos qualitativos relativos ao carreamento de sedimentos, lixo e esgotos para os
cursos de água (GONDIM FILHO, 2004).
Este estudo se propõe a identificar, através de um conjunto de documentos
cartográficos em meios analógicos e digitais, as formas de ocupação e as condicionantes
naturais da bacia, além de verificar as áreas que apresentam conflitos de uso e ocupação
do solo que causam impactos negativos e/ou positivos ao meio ambiente. Neste sentido,
as geotecnologias, através das técnicas de geoprocessamento, oferecem ferramentas
capazes de propiciar meios para o levantamento de dados do meio físico, do uso e
ocupação do solo, bem como, na integração destes dados para posterior análise e
interpretação, os quais resultam em subsídios relevantes às propostas de ordenamento
físico territorial (VALÉRIO FILHO et al., 2005). A técnica de geoprocessamento
permitiu o tratamento dos dados, desde a sua entrada, passando pela edição,
armazenamento e, finalmente, as análises ambientais, com a extração das informações
registradas nos mapas. Finalmente, a modelagem hidrossedimentológica permitiu a
simulação de cenários e levantamentos de área susceptíveis à inundação e ao processo
erosivo.

1.3 JUSTIFICATIVA
A importância da bacia do rio Cuiá no contexto municipal se dá pelo fato de
ser classificada como uma Zona Especial de Preservação Ambiental pelo Plano Diretor
do Município de João Pessoa. Embora toda bacia sejam enquadradas na legislação
ambiental brasileira, no Código das Águas e no Código Florestal, como áreas de
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preservação permanente, as matas ciliares das margens de seus rios e riachos e de suas
nascentes continuam sendo degradadas pela ação antrópica.
O processo de degradação mais comum na bacia do rio Cuiá é o desmatamento
das matas ciliares. Os prejuízos da retirada dessa vegetação protetora são incalculáveis e
podem ser citados aqueles relacionados à erosão das margens, assoreamento dos rios,
perdas de recarga do aqüífero, inundações e prejuízos à fauna. Em alguns locais ao
longo de toda bacia as construções avançam na planície de inundação transformando
áreas de mata em áreas totalmente impermeáveis. Além do problema do desmatamento,
tem-se a poluição dos rios com o lixo lançado pela população que reside próximo às
margens do rio e pela contaminação das águas com os esgotos domésticos, industriais,
clandestinos e os lançados pela estação de tratamento da companhia de saneamento
responsável pelo esgoto da cidade de João Pessoa.
Atualmente, as alterações desordenadas no uso do solo da bacia do rio Cuiá é
um processo que deve ser analisado e contido com eficiência e rapidez. Neste sentido, a
bacia hidrográfica é uma unidade perfeita para o diagnóstico da situação dos processos
que envolvem problemas relacionados com impermeabilização do solo, inundação e
erosão. Portanto, torna-se necessário o planejamento e a promoção de ações destinadas a
prevenir e minimizar os efeitos destes problemas, tendo-se como base de análise as
bacias hidrográficas para uma gestão da água no meio urbano.
De acordo com as proposições de Drew (1998), a intensidade da mudança nas
bacias hidrográficas depende de dois fatores: o primeiro, em que proporção a bacia se
tornou impermeável pela construção; e segundo, da natureza do sistema de drenagem
artificial instalado, e.g., drenagem e esgoto. Assim, é evidente a necessidade de se
analisar o equilíbrio ambiental desta área, pois a qualidade desse ambiente é
determinada pela forma como o homem se instala e como utiliza os recursos
provenientes do mesmo.
A questão da gestão da água no meio urbano começa a despertar interesse na
comunidade em geral em função dos diversos problemas relacionados a estes ambientes,
pois é no meio urbano onde há maior concentração populacional,e é onde os problemas
tendem a se radicalizar, pois as desigualdades, a pobreza, o desconhecimento dos
princípios básicos de higiene, a desorganização social e a falta de uma democracia real
contribuem para a agressão voluntária e involuntária ao meio ambiente (SETTI, et al.
2000), resultando nos problemas de enchente, erosão, deslizamento e na própria
degradação dos rios.
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1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Com base na necessidade de propor um uso adequado na área de estudo, foi
desenvolvido o presente trabalho, com o objetivo principal de identificar áreas sujeitas à
inundação, erosão e deslizamento na bacia do rio Cuiá, fazendo-se uso técnicas de
geoprocessamento e da modelagem hidrossedimentológica. Para alcançar o objetivo
principal foram definidos alguns objetivos específicos:
9 Mapear os diferentes tipos de uso e os aspectos físicos da bacia;
9 Construir um Modelo Numérico do Terreno da área de estudo;
9 Determinar os graus de impermeabilidade do solo na área de estudo;
9 Realizar simulações hidrossedimentológicas para a bacia como um todo;
9 Espacializar a modelagem hidrossedimentológica com SIG;
9 Mensurar as áreas com riscos de inundação, erosão e deslizamento na
bacia, obtendo como resultado uma carta de risco destas variáveis; e
9 Propor um uso do solo adequado na bacia, com base nos resultados
obtidos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A presente fundamentação teórica pretende tratar de alguns temas gerais que
numa perspectiva mais ampla possam contextualizar esta pesquisa, sem a pretensão de
detalhadamente exaurí-los.
Uma grande parte desta temática tem sido constituída com propriedade de
inúmeros autores, provenientes de diversos trabalhos como teses, dissertações e artigos
de periódicos, priorizando as inter-relações dos assuntos de interesse abordados nesse
trabalho. Assim, é possível avaliar os fenômenos da natureza e a interferência humana
no ambiente.

2.1

A

BACIA

HIDROGRÁFICA

COMO

UNIDADE

DE

PLANEJAMENTO
Para se tentar apontar medidas mitigadoras para os diversos problemas
existentes na área de estudo, a unidade de planejamento a ser adotada é a bacia
hidrográfica, que é a unidade afetada pelo ciclo hidrológico.
O conceito de bacia hidrográfica pode ser aplicado a cada rio do sistema
hídrico, e sua abrangência é determinada em função da extensão do leito principal, de
seus efluentes, e do comportamento do relevo do terreno. Define-se como sendo uma
área topográfica, drenada por um curso d’água ou um sistema conectado de cursos
d’água de forma que toda a vazão efluente seja descarregada através de uma simples
saída. Para a ciência ambiental, a bacia hidrográfica contém o conceito de integração.
Seu uso e aplicação para estudos de problemas ambientais são fundamentais, pois
também contém informações físicas, biológicas e sócio-econômicas (VILLELA &
MATTOS, 1975 apud MUÑOZ, 2000).
A bacia hidrográfica é uma unidade de paisagem capaz de integrar todos os
componentes relacionados com a qualidade e disponibilidade de água, como a
atmosfera, vegetação natural, solo e corpos d'água. Ambientalmente, pode-se dizer que
a bacia hidrográfica é a unidade ecossistêmica e morfológica que melhor reflete os
impactos das interferências antrópicas, possibilitando a definição de seus divisores
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topográficos, onde é possível estudar de forma integrada as inter-relações entre os
diversos elementos da paisagem.
De acordo com Setti et al. (2000), a unidade básica de gestão dos recursos
hídricos deve ser a bacia hidrográfica, pois através da rede de drenagem fluvial, integrase grande parte das relações causa-efeito que devem ser tratadas na gestão. Embora
existam outras unidades político-administrativas a serem consideradas, como os
municípios, Estados, regiões e países, essas unidades não apresentam necessariamente o
caráter integrador da bacia hidrográfica, o que poderia tornar a gestão parcial e
ineficiente caso fossem adotadas.
Devido ao seu caráter integrador de diversos fatores naturais e antrópicos, o
uso do solo nas bacias hidrográficas deve considerar diversas características da área,
com especial atenção para os aspectos morfológicos. Esta preocupação torna-se ainda
mais relevante quando observado o uso inadequado do solo em grandes bacias urbanas,
o que vem causando grandes problemas relacionados com a impermeabilização do solo,
inundação e erosão, seguidos por diversos danos e transtornos aos próprios habitantes
da bacia.

2.2 USO E COBERTURA DO SOLO NA PROBLEMÁTICA DO
CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO
O crescimento urbano ocorrido em países em desenvolvimento, como o Brasil,
tem sido significativo desde a década de 70. Observa-se que enquanto nos países
desenvolvidos o crescimento da população estacionou, nos países em desenvolvimento
isto somente ocorrerá em 2150. As elevadas e crescentes taxas de urbanização
observadas nas últimas décadas promoveram o agravamento dos problemas urbanos, em
função do crescimento desordenado e concentrado, da ausência ou carência de
planejamento, da demanda não atendida por recursos e serviços de toda ordem, da
obsolescência da estrutura física existente, dos padrões ainda atrasados de sua gestão e
das agressões ao ambiente urbano (PEREIRA & BALTAR, 1998).
Tal fato não teria problema se este crescimento não estivesse acontecendo em
sua maioria de forma desordenada, colocando em risco importantes fontes de recursos
naturais como a água, por exemplo. O processo de urbanização observado nos países em
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desenvolvimento apresenta grande concentração populacional em pequenas áreas com
deficiências no sistema de transporte, com falta de abastecimento e saneamento, e com
ar e água poluídos, além das áreas sujeitas a inundações. Estas condições ambientais
inadequadas reduzem as condições de saúde, a qualidade de vida da população, causam
impactos ambientais e são as principais limitações ao desenvolvimento (TUCCI, 2001).
Dentre os diversos impactos ocasionados pelo crescimento urbano desordenado, podese destacar aqueles causados pela impermeabilização do solo.
Com o aumento das áreas urbanizadas, o solo que antes era coberto pela
vegetação que retinha a água da chuva e facilitava a infiltração de parte das águas
pluviais,

possibilitando

um

escoamento

gradual

pela

superfície,

torna-se

impermeabilizado pelas construções urbanas, tendo como conseqüência efeitos
simultâneos: redução da infiltração, redução no tempo de retardamento da bacia,
potencialidade dos efeitos de enchentes a jusante e aumento do volume de escoamento
superficial, trazendo também como conseqüência direta o aumento dos processos
erosivos, além da redução da recarga do lençol freático.

2.2.1 Impermeabilização
As mudanças no ciclo hidrológico causadas pelo desenvolvimento de áreas
urbanizadas são decorrentes da ocupação urbana. Dessa forma, como já dito
anteriormente, o solo passa a ter grande parte da sua área impermeabilizada, com
edificações, ruas, calçadas etc., o que vem a modificar o comportamento do escoamento
superficial na bacia. A porcentagem de água infiltrada é cada vez menor, visto que a
impermeabilização toma conta das superfícies, trazendo o aumento do escoamento
superficial.
Os principais impactos que decorrem do desenvolvimento de uma área urbana
sobre os processos hidrológicos, estão ligados à forma de ocupação do solo, e também
ao aumento das superfícies impermeáveis em grande parte das bacias que se localizam
próximas a zonas de expansão urbana ou inserida no perímetro urbano (GENZ &
TUCCI, 1995 apud VALÉRIO FILHO et al., 2003).
Muitos trabalhos têm sido realizados no Brasil com o intuito de aumentar o
leque de ferramentas utilizadas nos processos decisórios no planejamento urbano;
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entretanto, muito há por se conhecer sobre a dinâmica de vários parâmetros importantes,
entre eles a impermeabilização do solo e suas características específicas.
Segundo Garotti e Barbassa (2005), a impermeabilização do solo é um
importante indicador que reflete o impacto da urbanização sobre os sistemas de
drenagem de águas pluviais. Porém, a medição direta deste parâmetro, bem como a
estimativa de suas características específicas como a condutividade hidráulica é
trabalhosa e complicada, e poucas análises exatas têm sido feitas.
Das ações do homem, a densidade de ocupação no meio urbano é um dos
principais fatores de alteração da superfície do solo, tornando o solo impermeável e
alterando principalmente a relação desta superfície com a água. No ambiente urbano, a
água atua de forma particular devido às modificações na concentração e dissipação de
energia dos corpos d’água causada pela morfologia antropogênica (LIMA, 1990 apud
COSTA et al., 2005).

2.2.2 Erosão
As décadas de 60, 70 e 80 foram palco de várias decisões políticas e
econômicas que concorrem para uma grande expansão dos sítios urbanos. Como
resultado dessa expansão, processos geomorfológicos são alterados, e, em
conseqüência, cheias, ravinas, voçorocas e desabamentos passam a constituir problemas
que afetam toda a comunidade (CARRIJO & BACCARO, 2000).
Um dos principais problemas relacionados ao mau uso do solo é a erosão, ela
torna-se um grande problema nas grandes cidades do país, onde a cada ano, em torno de
600 milhões de toneladas de solo são erodidos causando graves conseqüências em
bacias urbanas (MACHADO, 2002).
Segundo Simões et al. (2003), a erosão é o processo de desgaste ou
arrastamento da superfície da terra pela ação da água corrente, vento, gelo ou outros
agentes geológicos e o arraste gravitacional. Dentre as várias formas de erosão, a
provocada pela ação hídrica é a que mais afeta a bacia do rio Cuia. A erosão hídrica
pode ser dividida em erosão laminar que é a remoção de uma camada fina e
relativamente uniforme do solo pela precipitação pluvial e pelo escoamento superficial;
e erosão linear que ocorre formando canais de freqüência de dimensões variadas, de
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acordo com as características da chuva. É influenciada pela rugosidade da superfície,
pelo comprimento da rampa, pela declividade e pela cobertura do solo. Outra forma de
erosão hídrica são os deslizamentos que caracterizam-se pelo desprendimento coletivo
do solo e de fragmentos de rochas ocorrendo geralmente em época de chuva forte e
contínua, e por fim a erosão fluvial que se processa de modo espontâneo e contínuo
pela ação das correntes dos rios e riachos, sendo responsável pelo aprofundamento e
alargamento dos leitos dos rios.
O controle da erosão hídrica deve ser realizado de forma que exista um plano
de uso, manejo e conservação em nível de bacia hidrográfica, considerando os diversos
fatores que interferem na erosão. Assim, se faz necessário a utilização de ferramentas
que possam simular e quantificar os processos ambientais na bacia, um tipo de
ferramenta seria os modelos hidrológicos, os quais estão sendo cada vez mais utilizados
em estudos ambientais, pois ajudam a entender o impacto das mudanças no uso da terra
e prever alterações futuras nos ecossistemas. Um modelo hidrológico é uma ferramenta
extremamente útil que permite, através da equacionalização dos processos, representar,
entender e simular o comportamento de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 1998).
O comportamento de uma bacia hidrográfica difere de acordo com suas
características, podendo ser urbanas e rurais. Nas áreas onde a característica é rural o
cultivo deixa o solo periodicamente exposto, aumentando a produção de sedimentos e
alterando a estrutura da camada superficial do solo, tornando-o menos resistente à
erosão. Em áreas onde as características são urbanas, a alteração de uso do solo é
definitiva, o solo e até o subsolo ficam expostos para erosão no lapso de tempo entre o
início do loteamento e o fim da ocupação. Quando a bacia urbana está completamente
ocupada e o solo praticamente impermeabilizado, a produção de sedimentos tende a
decrescer (COLLISCHONN e TUCCI, 1998).

2.2.3 Deslizamentos
A ocupação intensa e muitas vezes desordenada no ambiente urbano intensifica
os processos de desmatamento, erosão e assoreamento dos canais. A urbanização altera
diretamente o ciclo hidrológico, interferindo no processo de infiltração da água no solo
e no escoamento superficial, provocando inundações e deslizamentos (GONÇALVES &

25
GUERRA, 2001). De acordo com Xavier (1996), os deslizamentos de encostas
destacam-se entre os vários tipos de riscos da natureza, ao lado das inundações, da
erosão e dos desmoronamentos.
Os deslizamentos caracterizam-se como movimentos de massa do tipo rápido.
Correspondem à movimentação de um grande volume da parte superficial do solo
decomposto. Tal movimentação é iniciada pelo efeito da gravidade que coincide com a
influência da alta pluviosidade (intensidade e freqüência) (ARAÚJO et al., 2003). Já o
movimento de massa é o movimento de solo ou material rochoso encosta abaixo sob a
influência da gravidade, sem a contribuição direta de outros fatores como água, ar ou
gelo (SELBY, 1990 apud DIAS & HERRMANN, 2002).
O desencadeamento de deslizamentos e movimentos de massa depende de vários
fatores naturais (geologia, declividade, solo, vegetação, clima, etc.) e antrópicos; no
entanto, entre os fatores naturais, a chuva exerce um importante papel, pois quase todos
os registros estão associados a eventos de chuva de grande intensidade. Já entre os
fatores antrópicos, destaca-se o uso e ocupação do solo, visto que, dependendo da
cobertura do solo, este poderá está mais ou menos susceptível aos processos erosivos.
Os tipos de uso da terra atuam decisivamente na ocorrência de movimentos de
massa, especialmente em áreas de aglomerados urbanos com ocupações irregulares das
encostas onde podem ocorrer acidentes, desastres e catástrofes, pois durante os eventos
de chuvas intensas que se caracterizam por serem de curta duração e de grande
intensidade, esta ocupação indevida contribui para graves problemas de deslizamento de
terras para os moradores, além de provocarem alterações na paisagem (DELGADO et
al., 2006).

2.2.4 Enchente e Inundação
Outro processo problemático em bacias hidrográficas são as enchentes e
inundações urbanas, que constituem-se em um relevante impacto sobre a sociedade.
Estas enchentes, ampliadas pela urbanização em geral, ocorrem em bacias de pequeno e
médio porte.
Segundo Vianna (2000), as cheias são definidas como eventos em que são
verificados valores extremos de vazão associados a inundações das planícies ou áreas
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adjacentes ao canal principal dos cursos d’água. As enchentes são fenômenos naturais
dos regimes dos rios e de outros corpos d’água, sendo que todo rio tem sua área natural
de inundação. As inundações passam a ser um problema quando o homem deixa de
respeitar os limites naturais dos rios.
A enchente caracteriza-se por uma vazão relativamente grande de
escoamento superficial. Já a inundação caracteriza-se pelo extravasamento do canal.
Assim, uma enchente pode não causar inundação, principalmente se obras de controle
forem construídas para esse fim. Por outro lado, mesmo não havendo um grande
aumento de escoamento superficial, poderá acontecer uma inundação, caso haja alguma
obstrução no canal natural do rio (VILLELA, S.M.; MATTOS, A., 1975, p.138 apud
GONDIM FILHO et al., 2004).
As inundações em áreas urbanas ocorrem principalmente devido ao
desmatamento, a pavimentação do solo, construções, movimentos de terra, e a aterros de
reservatórios e de curso d’água, aumentando a freqüência e magnitude das enchentes,
somado ao processo natural no qual o volume da água do rio transborda até o leito
maior da planície de inundação, atingindo as habitações que ocupam áreas inapropriadas
a ocupação humana. Esses fatores em conjunto, causam sérios problemas de inundação.
A inundação pode ser definida pelo excesso do volume d’água que não
consegue ser drenado e ocupa a várzea inundável de acordo com a topografia das áreas
próximas aos rios, ocorrendo de forma aleatória em função dos processos climáticos
locais e regionais.
Quando a precipitação é intensa e a água que chega ao solo não tem
capacidade de infiltrar, grande parte do volume escoa para o sistema de drenagem,
superando a capacidade natural de escoamento. O excesso do volume que não consegue
ser drenado ocupa a várzea inundando de acordo com a topografia das áreas próximas
aos rios. Este tipo de inundação é denominado de inundação de áreas ribeirinhas
(TUCCI, 2003).
Existe outro tipo de inundação que está diretamente ligado à urbanização, que
pode ser dividida de acordo com os fatores que a provoca. Nas regiões ribeirinhas as
inundações ocorrem na várzea natural do rio e são provocadas devido à má ocupação,
essas áreas geralmente pertencem ao poder público e não têm valor imobiliário, sendo,
portanto, freqüentemente invadidas por sub-habitações. No processo de urbanização é
considerada apenas a drenagem da área do loteamento (esgotos pluviais), sem se
preocupar com os efeitos para a macrodrenagem, havendo uma sobrecarga da drenagem
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secundária sobre a macrodrenagem, tornando-se outra variação de inundação. Na
medida em que a população impermeabiliza o solo e acelera o escoamento através de
obstruções como condutos e canais, a quantidade de água que chega ao mesmo tempo
no sistema de drenagem aumenta produzindo inundações mais freqüentes do que as que
existiam quando a superfície era permeável e o escoamento se dava pelo ravinamento
natural. Este tipo de inundação é tipicamente devido à urbanização (ENOMOTO, 2004;
TUCCI, 2003).
Uma forma de solucionar o problema de inundação é a partir da delimitação
dessas áreas, ou seja, um zoneamento de áreas sujeitas à inundação. Desta forma, será
possível analisar as dimensões das áreas de inundação, e, portanto, caracterizar as
regiões mais favoráveis à ocupação urbana na bacia sem o perigo de inundação. A
possibilidade de previsão das inundações, com antecedência apropriada, estimula ações
de prevenção e respostas que podem reduzir ou eliminar perdas humanas e materiais.

2.3 O USO DE MODELAGEM E GEOPROCESSAMENTO COMO
UMA FERRAMENTA DE TOMADA DE DECISÃO
2.3.1 Modelos Hidrológicos
A hidrologia abrange o estudo dos fenômenos naturais encontrados no ciclo
hidrológico: precipitação, evaporação, infiltração e escoamento em rios que dependem
de muitos fatores, o que dificulta a sua análise. Dentro do contexto da presente pesquisa,
estes fenômenos foram analisados para a bacia hidrográfica em estudo que caracterizase como um sistema natural. Para compreender melhor o funcionamento destes
fenômenos dentro do sistema da bacia hidrográfica, têm-se desenvolvido modelos
hidrológicos que simulam a ocorrência dos mesmos.
De acordo com Tucci (1998), o modelo é a representação de algum objeto ou
sistema, numa linguagem ou forma de fácil acesso e uso, com o objetivo de entendê-lo e
buscar suas respostas para diferentes entradas. E, quanto mais complexos os sistemas,
mais desafiadores e necessários são os modelos. E ainda, segundo Rennó e Soares
(2000), um modelo pode ser considerado como uma representação simplificada da
realidade, auxiliando no entendimento dos processos que envolvem esta realidade. De
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maneira geral, um modelo é um sistema de equações e procedimentos compostos por
variáveis e parâmetros que estão sendo cada vez mais utilizados em estudos ambientais,
pois ajudam a entender o impacto das mudanças no uso da terra e prever alterações
futuras nos ecossistemas.
O modelo hidrológico pode ser considerado como uma ferramenta
desenvolvida para representar o comportamento da bacia hidrográfica, prever condições
futuras e/ou simular situações hipotéticas no intuito de avaliar impactos de alterações,
pode ser definido como uma representação matemática do fluxo de água e seus
constituintes sobre alguma parte da superfície e/ou subsuperfície terrestre (ENOMOTO,
2004; RENNÓ e SOARES, 2000).
Os modelos hidrossedimentológicos e hidrodinâmicos vêm sendo aplicados
para predizer os impactos causados em bacias hidrográficas, ligados à erosão e
inundação. Uma das limitações dos modelos é a dificuldade em trabalhar uma grande
quantidade de dados que descrevem a heterogeneidade dos sistemas naturais. O
reconhecimento que a variabilidade espaço-temporal nas características da paisagem,
incluindo solo, uso da terra, relevo e clima, afeta a resposta hidrológica do sistema
físico, e implica também em limitações na aplicação destes modelos.
Seguindo a proposta de Rennó e Soares (2000), os modelos podem ser
classificados sob diferentes aspectos.
Comumente, os modelos são classificados, dentre outras formas, de acordo com o
tipo de variáveis utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos). Sendo os
modelos estocásticos aqueles que uma das variáveis envolvidas na modelagem tem um
comportamento aleatório, possuindo distribuição de probabilidade, e os modelos
determinísticos aqueles que não têm este tipo de variável e assim reproduzem respostas
idênticas para o mesmo conjunto de entradas. Quanto ao tipo de relações entre essas
variáveis, podem ser: empíricos ou conceituais. Os Empíricos são modelos que são
derivados do conceito e sua formulação não possui nenhuma representação explícita dos
processos físicos da bacia, possuindo uma característica regionalista, enquanto que os
Conceituais, também denominados de modelos baseados em processos, são aqueles que
procuram descrever todos os processos que estão envolvidos no fenômeno estudado
fundamentados em formulações físicas.
De acordo com a forma de representação dos dados, os modelos podem ser
discretos ou contínuos, onde os contínuos são aqueles que simulam os processos
hidrológicos num amplo intervalo de tempo, sendo determinada a simulação em todos
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os períodos, seja de cheia ou de seca, e os discretos são aqueles que simulam as
mudanças nos processos hidrológicos em um período discreto. Quanto à existência ou
não de relações espaciais, eles podem ser classificados como globais ou distribuídos.
Nos modelos globais a área da bacia é representada de forma única, isto é, homogênea,
não sendo possível a distribuição das características de parâmetros físicos relacionados
ao solo, a vegetação e a chuva, já nos modelos distribuídos, a área da bacia é toda
dividida em unidades irregulares ou regulares, assumidas como hidrologicamente
homogêneas, reconhecendo desta forma a distribuição espacial das variáveis e dos
parâmetros considerados e. Finalmente, quanto à existência de dependência temporal, os
modelos podem ser estáticos ou dinâmicos; os modelos podem ser estáticos quando,
com um conjunto de dados de entrada, produz-se um resultado oriundo da resolução das
equação do modelo em um único passo. Já modelos dinâmicos utilizam o resultado de
uma iteração como entrada para uma próxima iteração.
A simulação é o processo de utilização do modelo composta por três fases,
classificadas como estimativa ou ajuste que é a fase onde os parâmetros devem ser
determinados, verificação que é a simulação do modelo com os parâmetros estimados
onde se verifica a validade do ajuste realizado, e a previsão que é a simulação do
sistema pelo modelo com os parâmetros ajustados para quantificação de sua resposta a
diferentes entradas (TUCCI, 1998).
Os modelos utilizados no gerenciamento dos recursos hídricos ainda podem ser
classificados como:
Modelos de comportamento: utilizado para prognosticar a resposta de um
sistema sujeito a diferentes entradas ou devido a modificações nas suas características.
Um modelo de comportamento, que represente um trecho de rio, busca reproduzir o
hidrograma de jusante, sujeito a diferentes hidrogramas de entrada a montante ou a
modificações no seu leito ou mesmo a construção de uma barragem no trecho.
Modelos de otimização: estão preocupados com as melhores soluções, em nível
de projeto, de um sistema específico.
Modelos de planejamento simulam condições globais de um sistema maior.
Normalmente, envolvem uma região ou uma bacia e buscam não somente a solução
meramente hidráulica, hidrológica ou econômica, mas englobam também, quantificação
socioeconômica e ambiental (TUCCI, 1998).
A Figura 2.1 mostra uma seqüência do uso do modelo dentro das fases do
desenvolvimento de um estudo:
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Avaliação e equacionamento: definição
do problema, objetivos e justificativa

Representação: escolha dos modelos
para atender os objetivos

Coleta e
análise dos
dados e
parâmetros

Modelos:
hidrológicos
hidrodinâmicos

Análise
Econômica
Social e
Ambiental

Ajuste e
verificação

Técnicas matemáticas:
métodos numéricos
otimização
estatística
geoprocessamento

Previsão dos
cenários

Tomada de
Decisão

FIGURA 2.1 - O MODELO DENTRO DAS FASES DE UM ESTUDO
FONTE: (TUCCI, 1998).

2.3.2 Geoprocessamento
O uso do geoprocessamento, no que se refere ao problema de erosão dos solos,
pode ser entendido como sendo o levantamento das condições ambientais os quais são
identificadas a extensão e a possível expansão territorial de um processo ambiental
(XAVIER DA SILVA & CARVALHO FILHO, 1993).
O crescimento desordenado da urbanização em áreas próximas a corpos
líquidos, permite inferir a possibilidade deste ambiente estar comprometido pela
possível ocorrência de inundações. As técnicas de geoprocessamento, após a criação de
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um modelo digital do ambiente, permitem estimar em detalhe este fenômeno ambiental
(XAVIER DA SILVA, 2000).
Para Xavier da Silva (1992), "o uso do Sistema Geográfico de Informação
permite ganhar conhecimento sobre as relações entre fenômenos ambientais", estimando
áreas de risco, potenciais ambientais e definindo zoneamentos.
Os Sistema de Informações Geográficas (SIG) é também um conjunto das
técnicas de Geoprocessameto mais amplas e que podem englobar todas as demais.
Rocha (2000) define um SIG como um sistema computacional, usado para o
entendimento dos fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico.
A integração do SIG com os modelos hidrológicos e a sua aplicação em bacias
hidrográficas permite a realização de um grande número de operações, como projeto,
calibração, simulação e comparação entre os modelos. O uso do SIG permite, ainda,
subdividir a bacia hidrográfica em subáreas homogêneas de mesma resposta hidrológica
(MACHADO, 2004).
Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema baseado em
computador que permite capturar, modelar, manipular, recuperar, consultar, analisar e
apresentar dados geograficamente referenciados (CÂMARA, 1995). A tecnologia de
SIG pode trazer enormes benefícios devido à sua capacidade de manipular a informação
espacial de forma precisa, rápida e sofisticada (GOODCHILD, 1993). Na década de 80,
o uso do SIG tornou-se comum em empresas, universidades e agências governamentais,
e atualmente diversos profissionais o utilizam para as mais variadas aplicações.
Em um SIG, o aspecto mais fundamental dos dados tratados é a natureza dual da
informação, um dado espacial ou dado geográfico possui uma localização expressa
como coordenadas de um mapa e atributos descritivos representados num banco de
dados convencional (CÂMARA, 1995).
Os SIGs são empregados na criação do banco de dados, na geração de Modelos
Numéricos do Terreno – MNT, na análise de imagens de satélite e na recuperação de
informações, por exemplo, GPS - Global Positioning System. Os SIGs são destinados ao
acoplamento e ao tratamento de informações georreferenciadas, permitindo a
manipulação de dados de diversas fontes, recuperando e combinando informações e
efetuando vários tipos de análises, inclusive podem ser combinados com modelos
hidrológicos para a utilização em Sistema de Apoio à Decisão - SAD.
Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) são sistemas de informação dotados de
capacidades de modelagem científica, ferramentas de manipulação e de análise de
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dados, configurados para atender processos de tomada de decisão sobre problemas
grandes e mal ou semi-estruturados. Seus objetivos gerais são melhorar a eficácia ou
qualidade da decisão e eficiência do processo de tomada de decisão em nível de
planejamento e gerência (RAFAELI NETO, 2000).
A Figura 2.2 mostra a seqüência das fases do desenvolvimento de tomada de
decisão num SIG em um estudo.

Aquisição de dados
FONTE DE
DADOS

MUNDO REAL

Entrada de dados

USUÁRIO

Armazenamento e
análise de dado

Informações para
tomada de decisão

Ação

SIG

GERENCIAMENTO
DE DADOS

FIGURA 2.2 – SIG COMO SISTEMA DE APOIO A DECISÃO
FONTE: (ROCHA, 2000).

Uma técnica muito utilizada visando facilitar a preparação das simulações
hidrológicas é o MNT (Modelo Numérico do Terreno) que pode ser definido como uma
representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que
ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. Essas formas podem ser
compartimentos da superfície terrestre como colina, planalto, planície e depressão entre
outro. Esses elementos podem ser representados pela carta de declividade, mapa
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hipsométrico, perfis longitudinal e vertical, imagem sombreada e visualização 3D
(FELGUEIRAS, 2004).
Em estudo de modelagem hidrológica, o crescimento de técnicas automáticas
nas últimas décadas para determinar as propriedades da drenagem em bacias
hidrográficas, fez com que a representação cartográfica usual do relevo fosse substituída
gradualmente por Modelos Numéricos do Terreno, o que facilitou e muito a tarefa de
preparação desses dados.
A geração do MNT inicia-se com a aquisição de um conjunto de amostras que
estão representadas por curvas de isovalores e pontos tridimensionais, seguido pela
geração do modelo ou modelagem que envolve a criação de estruturas de dados e a
definição de superfícies de ajuste, com o objetivo de se obter uma representação
contínua do fenômeno a partir das amostras. E por último, têm-se as aplicações dos
modelos digitais que podem ser qualitativas, e.g., a visualização do modelo usando
projeções geométricas planares ou quantitativas tais como cálculos de volumes e
geração de mapas de declividades (FELGUEIRAS, 2004).
Outra ferramenta importante é o Sensoriamento Remoto, que é utilizado para
obter informações sobre um objeto ou fenômeno na superfície da terra, sem contato
físico com ele, através de dispositivos que são colocados em aeronaves ou satélites
(ROCHA, Op cit). O sensoriamento remoto tem o objetivo de obtenção de informações
confiáveis, identificado, mensurados e que quantificam o uso do solo através da
interpretação de imagens de satélite.
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3. MATERIAIS E MÉTODO
3.1 CONCEPÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO
A metodologia utilizada incorporou algumas etapas de procedimento
específico, constituindo-se nas seguintes atividades:
a) Pesquisa e análise bibliográfica sobre o tema e a área. Embora tenha se constituído
em etapa inicial, continuou praticamente durante toda a pesquisa, fornecendo os
subsídios teórico-metodológicos sobre o tema abordado e informações úteis para a
caracterização da área de estudo, detalhamentos de casos e elaboração de propostas
e recomendações;
b) Coleta e aquisição de informações, a partir do material bibliográfico, e cartográfico;
c) Elaboração dos mapas dos aspectos físicos e do uso e ocupação do solo, visando a
facilitar o levantamento de informações ambientais, e de permitir a realização de
ensaios cartográficos e exibição de cenários e/ou do mapa-síntese final;
d) Construção do Modelo Numérico do Terreno, tendo em vista facilitar a preparação
dos dados para permitir a realização de simulações hidrossedimentológicas;
e) Trabalhos de campo com percursos, observações e registros fotográficos pela área
da bacia, sessões de mapeamento com correções de possíveis erros do material
cartográfico e realização de entrevistas;
f) Estudo e detalhamento dos problemas de impermeabilização, erosão, deslizamento e
inundação, como mapas com os graus de impermeabilização do solo, localização
dos processos erosivos, das áreas com risco de deslizamento e das machas de
inundação em áreas da bacia como um todo; e
g) A realização de um mapa síntese elaborado a partir dos resultados do detalhamento
dos problemas na área da bacia e a redação final da dissertação.
Para melhor entender os procedimentos metodológicos foi elaborado um
fluxograma com as etapas destes procedimentos que pode ser visto na Figura 3.1.

SIG

MAPAS
TEMATICOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

SIG

DESLIZAMENTO

MNT

SIG

EROSÃO

MODELAGEM

SIG
MODELAGEM

INUNDAÇÃO

FIGURA 3.1 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA.
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3.2 MAPEAMENTO DOS ASPECTOS FÍSICOS E USO DO SOLO
3.2.1 Definição do SPRING
O SPRING é Banco de dados geográfico de 2º geração, caracteriza-se por ser
concebida para uso em ambientes multiplataformas com interfaces baseadas em janelas.
Os sistemas desta geração são concebidos para uso em conjunto com ambientes clienteservidor, geralmente vinculados a gerenciadores de bancos de dados relacionais,
operando como um banco de dados geográfico e suporta grande volume de dados sem
limitações de escala, fuso e projeção, mantendo a identidade dos objetos geográficos ao
longo de todo banco(CÂMARA, 1995).
O SPRING pode administra tanto dados matriciais "raster" como dados
vetoriais e realiza a integração de dados de Sensoriamento Remoto num Sistema de
Informações Geográficas. Aperfeiçoa a junção de dados geográficos, com a introdução
do conceito de objetos geográficos, de mapas cadastrais, mapas de redes e campos.
Provê um ambiente de trabalho poderoso, através da combinação de menus e
janelas com uma linguagem espacial facilmente programável pelo usuário LEGAL Linguagem Espaço-Geográfica baseada em Álgebra, fornecendo ao usuário um
ambiente interativo para visualizar, manipular e editar imagens e dados geográficos. O
banco de dados SPRING é composto por 3 módulos IMPIMA, SPRING, SCARTA. O
IMPIMA é que executa leitura de imagens digitais de satélite, CCT (Computer
Compatible Tapes), "streamer" e DAT (Digital Audio Tape) adquiridas a partir dos
sensores TM/LANDSAT-5, HRV/SPOT e AVHRR/NOAA. Converte as imagens dos
formatos BSQ, Fast Format, BIL e 1B para o formato GRIB (Gridded Binary).
O SPRING propriamente dito que é o módulo principal de entrada,
manipulação e transformação de dados geográficos, executando as funções relacionadas
à criação, manipulação de consulta ao banco de dados, funções de entrada de dados,
processamento digital de imagens, modelagem numérica de terreno e análise geográfica
de dados.
O SCARTA é que o responsável por edita uma carta e gera arquivo para
impressão a partir de resultados gerados no módulo principal SPRING, permitindo a
apresentação na forma de um documento cartográfico.
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3.2.2 Mapeamento
Para a criação da base de dados temática foi necessária a criação de um banco
de dados no software SPRING. Para isso foi criado um banco de dados, ou seja, foi
criado um diretório via programa onde foram armazenados os dados, o qual foi utilizado
pelo gerenciador de banco de dados para armazenar as informações tabulares. O
gerenciador de dados escolhido foi o Dbase, pois para o mesmo não é necessária
nenhuma instalação a mais no computador, pois o SPRING já provê as ferramentas
necessárias para trabalhar com tabelas em Dbase.
Após a criação do banco de dados, é necessário criar um projeto, com a
definição dos estabelecer os limites geográficos da área em estudo, a projeção
cartográfica do trabalho, o sistema de projeção, o modelo da Terra, os parâmetros de
Hemisfério, latitude e longitude de origem e paralelos padrão. Para o projeto no
SPRING para a bacia do rio Cuiá foi escolhido o sistema de projeção UTM, com datum
horizontal em Córrego Alegre com origem no meridiano de 33°00’00’’ Oeste de
Grenwitch, o que equivale à zona 25. O limite geográfico para esse estudo foram as
coordenadas métricas 291000 e 302000 mE e 9200000 e 9210000 mN.
Com o projeto criado e ativado, passou-se para a etapa de criação dos modelos
de dados, pois para inserir qualquer dado no SPRING, obrigatoriamente, é necessário a
definição dos diferentes tipos de dados que serão manipulados, ou seja, a definição do
modelo de dados. Para o banco de dados da bacia do rio Cuiá, os mapas de aspectos
geológicos, geomorfológicos, solos, hidrográficos, climáticos, uso atual do solo e
adensamento urbano são temáticos por se referirem a dados que classificam uma
posição geográfica quanto a um determinado tema. Já as imagens de satélite ou
digitalizadas (mapas pré-existentes) referem-se a dados provenientes de sensoriamento
remoto e/ou imagens em formato matricial, os dados de feições do relevo (MNT), por
exemplo. Os mapas de sombras, declividade, exposição, mapa hipsomético e
visualização 3D são dados que possuem uma variação contínua de seus valores
numéricos em função de sua posição na superfície, e por fim os dados cadastrais que
contêm a representação de determinado tipo de objeto. Para essa categoria se fez
necessário a espacialização dos objetos geográficos, por exemplo, o mapa da rede de
drenagem para gerar o mapa de inundação.
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Utilizando o software IMPIMA, que é um dos módulos de integração do
SPRING, foi possível a transformação das imagens de mapas pré-existentes da extensão
TIFF-Tagged Image File Format para a extensão nativa do SPRING, o GRIB Gridded
binary, um formato de valores de ponto de grade expresso no modo binário, para dá
início à criação dos mapas temáticos.
O mapa de geologia foi elaborado a partir da digitalização sobre a imagem
digitalizada do mapa geológico da zona costeira do Estado da Paraíba elaborado por
Neves (1993). O mapa geológico da bacia do rio Cuiá ficou divido em três
compartimentos geológicos: os Sedimentos Plio-Pleistocênicos do final do Terciário e
início do Quaternário que são representados pelo Grupo Barreiras, pelos Sedimentos
Quaternários Holocênicos, englobando aluviões, sedimentos de praia, recifes, depósitos
flúvio-marinhos e estuários, e Sedimentos Meso-Cenozóicos do grupo Paraíba com a
Formação Beberibe e Gramame.
O mapa da compartimentação geomorfológica foi gerado a partir de uma
digitalização de um mapa pré-existente em uma escala de menor tamanho, o mapa da
Classificação Geomorfológica do Estado da Paraíba. O mapa foi dividido nos seguintes
temas: os Tabuleiros Costeiros, Planície Flúvio-Marinha, Planícies Fluviais, Planície
Marinha e as Falésias, devido ao tamanho da escala se fez necessário um ajuste
tomando-se como base as curvas de nível, as quais foram a base para a criação do
modelo numérico do terreno.
O mapa de solos foi elaborado a partir da técnica da digitalização via tela,
tomando como base o mapa pedológico do Estado da Paraíba para o Plano Diretor de
Recursos Hídricos do Estado da Paraíba 1995, e adaptado com o auxílio das curvas de
níveis de eqüidistância de 5 em 5 metros das cartas topográficas (folhas J-11, J-12, J-13,
K-11, K-12, K-13, L-11, L-12, L-13) na escala de 1:10.000 do INTERPA-Instituto de
Terras e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba.
Para a elaboração do mapa com a rede de drenagem da bacia em estudo, foi
necessário a digitalização das cartas planialtimétricas do INTERPA, com eqüidistância
entre as curvas de nível também de 5 em 5 metros. O limite da bacia foi digitalizado
utilizando-se técnicas de identificação de divisores de águas e cotas altimétricas,
respeitando as curvas de nível com seus respectivos valores, cujo vetor foi definido
como um polígono fechado. Após a digitalização, foi realizada uma atualização de toda
rede de drenagem com o auxílio de uma imagem de satélite. A imagem usada nesse
processo foi a do satélite CBERS2 usando as técnicas de classificação e de composição.
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O mapa pluviométrico foi gerado a partir dos valores médios de precipitação de
três postos pluviométricos localizados nos municípios de João Pessoa e do Conde, os
quais foram os de Mares, Mangabeira e o do Conde, no período de 1994 a 2004 (Tabela
3.1). Posteriormente, foi utilizado o método de Thiessen para determinar a média
espacial da pluviosidade na bacia com base nos valores pluviométricos anteriormente
citados.

Com

os

dados

espacializados,

utilizou-se

o

interpolador

Média

Ponderada/Cota/Quadrante para a distribuição em toda bacia e para gerar o traçado das
isoietas com o software SPRING.
TABELA 3.1 – POSTO PLUVIOMÉTRICO UTILIZADOS
Código

Cidade

Nome do posto

X

Y

Média anual (mm)

3940321
3940437
3940522

João Pessoa
João Pessoa
Conde

Marés
Mangabeira
Conde

289193
299234
287820

9208586
9206023
9197788

1.856
1.871
1.660

O mapa de uso e ocupação do solo para a bacia do rio Cuiá foi gerado através
de técnicas de sensoriamento remoto, para isso se fez necessário a utilização de uma
imagem de satélite CBERS2, Sensor CCD, Órbita 146, Ponto 108, datada de 19 de
agosto de 2005, (banda 5, Vermelho; banda 4, Verde; banda 3, Azul). Com a imagem de
satélite em mãos, foi realizado o registro da imagem, ou seja, o georreferenciamento da
imagem, estabelecendo uma relação entre as coordenadas da imagem e as coordenadas
conhecidas, obtendo-se assim uma maior precisão para a interpretação.
Para iniciar a interpretação e análise do uso do solo da bacia do rio Cuia, foram
definidas as classes temáticas. As áreas com culturas foram definidas na espacialização
no mapa na cor margenta, as áreas destinadas à expansão e/ou de solos expostos foram
representadas na cor pastel, as áreas ocupadas por bairro e conjuntos habitacionais na
cor amarela, as áreas coberta por gramíneas e/ou áreas de pastagens na cor verde clara,
as áreas ocupadas pelas matas e/ou capoeiras na cor verde escura e as área cobertas pela
vegetação de mangue na cor marrom. Para verificar os possíveis erros de interpretação,
foram realizadas visitas de campo, com verificação de coordenadas, através de um
equipamento GPS, para sanar assim as possíveis dúvidas de interpretação.
O mapa de adensamento urbano foi gerado a partir do processo de digitalização
em tela, no software SPRING, com base no mapa de macrozoneamento do Plano
Diretor do município de João Pessoa 2003, que é dividido em três níveis, onde o nível 1
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é área adensável prioritária, o nível 2 é área em processo de adensamento e o nível 3 é
área não adensáveis.

3.3 MODELO NUMÉRICO DO TERRENO
Para a elaboração do modelo numérico do terreno, foram utilizadas as cartas
planialtimétricas do INTERPA citadas anteriormente e também o programa SPRING.
A partir das curvas de nível com referências de X, Y e Z, também conhecidas
como amostras do MNT, a qual é a distribuição no espaço das coordenadas em latitude,
longitude e elevação, foi gerada a grade retangular que é um modelo digital que
aproxima superfícies através de um poliedro de faces retangulares. Os vértices desses
poliedros podem ser os próprios pontos de amostras e através da grade retangular que
consiste em uma grade regular que estima os valores de cota de cada ponto da grade a
partir do conjunto de amostras de entrada e por meio da grade retangular, foi gerada a
grade triangular que são geralmente os pontos amostrados da superfície. A modelagem
do terreno (Figura 3.2), considerando as arestas dos triângulos, permite que as
informações morfológicas importantes, como as descontinuidades representadas por
feições lineares de relevo (cristas) e drenagem (vales), sejam consideradas durante a
geração da grade triangular, possibilitando assim, a modelagem da superfície do terreno
preservando as feições geomorfológicas da superfície (FELGUEIRAS, 2004).

FIGURA 3.2 - REPRESENTAÇÃO DO RELEVO DA BACIA EM GRADE RETANGULAR
E TRIANGULAR
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A partir da grade triangular gerada, foi construído o mapa da declividade que
utilizou o fatiamento de classe e tomou como referência as classes de declividade
utilizadas pela Embrapa (1984), por Silva e Santos (2005), e adaptadas para a região
tropical úmida, como mostrado na Tabela 3.2.
TABELA 3.2 - CLASSES DE DECLIVIDADE
Classe

Declividade

Classificação

01
02
03
04
05
06

0 a 3%
3 a 8%
8 a 15%
15 a25%
25 a 45%
Maior que 45%

Muito baixa
Baixa
Média
Média alta
Alta
Muito alta

A imagem de sombras foi gerada tomando por base a grade retangular do
MNT, considerando o intervalo entre 0, que é referente ao preto, e 255, que é referente
ao branco, este valor de nível de cinza igual a 0 é usado em áreas onde não existe
definição do valor de cota para a imagem sombreada.
O mapa hipsométrico foi gerado através da grade retangular da mesma forma
que foi gerada a declividade. Foram criadas classes em uma ordem altimétrica de forma
a agrupar sua distribuição em relação às cotas altimétricas. As classes foram criadas na
seguinte ordem, segundo a altimetria, de 0 a 10 m, de 10 a 20 m, de 20 a 30 m, de 30 a
40 m, de 40 a 50 m, e de 50 a 60 m.
Na visualização 3D utilizou-se a técnica de ray-tracing com textura externa. O
ray-tracing é uma simulação dos raios de luz refletidos entre objetos do modelo e estas
reflexões vão sendo multiplicadas à medida que os raios vão encontrando mais objetos
ou novamente os objetos já refletidos. Para o 3D foi dado alguns parâmetros, tais como
a projeção paralela, o azimute de 35 graus e a elevação de 35, graus para o item
observado, mantendo o exagero vertical de 0,1, referente à escala vertical da
apresentação da imagem.
Neste processo, o modelo é responsável pela definição da geometria da
superfície projetada enquanto que a imagem é usada como dado de textura. A imagem
de textura pode ser qualquer imagem, como a imagem sombreada gerada sobre o
próprio modelo que está sendo projetado no plano.
Por fim, foram gerados os perfis transversal e longitudinal, sendo realizado a
partir de um traçado sobre os dados do modelo da grade regular ou irregular, podendo
ser exibido assim os gráficos de perfis do fenômeno ao longo de uma trajetória. Este

43
perfil representa a variação do fenômeno estudado em função da distância plana
percorrida numa trajetória pré-definida. Os pontos do perfil são determinados pela
intersecção da trajetória com as arestas do Modelo Digital de Terreno (FELGUEIRAS,
2004).

3.4 GRAUS DE IMPERMEABILIDADE DO SOLO
Para a construção do mapa de impermeabilidade, foram necessárias
informações especializadas de alguns temas da área de estudo, como o mapa de solos, o
qual fornece características que influenciam na velocidade da infiltração como textura
do solo, estrutura do solo, porosidade do solo, a condutividade hidráulica,
impermeabilidade, uso e ocupação, cobertura vegetal. Também foram fornecidas
características a respeito do tipo de ocupação, homogeneizando áreas com composição
antrópica e área com presença de estruturas biológicas tais como: raízes de plantas,
perfurações de vermes e buracos feitos por animais, pois estes aumentam a porosidade e
a permeabilidade do solo. O mapa de adensamento indicou a intensidade de áreas
impermeáveis levando em conta a densidade da ocupação urbana em cada classe do uso
do solo. Para a ponderação e cruzamento dos dados foi utilizada a linguagem de
programação LEGAL disponível no SPRING.

3.4.1 Álgebra de Mapas com Programação em LEGAL
LEGAL é uma linguagem de programação baseada nos modelos de dados do
SPRING, que atua sobre as representações de dados dos modelos numéricos
representados pelas grades retangulares, por modelos de imagens, temáticos, cadastrais
e por modelos do tipo objetos. Uma programação em LEGAL consiste de uma
seqüência de operações descritas por sentenças não ambíguas e organizadas segundo
regras gramaticais, envolvendo operadores, funções e dados espaciais, categorizados
segundo o modelo de dados do SPRING. Uma programação em LEGAL é constituída
por uma lista de sentenças que descreve um procedimento, ou conjunto de ações sobre
os dados espaciais. Tais sentenças em LEGAL são estruturadas em quatro grupos
descritos no fluxograma da Figura 3.3.
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FIGURA 3.3 - ESTRUTURA DA LINGUAGEM LEGAL.

As declarações definem variáveis que serão associadas aos dados fornecidos ou
produzidos num programa. Nas instanciações, variáveis são efetivamente associadas
aos planos de informação (layers), objetos, mapas cadastrais ou tabelas de
transformação. As operações correspondem à aplicação de um ou mais operadores ou
funções sobre variáveis declaradas e instanciadas previamente, e os comandos de
controle permitem o controle do fluxo de processamento de um programa em LEGAL.
Para facilitar o entendimento da linguagem LEGAL utilizada nesse trabalho,
convencionou-se a utilização de cores nos script, assim as palavras na cor verde
correspondem aos comentários, as palavras na cor vermelha são as constates numéricas,
os caracteres na cor azul escuro são palavras-chave da linguagem, as na cor azul são
palavras especiais, na cor marrom são os tipos de dados e em preto o texto geral.

3.4.2 Ponderação de Solos
Após o processo de digitalização do mapa de solos no SPRING, se fez
necessários alguns ensaios de permeabilidade do solo no Laboratório de Solos do
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Departamento de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia da UFPB. Foram realizados
coleta e cinco testes em amostras de diferentes locais da bacia. O ponto de coleta do SM
- Solo de Mangue foi na coordenada X 300809, Y 9202917, o AMD – Areias Quartzosas
Marinhas foi na coordenada X 300951, Y 9202761, o AE – Aluvissolo foi na coordenada
X 297331, Y 9204436, PV - Podzólico Vermelho Amarelo foi na coordenada X 295801,
Y 9204221 e LVA – Latossolos Vermelho Amarelos foi na coordenada X 293843, Y
9206766.
O teste realizado de permeabilidade foi o de carga constante nas amostras dos
solos SM, AMD, AE e PV, e enquanto que para o LVA foi realizado o ensaio de
permeabilidade de carga variável.
Para a determinação do Kméd no ensaio de permeabilidade com a carga
constante, se fez necessário a utilização das seguintes fórmulas:

KT =

VL
Aht

K 20 = CV K T

(3.1)

(3.2)

O Kméd a uma temperatura de 20°C é obtido pela média aritmética dos três
ensaios realizados.
onde :

KT é o coeficiente de permeabilidade na temperatura do ensaio;
L é a Altura;
V é o Volume de água percolado;
h é a Altura piezométrica;
A é a Seção transversal da amostra;
t é o tempo para que a água passe de h1 para h2;
K20 é o coeficiente de permeabilidade a 20°C;
Cv é coeficiente de viscosidade da água;
Para a determinação do Kméd no ensaio de permeabilidade com a carga variável
se fez necessário a utilização da seguinte fórmula:

K T = 2,3

La
log h0
h1
At

onde:
a é a seção transversal da bureta;
h0 e h1 são as alturas piezométricas inicial e final, respectivamente.

(3.3)
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Os dados de cada ensaio estão apresentados nas Tabelas 3.3 a 3.7.
TABELA 3.3 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO SM
Densidade real
Teor de Unidade
cápsula
Peso da Cápsula
Peso Bruto úmido
Peso Bruto seco
Peso da água
Peso Seco
Teor de umidade
Fator de correção

2,62
n°
Pc
Pbh
Pbs
Pa
Ps
h
Fc

Ensaio
Volume de água percolado
Altura do piezométrico
Tempo de ensaio t1- t0
Temperatura de ensaio
Coeficiente de viscosidade
Coeficiente de permeabilidade
Coeficiente de permeabilidade
Kméd

g
g
g
g
g
h
-

F
16,35
169
134,8
34,2
118,45
28,87
0,7759

N°
v
h
DT
T
cv
KT
K20

cm3
cm
seg
°C
cm/seg
cm/seg

Características gerais do c.p.
Diâmetro
15,21 cm
D
área
181,7 cm2
A
altura
17,86 cm
L
volume
3245,12 cm3
V
Peso úmido
4829 g
Ph
Peso esp. Apa. Úmido
1,488 g/cm3
γh
1,154 g/cm3
Peso esp. Apa. Seco
γs
Índice de vazios
76,08%
Ε
Grau de saturação
99,43%
S
1
65
147
30
28
0,836
1,45×10-3
1,21×10-3

2
3
65
65
147
147
30
30
28
28
0,836
0,836
1,45×10-3 1,45×10-3
1,21×10-3 1,21×10-3
1,21×10-3 cm/seg

TABELA 3.4 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO AMD
Densidade real
Teor de unidade
cápsula
Peso da Cápsula
Peso Bruto úmido
Peso Bruto seco
Peso da água
Peso Seco
Teor de umidade
Fator de correção

Ensaio
Volume de água percolado
Altura do piezométrico
Tempo de ensaio t1-t0
Temperatura de ensaio
Coeficiente de viscosidade
Coeficiente de permeabilidade
Coeficiente de permeabilidade
Kméd.

2,63
n°
pc
pbh
Pbs
Pa
Ps
h
Fc

g
g
g
g
g
h
-

N°
v
h
DT
t
cv
Kt
K20

9
16,76
159,4
131,54
27,57
114,78
24,02
0,8063

3

Características gerais do c.p
Diâmetro
15,21 cm
D
área
181,7 cm2
A
altura
17,86 cm
L
volume
3245,12 cm3
V
Peso úmido
5026 g
Ph
Peso esp. apa. úmido
1,548 g/cm3
γh
1,248 g/cm3
Peso esp. apa. seco
γs
Índice de vazios
69,89%
ε
Grau de saturação
90,38%
S

cm
cm
seg
°C
cm/seg 0,66×10-3
cm/seg 0,56×10-3

1
30
147
30
28
0,836

2
3
30
30
147
147
30
30
28
28
0,836
0,836
0,66×10-3 0,66×10-3
0,56×10-3 0,56×10-3
0,56×10-3 cm/seg
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TABELA 3.5 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO AE
Densidade real
Teor de unidade
cápsula
Peso da Cápsula
Peso Bruto úmido
Peso Bruto seco
Peso da água
Peso Seco
Teor de umidade
Fator de correção

2,58
n°
Pc
Pbh
Pbs
Pa
Ps
h
Fc

Ensaio
Volume de água percolado
Altura do piezométrico
Tempo de ensaio t1-t0
Temperatura de ensaio
Coeficiente de viscosidade
Coeficiente de permeabilidade
Coeficiente de permeabilidade
Kméd.

g
g
g
g
g
h
-

N°
V
H
DT
T
cv
Kt
K20

B
17
157,03
129,94
31,09
112,94
27,53
0,7841

Características gerais do c.p
Diâmetro
15,21 cm
D
Área
181,7 cm2
A
Altura
17,86 cm
L
Volume
3245,12 cm3
V
Peso úmido
4885 g
Ph
Peso esp. Apa. Úmido
1,505 g/cm3
γh
1,180 g/cm3
Peso esp. Apa. Seco
γs
Índice de vazios
71,42%
ε
Grau de saturação
90,45%
S

cm3
cm
seg
°C
cm/seg 1,67×10-3
cm/seg 1,40×10-3

1
75
147
30
28
0,836

2
3
75
75
147
147
30
30
28
28
0,836
0,836
1,67×10-3 1,67×10-3
1,40×10-3 1,40×10-3
1,40×10-3 cm/seg

TABELA 3.6 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO SOLO PV
Densidade real
Teor de unidade
cápsula
Peso da Cápsula
Peso Bruto úmido
Peso Bruto seco
Peso da água
Peso Seco
Teor de umidade
Fator de correção

Ensaio
Volume de água percolado
Altura do piezométrico
Tempo de ensaio t1-t0
Temperatura de ensaio
Coeficiente de viscosidade
Coeficiente de permeabilidade
Coeficiente de permeabilidade
Kméd.

2,5
n°
pc
Pbh
Pbs
Pa
Ps
h
Fc

g
g
g
g
g
h
-

N°
v
h
DT
T
cv
KT
K20

E
15,6
159,53
143,47
35,56
127,87
27,81
0,7824

Características gerais do c.p
Diâmetro
15,21 cm
D
Área
181,7 cm2
A
Altura
17,86 cm
L
Volume
3245,12 cm3
V
Peso úmido
4764 g
Ph
peso esp. apa. úmido
1,468 g/cm3
γh
1,105 g/cm3
peso esp. apa. seco
γs
Índice de vazios
70,30%
ε
Grau de saturação
98,90%
S

cm3
cm
seg
°C
cm/seg 3,68×10-3
cm/seg 3,07×10-3

1
165
147
30
28
0,836

2
3
165
165
147
147
30
30
28
28
0,836
0,836
3,68×10-3 3,68×10-3
3,07×10-3 3,07×10-3
3,07×10-3 cm/seg

TABELA 3.7 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE LV
Início
15,99
97,6
87,98
71,99
9,62 13,36
0,882
17,28
98,68
89,08
71,8
9,6 13,37 13,37
15,99 117,47
103,66
87,67
13,81 15,75
Saturação
0,8665
17,28 117,29
104,2
86,92
13,09 15,06 15,4
Peso específico
Pc (g) Pw(g)
Vt(cm3)
γw(g/cm3)
γs(g/cm3)
Moldagem
5030 2610
2420
1178,1
2,054
1,811
Saturação
5120 2610
2510
1178,1
2,131
1,847
Dados Anteriores
Kt = (La/At)/ln(h0/h1)
γ g(g/cm3) ε (%)
ς (%)
hot (%)
ys(g/cm3)
e (g) L(cm) A (cm2) a (cm2)
g
Moldagem
2,66 46,88
75,86
Saturação
2,66 44,02
93,06
2,66
13,8
1,865 42,63
15
78,54
0,071
Determinação
1
2
3
Temperatura
°C
27
27
27
cm
95
90
85
Altura piezométrica inicial
h0
cm
90
85
80
Altura piezométrica final
h1
seg.
90
11
116
Tempo de ensaio
DT
0,855
0,855
0,855
Coeficiente de viscosidade
Cv
cm/seg 0,815×10-5 0,697×10-5 0,7037×10-5
Coeficiente de permeabilidade
KT
cm/seg 0,696×10-5 0,597×10-5 0,601×10-5
Coeficiente de permeabilidade a 20°C
K20
0,6315×10-5 cm/seg
Kméd
Moldagem

Final

J3
J4
J3
J4
Pbh (g)
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Após a análise de solo, foi realizada uma ponderação levando em conta o Kméd
de cada tipo de solo no SPRING com operadores envolvidos em expressões do tipo
associativa de campos pondere, como mostrado na Tabela 3.8 e Figura 3.4.
TABELA 3.8 - CLASSES DE SOLOS DA BACIA DO RIO CUIÁ
Nome dos solos

Coeficiente de
permeabilidade

Pesos adotados

Podzólico Vermelho Amarelo
Aluvissolos
Solos de Mangue
Areias Quartzosas Marinha
Latossolos Vermelho amarelos

3,07×10-3
1,40×10-3
1,21×10-3
0,56×10-3
0,6315×10-5

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

{
// Parte 1- Declaração
Tematico varG ("Solos");
Tabela varPondera (Ponderacao);
Numerico varGP ("SoloPond");
// Definição da Tabela de Pesos
varPondera = Novo (CategoriaIni = "Solos",
"Am" : 2.0,
"Pv" : 5.0,
"Lv" : 1.0,
"Ae" : 4.0,
"Sm" : 3.0);
// Parte 2 Instanciação do mapa de solos
varG = Recupere (Nome = "Solos");
// Criação do novo mapa de solos ponderado
varGP = Novo (Nome = "SoloPond",
ResX = 10, ResY = 10,Escala = 10000, Min = 0, Max = 1);
// Parte 3 Operação de Ponderação
varGP= Pondere (varG, varPondera);
}
FIGURA 3.4 - PONDERAÇÃO DOS SOLOS COM LINGUAGEM LEGAL.

3.4.3 Ponderação do Uso do Solo
Após a interpretação e análise da imagem de satélite e o processo de
digitalização do mapa de uso e ocupação do solo no SPRING, foi realizada uma
ponderação no SPRING com operadores envolvidos em expressões do tipo associativa
de campos pondere, onde foi levado em conta o nível de impermeabilização de cada uso
do solo de acordo com a escala de ponderação, a qual variou de áreas com algum tipo de
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vegetação (peso 1,0), áreas com expansão e solo exposto (peso 5,0) e áreas ocupadas
(peso 10,0), como mostrado na Tabela 3.9 e Figura 3.5.
TABELA 3.9 - CATEGORIAS DE USO DO SOLO
Uso do solo

Pesos adotados

Mata/Capoeira
Gramíne/ Pastagem
Cultura/ Mangue
Expansão/solo exposto
Ocupação

2,0
1,0
2,0
5,0
10,0

{
// Parte 1- Declaração
Tematico varG ("Uso do solo 2005");
Tabela varPondera (Ponderacao);
Numerico varGP ("UsoPond2");
// Definição da Tabela de Pesos
varPondera = Novo (CategoriaIni = "Uso do solo 2001",
"Culturas" : 1.0,
"Expansao" : 5.0,
"Ocupadas" : 10.0,
"Mata_Capoeira" : 2.0,
"Mangue" : 2.0,
"Gram_Herb_Past" : 1.0);
// Parte 2 Instanciação do mapa de solos
varG = Recupere (Nome = "Uso so solo 2005");
// Criação do novo mapa
varGP = Novo (Nome = "UsoPond2",
ResX = 10, ResY = 10,Escala = 10000, Min = 0, Max = 100);
// Parte 3 Operação de Ponderação
varGP= Pondere (varG, varPondera);
}
FIGURA 3.5 - PONDERAÇÃO DO USO DO SOLO COM LINGUAGEM LEGAL.

3.4.4 Ponderação do Adensamento Urbano
O mapa de adensamento urbano foi realizado a partir do processo de
digitalização em tela no software SPRING com base no mapa de macrozoneamento do
Plano Diretor do município de João Pessoa (1993), que é dividido em três níveis, onde o
nível 1 são áreas adensáveis prioritárias, o nível 2 em processo de adensamento e o nível
3 são áreas não adensáveis. A ponderação para o mapa de adensamento urbano foi
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realizada levando em conta os níveis de adensamento do uso do solo (Tabela 3.10 e
Figura 3.6).
TABELA 3.10 - NÍVEIS DE ADENSAMENTO
Adensamento Urbano

Pesos adotados

Nível 3
Nível 2
Nível 1

1,0
5,0
10,0

{
// Parte 1- Declaração
Tematico varG ("Adensamento");
Tabela varPondera (Ponderacao);
Numerico varGP ("AdensamentoPond");
// Definição da Tabela de Pesos
varPondera = Novo (CategoriaIni = "Adensamento",
"Nivel 3" : 1.0,
"Nivel 2" : 5.0,
"Nivel 1" : 10.0,
"Jardim Botânico" : 1.0);
// Parte 2 Instanciação do mapa de solos
varG = Recupere (Nome = "Adensamento");
// Criação do novo mapa
varGP = Novo (Nome = "AdensamentoPond",
ResX = 10, ResY = 10,Escala = 10000, Min = 0, Max = 100);
// Parte 3 Operação de Ponderação
varGP= Pondere (varG, varPondera );
}
FIGURA 3.6 - PONDERAÇÃO DO ADENSAMENTO URBANA COM LINGUAGEM
LEGAL.

3.4.5 Mapa dos Graus de Impermeabilização
O mapa dos graus de impermeabilização foi produzido no SPRING utilizando
a técnica de overlay, fui realizado o cruzamento entre os mapas de solo, uso do solo e
adensamento urbano, tomando-se como base o processo de obtenção de classe
(ROCHA, 1997). A distribuição em classes foi efetuada através da equação com base na
amplitude entre os valores de coeficiente de impermeabilidade obtido na bacia
hidrográfica, bem como o intervalo de cada classe, ou seja, maior valor encontrado AM
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subtraído do menor valor encontrado Am e dividido pelo número de classes (Equação
3.4), em seguida o mapa numérico foi fatiado com as classes descritas na Tabela 3.11.

G=

AM − Am
5

(3.4)

onde:
G = Faixa de grau de impermeabilização;
AM = Maior amplitude nas classes;
Am = Menor amplitude nas classes.
TABELA 3.11 - GRAUS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Classificação Impermeabilização

Graus

Muito Permeável
Permeável
Moderadamente Permeável
Pouco Permeável
Impermeável

0−4
4−8
8−12
12−16
16−20

Com base nos mapas de solo, de uso do solo e de adensamento urbano,
ponderados com seus respectivos graus de impermeabilização, pôde ser gerado um novo
mapa utilizando as operações aritméticas do script LEGAL (Figura 3.7).

{
// Parte 1 - Declaração
Numerico SolosPond ("SoloPond"), UsoPond ("UsoPond"),
AdensamentoPond ("AdensamentoPond"),
Impermeabilidade ("Impermeabilidade");
// Parte 2 - Instanciação
SolosPond = Recupere (Nome = "SoloPond");
UsoPond = Recupere (Nome = "UsoPond");
AdensamentoPond = Recupere (Nome ="AdensamentoPond");
Impermeabilidade = Novo (Nome = "Impermeabilidade",
ResX = 10, ResY = 10,Escala = 10000, Min = 0, Max = 100);
// Parte 3 - Operação
Impermeabilidade = (SoloPond2+UsoPond2+AdensamentoPond);
}
FIGURA 3.7 - OVERLAY COM LINGUAGEM LEGAL.
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3.5

SIMULAÇÕES

HIDROSSEDIMENTOLÓGICA

E

ESPACIALIZAÇÃO DA MODELAGEM AO SIG
3.5.1 Definição do Modelo Kineros
O Kineros é um modelo hidrológico de chuva-vazão-erosão do tipo cinemático,
distribuído e de base física, orientado a evento que usa uma rede de planos e canais para
representar os cursos d’água na bacia, o qual serve para simular os processos de
interceptação, infiltração, vazão e erosão de pequenas e médias bacias com
características urbanas e rurais; sendo assim, a bacia deve ser representada por um
esquema de cascata de planos e canais. As equações diferenciais que descrevem o
escoamento superficial usam as técnicas de diferenças finitas para resolver o
escoamento, o transporte de sedimentos, e a deposição de sedimentos nestes planos e
canais (SILVA et al., 2006a).
Por se tratar de um modelo de base física, os parâmetros de: (a) porosidade, (b)
condutividade hidráulica saturada, e (c) potencial de capilaridade, foram determinados
tomando-se como base as características físicas dos solos de cada horizonte de solo para
cada plano discretizado da bacia, e baseados nos valores fornecidos por Rawls et al.
(1982) para cada tipo de textura de solo. Outros parâmetros, como o percentual de
cobertura vegetal, declividade média dos planos e comprimento dos canais foram
obtidos através de mapas digitais da bacia, utilizando-se técnicas da Cartografia Digital.
O modelo Kineros já foi aplicado exaustivamente em bacias do litoral e semiárido do Nordeste do Brasil com sucesso (SANTOS et al., 2003 e SANTOS et al.,
2004); entretanto, esta é a primeira tentativa de modelagem hidrossedimentológica
numa bacia não-instrumentada do litoral do Estado da Paraíba.
Foram utilizados dados diários observados de precipitação do posto
pluviométrico Mangabeira, pois é o único localizado dentro da Bacia do Rio Cuiá e por
possuir menos falha nos dados, sob responsabilidade da AESA – Agência Executiva de
Gestão das Águas do Estado da Paraíba e da ANA – Agência Nacional de Águas.
Infiltração do solo
O modelo Kineros2 possui um algoritmo para infiltração que permite uma
aproximação física para a redistribuição da água no solo, incluindo a capacidade de
recuperação de infiltração durante períodos de estiagens e determinando o percentual de
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infiltração depois deste período sem chuva. O modelo de infiltração do Kineros
descreve a capacidade de infiltração fc como uma função da profundidade infiltrada I, e
necessita de quatro parâmetros básicos para descrever as propriedades de infiltração,
que são (a) condutividade hidráulica efetiva saturada do solo Ks (m/s); (b) capilaridade
integral G (m); (c) porosidade φ; e (d) índice de distribuição dos tamanhos dos poros λ.
Há também um parâmetro opcional Cv, o qual descreve a variação aleatória no espaço
das propriedades hidráulicas do solo, e uma variável relacionada ao evento denominada
de saturação relativa inicial da camada superior do solo Si, definida como θi/φ, na qual
θi é a umidade inicial do solo. O modelo geral para a infiltrabilidade fc (m/s) é dado
como uma função da profundidade infiltrada I (m), como mostra a equação a seguir:

α ⎤
⎡
f c = K s ⎢1 + αI B
− 1⎥⎦
⎣ e

(3.5)

onde B é igual a (G + h)(θs – θi), combinando os efeitos da franja capilar, G (m), altura
do escoamento h (m), e a capacidade de armazenamento unitária ∆θ = (θs – θi), na qual
θs é a umidade de saturação do solo. O parâmetro α representa o tipo de solo; i.e,
próximo de 0 para areia, neste caso a equação (3.5) se aproxima da equação de GreenAmpt, e α é próximo de 1 para um solo franco misto, em tal caso a equação (3.5)
representa a equação de infiltração de Smith-Parlange. Como dito anteriormente, neste
modelo existe uma redistribuição de água no solo, pois é considerado que existindo uma
estiagem prolongada durante o evento de chuva o solo deve secar. O método de
redistribuição e a reinfiltração usado no modelo é descrito em Smith et al. (1993), e em
Corradini et al. (1994).
Escoamento superficial no plano
Segundo Santos et al. (2003) e Lopes (2003), o modelo Kineros determina o
escoamento superficial na bacia baseado na resolução de equações diferenciais parciais,
as quais descrevem o fluxo e a profundidade do nível da água como sendo funções do
tempo e do espaço, sendo o escoamento superficial, o resultado da interação da
precipitação com a bacia hidrográfica. Estas equações são formadas pela equação de
continuidade, descrita a seguir sob a forma:

55
∂Q ∂A
+
=q
∂x ∂t

(3.6)

onde Q é a vazão (m3/s), A é a área da seção transversal do canal (m2), q é a entrada
lateral do escoamento (m2/s), x é a coordenada espacial (m) e t é a coordenada temporal
(s). A equação da quantidade de movimento apresenta a seguinte forma:
⎛ 2⎞
∂y
1 ∂Q 1 ∂ ⎜ Q ⎟
+
g
− g (S 0 − S f ) = q
+
∂x
A ∂t A ∂t ⎜⎜ A ⎟⎟
⎝ ⎠

(3.7)

onde y é a profundidade do escoamento (m), g é a aceleração da gravidade, So é a
declividade do fundo do canal e Sf é a declividade da linha de energia, e as outras
variáveis já foram mencionadas anteriormente.
Escoamento superficial no canal
O escoamento superficial no canal pode ser observado como um processo de
escoamento uni-dimensional no qual o fluxo é relacionado a uma área de
armazenamento unitária por uma relação exponencial simples:
Q = ah m

(3.8)

onde Q no canal é a descarga por unidade de comprimento (m2/s), e h é o
armazenamento de água por unidade de área (m). Os parâmetros a e m são relacionados
à declividade, à rugosidade e ao regime do escoamento, e são dados por a = S1/2/n e m =
5/3 onde S é a declividade, e n é o coeficiente de rugosidade de Manning. A equação de
continuidade para um plano é dada por:
∂h ∂Q
+
= q ( x, t )
∂t ∂x

(3.9)

onde t é o tempo (s), x é a distância na direção da declividade (m), e q(x, t) é a taxa de
vazão afluente lateral (m/s). Para o escoamento superficial, a equação resultante é
resolvida usando um método das diferenças finitas de quatro pontos. A equação de
continuidade para um canal com vazão afluente lateral é dada por:

56
∂A ∂Q
+
= q c ( x, t )
∂t ax

(3.10)

sendo A a área da seção transversal (m2), Q é descarga no canal (m3/s), e qc (x, t) é a
rede de vazão afluente por comprimento de canal (m2/s). A aproximação cinemática é
incorporada na relação entre a descarga do canal e a área da seção transversal tal que:
Q = aR m −1 A

(3.11)

onde R é o raio hidráulico (m). As equações cinemáticas para canais são resolvidas por
uma técnica implícita de quatro pontos, similar àquela para escoamento superficial.
Erosão nos planos e canais
A equação geral usada para descrever a dinâmica dos sedimentos em qualquer
ponto é dada pelo balanço de massa similar ao escoamento cinemático da água nos
planos:
∂ ( AC s ) ∂ (QC s )
+
− e ( x , t ) = q s ( x, t )
∂t
∂x

(3.12)

onde Cs é a concentração de sedimentos (m³/m³), Q é a taxa vazão (m³/s), A é a área da
seção transversal do escoamento (m²), e é a taxa de erosão do solo do leito (m²/s), e qs é
a taxa de entrada lateral de sedimentos nos canais (m²/s). Para os planos, e é assumida
como sendo compostas de dois principais componentes, isto é, pela produção de solo
erodido pelos impactos das gotas de chuva sobre o solo descoberto, e pela erosão
hidráulica (ou deposição) devido à interação entre a força de cisalhamento da água no
solo solto do leito e a tendência das partículas do solo se sedimentarem sob a força da
gravidade. A taxa total de erosão é um somatório da taxa de erosão pelo impacto das
gotas de chuva es e a taxa de erosão hidráulica eh:
e = es + eh

(3.13)

A taxa de erosão pelo impacto da chuva é estimada como:
es = c f e − c h h r 2

(3.14)
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na qual r é a chuva efetiva (m/s), cf é uma constante relacionada ao solo e às
propriedades da superfície, e e − ch h é um fator de redução que representa a redução na
erosão causada pelo aumento da altura da água. O parâmetro ch representa a efetividade
do molhamento da água superficial, assumido como sendo igual a 364,0. A taxa de
erosão hidráulica (eh) é estimada como sendo linearmente dependente da diferença entre
a concentração de equilíbrio e a concentração corrente de sedimento e é dada por:

eh = c g (C m − C s )A

(3.15)

onde Cm é a concentração na capacidade de transporte em equilíbrio, Cs = Cs (x,t) é a
concentração de sedimento local corrente, e cg é um coeficiente de taxa de transferência
(s-1), que é computado por:

c g = Co

vS
v
se Cs ≤ Cm (erosão) ou c g = S se Cs > Cm (deposição)
h
h

(3.16)

onde Co é o coeficiente de coesão do solo, e vs é a velocidade de queda da partícula
(m/s). O modelo usa a relação da capacidade de transporte de Engelund e Hansen
(1967), e a velocidade de queda da partícula é calculada pela seguinte equação:

v s2 =

4 g (ρ s − 1)d
3
CD

(3.17)

na qual g é a aceleração gravitacional (m/s²), ρs é a densidade relativa do sedimento,
igual a 2,65, d é o diâmetro do sedimento (m), e C D é coeficiente de resistência da
partícula. O coeficiente de resistência da partícula é uma função do número de
Reynolds:

CD =

24
3
+
+ 0,34
Rn
Rn

(3.18)

sendo Rn o número de Reynolds, dado por Rn = vsd/ν, onde ν é a viscosidade cinemática
da água (m²/s). As equações de erosão citadas são aplicadas para cada um dos cinco
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tamanhos de classes das partículas, que são usadas para descrever um solo quando
existe uma variação do tamanho das mesmas. As equações (5.12–5.18) são resolvidas
numericamente para cada espaço de tempo usado nas equações de escoamento, e para
cada classe de tamanho de partícula.

3.5.2 Discretização
A bacia do rio Cuiá foi discretizada em 30 elementos, dos quais 21 são planos e
9 são canais. Cada elemento plano foi definido levando-se em consideração a
homogeneidade das características dos solos, a declividade média, e as linhas de fluxo,
segundo a identificação de áreas homogêneas a partir da superposição de mapas físicos
da bacia, como o de topografia, vegetação e das linhas de fluxo (Figuras 3.8 e 3.9).

FIGURA 3.8 – DISCRETIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CUIÁ EM PLANOS E CANAIS.
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FIGURA 3.9 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA DISCRETIZAÇÃO DA BACIA
DO RIO CUIÁ EM PLANOS E CANAIS.

3.5.3 Espacialização da Modelagem no SIG
Para a representação da produção de sedimentos em cada elemento plano
discretizado da bacia do rio Cuiá, foi desenvolvido um Sistema de Informações
Geográficas utilizando o software SPRING (Sistema de Processamento de Informações
Georreferenciadas). O SPRING é um SIG no estado-da-arte com funções de
processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta
a bancos de dados espaciais.
A discretização da bacia contendo todos os elementos planos e canais foi
implantada no SPRING para a elaboração de um modelo de dados cadastral. Os valores
da produção de sedimentos calculados para todos os planos discretizados da bacia foram
inseridos no SIG, para a elaboração dos mapas anuais de produção de sedimentos para a
bacia do rio Cuiá, através do agrupamento de classes de produção de sedimentos
utilizando-se o Módulo de Agrupamento de Passo Igual através da seguinte equação:
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Rv =

Vmáx − Vmin
Ng

(3.19)

onde Rv é a amplitude dos valores de cada grupo, Vmáx é o valor máximo do atributo,
Vmin é o valor mínimo do atributo, e Ng é o número de grupos.

3.6 ÁREAS COM RISCOS DE INUNDAÇÃO
Inicialmente, foi realizado o reconhecimento no campo das áreas sujeitas à
inundação, ou seja, até que cota a água atinge, através de relato de moradores e
ocorrências registradas na Defesa Civil, que possibilitou a delimitação de cota de
inundação com o auxílio de um GPS e Altímetro. Em seguida foi gerada uma base de
dados sobre as características hidrográficas do terreno e com base nas cartas
planialtimétricas do INTERPA e nos pontos cotados com variação de centímetro
obtidos junto a SEPLAN Secretaria Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente em levantamento topográfico.
Como dito anteriormente, a digitalização das cartas foi realizada com o
auxílio do software SPRING, depois de receber uma preparação no IMPIMA que é um
dos módulos de integração do SPRING. Com o mesmo, foi possível a transformação da
extensão TIFF-Tagged Image File Format para a extensão nativa do SPRING, o GRIB Gridded binary, um formato de valores de ponto de grade expresso no modo binário.
Após esse processo, foram digitalizadas as curvas de nível e a rede de
drenagem, e foram indicados os valores das curvas de nível com referências de Z,
também conhecidas como amostras do MNT, o qual é a distribuição das elevações. Em
seguida foi gerada a grade retangular que é um modelo digital que aproxima superfícies
através de um poliedro de faces retangulares. Terminado o processo pelo qual foi gerada
a grade retangular, foi criado um plano de informação cadastral contendo a
representação vetorial dos rios e drenos existentes na bacia (SILVA et al. 2006b).
Finalmente, foi feito um arquivo contendo as cotas de inundação com o nome de cada
rio, a cota de inundação e a distância do ponto até a sua nascente, como mostra a
Tabela 3.12.
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TABELA 3.12 – RIOS E VALORES DE COTA

NOME DO RIO

DISTÂNCIA DO PONTO
INICIAL (JUSANTE) (m)

CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
CUIÁ
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
MANGABEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
LARANJEIRA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA
SONHAVA

0,00
3905,00
5315,00
6245,00
10500,00
0,00
513,00
1449,00
2299,00
2901,00
0,00
689,00
1087,00
2321,00
4928,00
0,00
314,00
667,00
920,00
2217,00

VALOR DE COTA
(m)
3,90
5,00
7,70
7,70
10,20
8,30
9,70
10,10
10,30
9,80
10,30
10,20
10,00
10,10
9,90
10,10
9,70
10,10
9,90
9,50

A partir dos níveis de água e da base cartográfica usada que tinha
eqüidistância das curvas de nível de 5 e 5 metros foi possível gerar o mapa de
inundação, com auxílio da ferramenta mancha de inundação baseado em funções do
MIKE, disponível no SPRING. Finalmente com estes dados foi gerado o polígono da
mancha de inundação.

3.7 DESLIZAMENTO NA BACIA
Para a continuação do estudo, foi utilizada a técnica de suporte a decisão
AHP - Processo Analítico Hierárquico. Primeiramente, foram selecionados os temas que
compõem os diferentes fatores que contribuem para o processo de deslizamento
(declividade, geologia, geomorfologia e uso do solo). Em seguida foram escolhidos os
critérios de comparação entre os diferentes temas como mostra a Tabela 3.13.
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TABELA 3.13 - CRITÉRIOS USADOS NO SUPORTE A DECISÃO

Critério
Declividade
Declividade
Declividade
Geologia
Geologia
Geomorfologia

Peso
4
5
5
2
3
2

Moderadamente melhor
Melhor
Melhor
Um pouco melhor
Algo melhor
Um pouco melhor

Critério
Geologia
Geomorfologia
Uso do Solo
Geomorfologia
Uso do Solo
Uso do Solo

Nessa análise foi decidido que a declividade é ligeiramente mais importante
que a geologia, que a declividade é claramente mais importante que a geomorfologia,
que a declividade é claramente mais importante que o uso do solo, que a geologia é
ligeiramente mais importante que a geomorfologia, que geologia é ligeiramente mais
importante que o uso do solo, e que a geomorfologia é ligeiramente mais importante que
o uso do solo.
Após selecionar os fatores que serão combinados e estabelecer a importância
relativa de cada um deles, é possível obter através do SPRING uma indicação da
consistência de seu julgamento. Para essa operação, a Razão de Consistência foi 0,036,
e os pesos aplicados em cada um dos temas foram Declividade = 0,592, Geologia =
0,205, Geomorfologia = 0,123, Uso do Solo = 0,080.
Os desenvolvedores do SPRING aconselham que o índice de consistência
seja sempre menor que 0,1. Se o índice de consistência da análise for maior que 0,1,
considere-se a possibilidade de refazer seu julgamento, caso contrário o programa não
realiza os cálculos de ponderação.
Como resultado, esta função do SPRING gera um estrutura de programa em
LEGAL, que foi completado com as informações específicas sobre os dados nos quais
se deseja aplicar o procedimento.

3.8 USO ADEQUADO DO SOLO NA BACIA
Para a realização do mapa síntese das variáveis encontradas no decorrer do
trabalho foi definido cinco cenários de riscos para a bacia do rio Cuiá: R5 Cenário de
risco muito alto, R4 Cenário de risco alto, R3 Cenário de risco médio, R2 Cenário de
risco baixo e R1 Cenário sem risco, e foi realizado um cruzamento entres os temas. Para
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isto, foi utilizada a expressão de comparação booleana envolvendo atributos espaciais
como a operação “||” OU-lógico (união) e && E-lógico (intercessão) como apresentada
na Figura 3.10.
{
// Parte 1 - Declaração
Tematico deslizamento ("Class_Deslizamento");
Tematico impermeabilidade ("Class_Impermeabilidade");
Tematico inundacao ("Class_inundacao") ;
Tematico sedimentos ("Class_Sedimentos") ;
Tematico adequado ("Adequado");
// Parte 2 - Instanciação
deslizamento =Recupere (Nome = "deslizamento");
impermeabilidade =Recupere (Nome = "impermeabilidade");
inundacao =Recupere (Nome = "Inundacao");
sedimentos=Recupere (Nome = "sedimentos");
adequado =Novo(Nome=" adequado", ResX=10, ResY=10, Escala=10000);
// Parte 3 - Operação
adequado = Atribua (CategoriaFim = "Adequado")
{
"R5": (deslizamento.Classe == "Susceptivel" || sedimentos.Classe ==
"2316259,62-3088346,16" && impermeabilidade.Classe == "Impermeavel" ||
inundacao.Classe == " Area Inundavel") ,
"R4": (deslizamento.Classe == "Muito Alta" || sedimentos.Classe ==
"1544173,08-2316259,62" && impermeabilidade.Classe == "Pouco Permeavel" ||
inundacao.Classe == "Area Inundavel" ),
"R3": (deslizamento.Classe == "Alta" || sedimentos.Classe == "772086,541544173,08" && impermeabilidade.Classe == "Moderadamente Permeavel" ||
inundacao.Classe == "Area Inundavel"),
"R2": (deslizamento.Classe == "Moderada" || sedimentos.Classe == "75,97772086,54" && impermeabilidade.Classe == "Permeavel" || inundacao.Classe ==
"Area Inundavel"),
"R1": (deslizamento.Classe == "Nula/Baixa" || sedimentos.Classe == "75,97772086,54" && impermeabilidade.Classe == "Muito Permeavel" ||
inundacao.Classe == "Area Inundavel") };
}
FIGURA 3.10 - ARRANJO ENTRE CENÁRIOS.

No cenário R5 estão as áreas onde existe a maior suceptividade a deslizamento,
sobreposta as áreas impermeáveis, com áreas que produz sedimentos entre 3088346,16
à 2316259,62 kg/ano.
No cenário R4 estão as áreas onde existe um risco muito alto ao deslizamento,
sobreposta as áreas pouco permeável, com áreas que produz sedimentos entre
2316259,62 à 1544173,08 kg/ano.
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O cenário R3 são as áreas onde existe alto risco ao deslizamento, sobreposta as
áreas moderadamente permeáveis, com áreas que produz sedimentos entre 1544173,08 a
772086,54 kg/ano.
O cenário R2 são as áreas onde existem um risco moderado ao deslizamento,
sobreposta as áreas permeáveis, com áreas que produz sedimentos entre 772086,54 a
75,97 kg/ano.
O cenário R1 são as áreas onde existe um risco Nulo ou Baixo ao
deslizamento, sobreposta as áreas muito permeáveis, com áreas que produz sedimentos
entre 772086,54 a 75,97 kg/ano, como mostra a Tabela 3.14.
TABELA 3.14 - GRAU DE RISCOS SEGUNDO ARRANJO ENTRE CENÁRIOS

Risco

Deslizamento

Impermeabilidade

Inundação

Sedimentos

R5
R4

Susceptível
Muito Alta

Área Inundável
Área Inundável

3088346,16−2316259,62
2316259,62−1544173,08

R3

Alta

Área Inundável

1544173,08−72086,54

R2
R1

Moderada
Nula/Baixa

Impermeável
Pouco Permeável
Moderadamente
Permeável
Permeável
Muito Permeável

Área Inundável
Área Inundável

772086,54−75,97
772086,54−75,97
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CAPÍTULO

Localização e Caracterização
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4 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIÁ
A bacia hidrográfica do rio Cuiá está inserida no município de João Pessoa,
com uma área de aproximadamente 40 km2 com valores altimétricos que variam de 0
até 60 m, e está delimitada pelas coordenadas UTM 302.000E/9.210.000N e 292.000E/
9.200.000N. Limita-se ao norte com a Bacia do Rio Jacarapé, ao sul com a Bacia do Rio
Gramame, e ao oeste com o conjunto Habitacional Ernany Sátiro e a leste com o
Oceano Atlântico. A Figura 4.1 mostra a localização da bacia no Estado da Paraíba,
estando em UTM, fuso 25 estendido porque foi à projeção adotada no presente trabalho.
A bacia hidrográfica do rio Cuiá abrange na nova divisão de bairro da
prefeitura municipal de João Pessoa 21 bairros, sendo por completo os bairros de Água
Fria, Anatólia, Boa Esperança, Cidade dos Colibris, Cuiá, José Américo, Valentina e
Paratibe e parcialmente os bairros dos Bancários, Barra do Gramame, Costa do Sol,
Cristo Redentor, Ernesto Geisel, Grotão, Gramame, Jardim Cidade Universitária, Jardim
São Paulo, João Paulo Segundo, Mangabeira, Mucumagro e Jardim Botânico Benjamim
Maranhão.

FIGURA 4.1 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFIA DO RIO CUIÁ.
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4.2 ASPECTOS FÍSICOS DA BACIA DO RIO CUIÁ
4.2.1 Aspectos Geológicos
Segundo Mabesoone & Alheiros (1988), a área que compreende a bacia do rio
Cuiá está situada na bacia sedimentar Paraíba-Pernambuco-Rio Grande do Norte e na
sub-bacia sedimentar Alhandra, inserida sobre sedimentos de idade cretáceapaleocênica e plioplestocênica, sendo recoberta pela formação barreiras. Como
apresentado na Figura 4.2 podem ser encontradas as seguintes unidades litológicas: a
formação Barreiras de idade pleistocênica composta de sentimentos clásticos
afossilíferos de cores vivas e sua espessura em torno de 70 a 80 m, tratando-se de uma
seqüência sedimentar oriunda dos processos de sedimentação de origem continental que
alternam com fases de parada na deposição. A formação Gramame representada de
pacote sedimentar pouco espesso, predominantemente calcário, iniciando-se com
arenitos calcíferos a calcarenitos, são sedimentos holocênicos de idade quaternária.
Depósitos quaternários compostos sedimentos holocênicos de idade quaternária que
compreendem materiais depositados mais recentes, como os depósitos coluviais e
aluviais, depósitos flúvio-marinhos de mangue, e de praias.

FIGURA 4.2 – FEIÇÕES GEOLÓGICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIÁ.
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4.2.2 Aspectos da Compartimentação Geomorfológica
Baseado em Carvalho (1982), a bacia do rio Cuiá é constituída por cinco
unidades geomorfologicas: os Tabuleiros Costeiros, também conhecidos como baixos
planaltos costeiros, caracterizados como uma unidade de relevo irregular, constituídos
por sedimentos areano-agilosos da formação barreiras e estão associados aos solos do
tipo podzólico e latossolo; a Planície Flúvio-Marinha, constituída a partir da influência
de processos tanto fluviais como marinhos, atualmente existente onde a ação das marés
exerce influência sobre a dinâmica local, sendo a planície marinha a linha de berma que
divide o estirâncio da pós-praia; as Planícies Fluviais, caracterizadas por áreas com
cotas inferiores a 5 m, é resultado da ação dos rios nos tabuleiros, serve como
escoamento superficial para os rios, e é composta de sedimentos da erosão fluvial; a
Planície Marinha, localizada nos depósitos de praia, é caracterizada pelo resultado de
ação das ondas do mar e marés, encontra-se nos depósitos de praia constituído de
sedimentos quartzosos, conchas e lama que é carreada pelo rio; e as Falésias que são
formas de relevo litorâneo abrupto, resultante do trabalho do mar, e correspondendo à
escarpa costeira originada pela ação do mar. Ocasiona o desmoronamento dos blocos
descalçados destas escarpas (Figura 4.3).

FIGURA 4.3 – FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
CUIÁ.
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4.2.3 Aspectos de Solos
Segundo o trabalho de reconhecimento de solos do Estado da Paraíba
(SUDENE, 1972), a bacia do rio Cuiá possui os seguintes solos: aluviais ou Nesossolos
Flúvicos que são solos provenientes de deposições fluviais, constituídos por solos
pouco desenvolvidos, que apresentam apenas um horizonte superficial A ou Ap de 10 a
30 cm de espessura. Na sua composição possuem argila de atividade alta, saturação com
alumínio praticamente inexistente e alta saturação de bases. Possui fertilidade natural
alta, sem problemas de erosão, apresentando drenagem moderada ou imperfeita. A
textura varia desde areia até argila, sendo muito freqüentes as classes franco-argiloso e
argilo-siltoso, a estrutura é granular ou em blocos fracamente desenvolvidos, a
consistência varia muito, principalmente em função da textura do solo.
As areias Quartzosas Marinhas ou Nesossolos Quartzarênicos são solos que
se localizam mais próximos ao mar ou estão sujeitos a ação constante dos ventos,
apresentam seqüência de horizontes A e C, podendo o A estar ausente em algumas áreas
desprovidas de vegetação, o horizonte A deste solo é fracamente desenvolvido e pode
atingir 30 ou 40 cm de profundidade, de período Holocênico é constituído por areia
solta de quartzo, com cor de cinzento escuro a muito escuro. A textura é arenosa com
estrutura em grãos simples e muitos poros pequenos e médios. Quanto a consistência,
apresenta-se solto quando está seco ou úmido, não plástico e não pegajoso quando
molhado. São também solos muito profundos de baixa fertilidade natural.
Os Latossolos Vermelho Amarelo Eutróficos são solos com o relevo
praticamente plano e com declividades inferiores a 3%, o horizonte A tem espessura
entre 10 e 15 cm, o horizonte B latossólico, não hidromórfico, chega a atingir mais de
200 cm de espessura, com coloração amarelo brunado ou bruno forte, com baixa
capacidade de troca de cátions, possuindo textura argilosa. São solos ácidos, muito
profundos, muito porosos, friáveis, bem drenados, normalmente muito pouco erodidos,
com horizonte A fraco ou moderado, a textura é a argilosa, estrutura fraca pequena a
média com blocos subangulares, consistência ligeiramente dura ou dura quando seco,
muito friável quando úmido, e plástico e pegajoso quando molhado. Solos
indiscriminados

de

Mangue

ou

Organossolo

são

solos

predominantemente

halomórficos, indiscriminados, alagados, que se localizam nas partes baixas da orla
marítima sob influência das marés, com vegetação denominada manguezais, com
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limitações ao uso agrícola, cujo material originário é formado por sedimentos não
consolidados recentes, constituídos por material mineral muito fino em mistura com
detritos orgânicos, referidos ao Holoceno, onde o relevo é plano, podendo apresentar
pequenas depressões. As altitudes estão ao nível do mar ou até um pouco abaixo,
condicionando má drenagem. As limitações ao uso agrícola são muito fortes pelos
excessos d’água e sais, em virtude de se encontrarem sujeitos ao movimento das marés.
Os Podzólicos Vermelho Amarelo ou Argissolo são solos que foram
desenvolvidos a partir de sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras, com horizonte
B textural, com argila de atividade baixa, ácido, altamente resistente. O relevo é plano,
podendo apresentar ligeiras ondulações, com cores cinzento muito escuro ou bruno
escuro, a textura pode ser areia a franco arenoso, estrutura em grãos simples ou
granular, textura argila ou argilo-arenosa, estrutura franca, pequena a média em blocos
subangulares, por vezes maciça, poros comuns pequenos e médios, muito duro e
extremamente duro quando seco, muito firme e extremamente firme quando úmido,
ligeiramente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a muito pegajoso quando
molhado (Figura 4.4).

FIGURA 4.4 – FEIÇÕES DOS SOLOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIÁ.
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4.2.4 Aspectos Hidrográficos
O sistema hidrográfico da bacia do rio Cuiá é composto pelo rio Cuiá, que é o
principal curso d’água, com sua nascente localizada no conjunto habitacional dos
Grotões e desaguando na Praia do Sol, com um comprimento de 8 km. Sua margem
direita é composta por alguns córregos e pelo riacho Mangabeira com um comprimento
de 2 km, e na sua margem esquerda pelo rio Laranjeira que tem uma extensão de 5,5 km
e por fim o riacho Sonhava com uma extensão de 5,3 km. A bacia do rio Cuiá, segundo
o método de Strahler, foi classificada como uma drenagem de quarta ordem (Figura
4.5) e uma densidade de drenagem de 1,083 km/km2, com uma extensão média do
escoamento superficial igual a 0,23 km e uma sinuosidade de 1,12. Possui
predominantemente padrão de drenagem dendrítica ou dendróide, anastomosada que se
desenvolve em rochas de resistência uniforme. Podendo também ser classificada como
exorréica, já que a água captada desta hidrográfica escoa para o mar (SILVA, 2005).

FIGURA 4.5 - REDE DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIÁ.
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4.2.5 Aspectos Climáticos
Segundo a classificação de Köppen, a bacia do rio Cuiá possui um clima quente e
úmido com chuvas de outono e inverno As’, com um bioclima Mediterrâneo ou
nordestino sub-seco 3dth, que é predominante na região litorânea de João Pessoa. Os
ventos predominantes são de sudeste, leste e sul, atingindo uma velocidade de 2,6 m/s,
sendo esta velocidade característica de ventos calmos e a pluviosidade média anual com
base nos valores pluviométricos dos postos Marés, Mangabeira e Conde fica entre 1.660
mm e 1.871 mm, distribuídos durante todo o ano, sendo que o período chuvoso é de 6 a
7 meses (março a agosto) e a umidade relativa situa-se entre 80 e 85%. A Figura 4.6
evidencia a pequena variabilidade espacial da chuva na bacia, sendo que os mais baixos
índices se concentram nas cabeceiras da mesma, atingindo valores anuais superiores a
1.600 mm, e os mais altos próximos ao posto Mangabeira com valores médios anuais
inferiores a 1.900 mm. A nebulosidade fica acima de 6/10 do céu e a insolação chega a
atingir 3.000 h/ano. Sendo a temperatura média anual em torno de 26 a 27 ºC (SILVA,
2006).

FIGURA 4.6 - ISOIETAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUIÁ DE 1994 A 2004.
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4.2.6 Uso Atual do Solo
Com a interpretação da imagem de satélite e a mensuração, foram obtidas as
seguintes classes de uso: 3,49 km2 da área da bacia esta coberta de culturas, as quais
culturas irrigadas que compreendem culturas de ciclo curto, e.g., mandioca cultivada
por pequenos produtores e fruteiras; 6,47 km2 de área destinada à expansão ou solos
expostos, esta categoria compreende os locais que são loteados, formados por pequenas
aglomerações em processo de expansão e os espaços de solo exposto; 15,73 km2 com
áreas ocupadas por equipamentos urbanos, compreendem as áreas ocupadas por
edificações, por conjuntos habitacionais, caracterizada pela expansão urbana; 7,98 km2
de área coberta por gramíneas ou áreas de pastagem, nessa categoria predomina uma
vegetação natural de porte médio a baixo, que ocorre especialmente nos interflúvios,
também estão presentes nessa categoria as Pastagens que são as áreas cobertas por
gramíneas e plantas graminoídes, ervas, arbustos e árvores dispersas, e áreas preparadas
para plantações; 4,84 km² são áreas ocupadas pelas matas e capoeiras, essa categoria é
constituída de cobertura vegetal natural, arbórea, representada por vários tipos
fitosionômicos, tais como a Mata Atlântica e Capoeirão; e 1,36 km² pela vegetação de
mangue, que é caracterizado pela presença de área úmida com influência da maré
(Figura 4.7).

FIGURA 4.7 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.2.7 Adensamento Urbano
O estudo realizado previamente pelo o plano diretor do município de João
Pessoa permitiu a definição das áreas de adensamento existentes na área de estudo. Na
bacia do rio Cuiá foram encontradas os seguintes níveis de adensamento: o nível 1 que
são as áreas denominadas de “Zona Adensável Prioritária” que é aquela onde a
disponibilidade de infra-estrutura básica, a rede viária e o meio ambiente permitem a
intensificação do uso e ocupação do solo, consistindo em áreas mais adensadas e com
mais predisposição ao adensamento; o nível 2, “Zona Adensável não Prioritária”, em
que a disponibilidade ou a falta de um dos sistemas da infra-estrutura básica permite
uma intensificação moderada do uso e ocupação do solo; o nível 3 que são áreas de
“Zona não Adensável”, onde há carência da infra-estrutura básica e da rede viária; e
também há uma parte da área de preservação ambiental permanente do Jardim Botânico
Benjamim Maranhão. Juntamente com o adensamento ocorre o aumento das áreas
impermeabilizadas, aumento de volume das águas da drenagem pluvial, e uma
diminuição no tempo de concentração da bacia, os quais vêm a provocar uma
sobrecarga na macrodrenagem a jusante, acarretando inundações e erosões nas margens
(Figura 4.8).

FIGURA 4.8 - MAPA DE ADENSAMENTO URBANO DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.3 FEIÇÕES DO RELEVO DA BACIA DO RIO CUIÁ
4.3.1 Mapa de Sombras
O mapa de sombras tem por finalidade proporcionar uma melhor interpretação
das estruturas e das formas do relevo em uma determinada região, auxiliando o
entendimento dos processos hidrológicos na área de estudo. A imagem sombreada
gerada a partir de um modelo numérico de terreno, através da aplicação de um modelo
de iluminação, possibilitou uma visualização das diferenças de relevo da bacia (Figura
4.9). O modelo de iluminação determina a intensidade de luz refletida em um ponto da
superfície considerando uma determinada fonte de luz. Esse modelo pode variar na
fonte de luz, que pode ser a luz ambiente ou outra fonte de luz, e da reflexão da
superfície, simulando bem o ambiente real, permitindo ao interpretador, uma melhor
observação sobre todos os aspectos referentes a composição, distribuição e organização
espacial do revelo, em especial a dinâmica dos processos hidrológicos da bacia.

FIGURA 4.9 - MAPA DE SOMBRAS DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.3.2 Declividade
Declividade é a inclinação do terreno em relação ao plano horizontal e é
responsável por boa parte da velocidade do escoamento superficial. A declividade
também influencia na capacidade de infiltração e na susceptibilidade à erosão e às
enchentes. O modelo numérico do terreno mostrou, através da declividade, que a bacia
do rio Cuiá, possui a maior parte de sua área com baixos valores de declividade,
entretanto possui áreas com declividade maiores que 45%, como mostra a Tabela 4.1.
Essas áreas, se ocupadas para uso residencial, estarão sujeitas a desastres devido a
deslizamentos e ao carregamento do solo (Figura 4.10).
TABELA 4.1 – ÁREAS CORRESPONDENTES ÀS CLASSES DE DECLIVIDADE
Classe

Declividade

Classificação

01
02
03
04
05
06

0 a 3%
3 a 8%
8 a 15%
15 a25%
25 a 45%
Maior que 45%

Muito baixa
Baixa
Média
Média alta
Alta
Muito alta

Área (km2)
25.991,500
7.992,300
3.990,509
1.967,490
0,9712
0,0676

FIGURA 4.10 - CARTA DE DECLIVIDADE DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.3.3 Exposição ou Aspecto da Superfície
A exposição, também conhecida como aspecto da superfície, pode ser definida
como a direção de máximo decrescimento da função que representa o terreno, é definida
por um plano tangente àquela posição da superfície modelada pelo MDT, a variação é
medida em graus de 0 a 360º. Essa direção preferencial da declividade do terreno
também é chamada de aspecto contínuo (MENDES, 2001). O aspecto para a bacia do
rio Cuiá mostrou a refletância da superfície do terreno. As áreas correspondentes às
classes de exposição estão apresentadas na Tabela 4.2 e a carta de exposição do terreno
na Figura 4.11. Observa-se que as áreas mais escuras (classe 300−360º) são áreas
consideradas com a taxa máxima de variação no valor da elevação da bacia.
TABELA 4.2 – ÁREAS CORRESPONDENTES ÀS CLASSES DE EXPOSIÇÃO
Classe

Classes

Área (km2)

01
02
03
04
05
06

0 − 60°
60 − 120°
120 − 180°
180 − 240°
240 − 300°
300 − 360°

6.724,600
5.690,900
4.730,800
2.879,900
3.220,500
3.298,400

FIGURA 4.11 – MAPA DE EXPOSIÇÃO DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.3.4 Hipsometria
A hipsometria é a caracterização do relevo através de um agrupamento das
altitudes de uma área, levando em consideração a homogeneização das áreas. A
hipsometria da bacia do rio Cuiá revelou os agrupamento de altitude, bem como a
altitude média geral da bacia. O mapa de hipsometria foi fatiado em 6 classes, com
intervalos de 10 em 10 metros. A Tabela 4.3 mostra a porcentagem de área das classes,
e a Figura 4.12 apresenta sua espacialização.
TABELA 4.3 – ÁREAS CORRESPONDENTES ÀS CLASSES HIPSOMÉTRICAS
Classe

Classes

Área (km2)

01
02
03
04
05
06

0 − 3%
3 − 8%
8 − 15%
15 − 25%
25 − 45%
> 45%

25.991,500
7.992,300
3.990,509
1.967,490
0,9712
0,0676

FIGURA 4.12 – MAPA HIPSOMÉTRICO DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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4.3.5 Visualização 3D
O mapa dos dados em três dimensões, que foi desenvolvido para a bacia do rio
Cuiá, possibilita a alteração da posição do observador. A visualização 3D é obtida a
partir da seleção de duas imagens, imagem relevo e imagem textura. A camada do plano
de informação que contém a imagem do relevo auxilia a visualização 3D de forma a
permitir o efeito de elevação da superfície, apresentando de forma clara a noção de
espaço, podendo ser visualizados os diversos elementos que compõem o ambiente e
possibilitando a visualização de feições topográficas estruturais como canais de
drenagem, sistema de drenagem e todas tendências das transferências dos elementos do
ciclo hidrológico. A Figura 4.13 mostra a resultado de uma vista 3D, em projeção
paralela, da imagem sombreada da bacia do rio Cuiá sobreposta a grade de altimetria.

Visualização 3D

FIGURA 4.13 – VISUALIZAÇÃO 3D DA BACIA DO RIO CUIÁ.

80

4.3.6 Perfis Transversal e Longitudinal
O perfil transversal é o eixo do escoamento do leito de um curso d’água com a
indicação das altitudes. O perfil transversal do rio Cuiá do sentindo SW-NE dos pontos
coordenados de 297722E/9202514N a 298800E/9202514N, como identificado na
Figura 4.14, apresenta a configuração geomorfológica, a qual mostrou que o tipo de
vale na seção apresenta-se em forma de “U”. O perfil longitudinal do rio mostrou que a
nascente do rio Cuiá está a uma atitude de 36 m e que o ponto de energia potencial está
entre 18 e 12 m de altitude. É nesta área onde a velocidade do escoamento é mais
acentuada, conseqüentemente, esse ponto no curso d’água pode ser o de maior
capacidade erosiva (Figura 4.15).

FIGURA 4.14 - TRAJETÓRIA DOS PERFIS.

FIGURA 4.15 – PERFIS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DO RIO CUIÁ.
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5 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com os
procedimentos realizados no trabalho. Os resultados apresentados demonstram a
importância dos cenários em pesquisas que tentem refinar a representação do espaço em
geoprocessamento e modelos hidrológicos.
A análise realizada na área de estudo teve como objetivo a identificação de
áreas sujeitas à inundação, erosão e deslizamento na bacia do rio Cuiá, obtendo-se como
resultado uma série de documentos cartográficos, gerado através de intercepções de
mapas e de simulações hidrossedimentológicas.

5.1 GRAUS DE IMPERMEABILIDADE DO SOLO
A partir da metodologia descrita no terceiro capítulo, obteve-se como resultado
um mapa com os diferentes graus de impermeabilização do solo, com base na
sobreposição (overlay) e baseada nos mapas do uso do solo, de solos e de adensamento
urbano. A partir dos critérios estabelecidos, foi possível analisar as cinco classes de
impermeabilização do solo: muito permeável, permeável, moderadamente permeável,
pouco permeável e impermeável, como representado na Figura 5.1.
A classe Muito Permeável foi obtida através da sobreposição de áreas onde a
cobertura do solo não possuísse materiais que pudessem selá-lo, como asfalto, concreto,
grandes superfícies de rochas expostas e solos de textura argilosa e muito adensados.
Esta classe engloba áreas de vegetação natural, reflorestamento, ou seja, áreas sem
cobertura impermeável, essa classe ocupa 15,39 km2 da bacia.
A classe Permeável é a sobreposição de áreas com baixa ocupação e com um
nível baixo de adensamento ocupacional, como os loteamentos em fase inicial de
instalação, e com cultura e pastagem, onde predominam as áreas permeáveis (sem
cobertura) com poucas edificações e com solos arenosos, totalizando uma área de 5,31
km2.
A classe Moderadamente Permeável indica áreas mais adensadas e
consolidadas com início de ocupação. A classe referida apresentou em alguns casos,
devido ao médio/alto padrão de infra-estrutura de algumas áreas, um grau de
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impermeabilização que pode estar mais estabilizado devido ao tipo do uso e tamanho
das propriedades, com considerável presença de áreas verdes, com arborização, praças e
quintais. Esta classe ainda é composta de solos argilo-arenosos, o que dificulta a
infiltração mesmo em áreas consideradas permeáveis pelo tipo de uso, representa uma
área de 10,38 km2.

FIGURA 5.1 - MAPA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO DA BACIA DO RIO CUIÁ.

A classe Pouco Permeável descreve as áreas de uso predominantemente
residencial, como novos conjuntos habitacionais com um menor número de ruas
pavimentadas, onde o adensamento de construções é ainda maior em relação à classe
Moderadamente Permeável, com a presença significativa de construções verticais de
pequeno porte. A ocupação do solo tem padrão ordenado e ocupa uma área de 4,56 km2.
A classe Impermeável refere-se a áreas onde o adensamento urbano é alto, e
praticamente todos os espaços já foram edificados, com algumas poucas exceções. Estas
áreas localizam-se principalmente na região mais central dos aglomerados urbanos do
conjunto habitacional Mangabeira, sem presença de áreas arborizadas de alguns
parques, sendo uma área praticamente impermeabilizada com áreas edificadas e ruas
asfaltadas. Com um padrão de ocupação variado, com equipamentos institucionais e
áreas comerciais e pequenos edifícios, representando uma área de 4,37 km2.
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Segundo a metodologia de Costa (2005), as classes encontradas neste estudo se
enquadram nos seguintes percentuais de impermeabilização do solo: muito permeável
com valores de 0 a 20% de impermeabilização do solo, permeável entre 20 a 50% de
impermeabilização, a classe moderadamente permeável entre 50 a 85% de
impermeabilização, a classe pouco permeável entre 85 a 95% de impermeabilização, e a
classe impermeável com valores maiores que 95% de impermeabilização do solo.

5.2 ESPACIALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA
A Tabela 5.1 apresenta o intervalo dos valores dos parâmetros ajustados
apenas para a camada superior de solo, obtidos durante o processo de calibração. Na
Tabela 5.2 podem ser conferidas as variações dos valores dos parâmetros que são
ajustados para as duas camadas de solo. Devido ao fato da bacia possuir camadas de
solos muito profundos, constituída por solos do tipo latossolo vermelho-amarelo e
podzólico vermelho-amarelo, e por se tratar de uma aplicação com um modelo de base
física, optou-se pelo ajuste mais detalhado com um maior número de parâmetros
possíveis.
TABELA 5.1 - VARIAÇÃO DOS VALORES DOS PARÂMETROS USADOS PARA A
CAMADA SUPERIOR DO SOLO
Parâmetros

Símbolo

Camada superior

Espessura da camada superior de solo
Espaçamento médio da microtopografia
Altura da interceptação
Saturação inicial do solo
Fração da cobertura vegetal
Coeficiente de rugosidade de Manning

H
Sp
In
Si
C
n

300 – 550 mm
0,1 – 0,3 m
0,76 – 0,90 mm
0,4 – 0,9
1–2
0,06 – 0,08

TABELA 5.2 - VARIAÇÃO DOS VALORES DOS PARÂMETROS USADOS PARA AS
DUAS CAMADAS DE SOLO
Parâmetros

Símbolo

Camada sup.

Camada inf.

Capilaridade média do solo
Condutividade hidráulica saturada do solo
Fração volumétrica de rocha
Porosidade

G
Ks
Ro
φ

20 – 46 mm
3 – 3,6 mm/h
0,1 – 0,2
0,15 – 0,45

12 – 23 mm
0,5 – 0,8 mm/h
0,1 – 0,2
0,13 – 0,25
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Os resultados para as simulações da estimativa da produção de sedimentos
calculada no exutório da bacia do rio Cuiá para os anos de 1994 a 2004 são
apresentados na Tabela 5.3. Pode-se observar que a maior produção de sedimentos
gerada na bacia está relacionada aos anos com precipitação anual acima da média
histórica da região, nos anos de 1994 e 2004. Nos anos em que a precipitação média
anual foi baixa, como no ano de 1999, a produção média anual de sedimentos também
foi bem inferior aos demais anos.
TABELA 5.3 - PRODUÇÃO TOTAL DE SEDIMENTOS CALCULADA NO EXUTÓRIO
DA BACIA DO RIO CUIÁ
Produção
(ton/ha/ano)

Anos
1994
1995
1996
1997
1998
2004

Precipitação média
observada(mm)

17,35
14,34
177,35
2,14
41,63
16,89

2.774,60
1.703,10
2.248,30
1.379,50
1.308,90
2.150,60

Anos

Produção
(ton/ha/ano)

1999
2000
2001
2002
2003

Precipitação média
observada (mm)
988,70
2.652,60
1.129,10
1.921,40
2.324,50

0,23
39,61
0,07
45,22
64,13

A Figura 5.2 mostra a produção calculada de sedimentos para a bacia do rio
Cuiá numa escala anual, onde pode-se observar que a produção de sedimentos em 1996
foi 177,35 ton/ha/ano.
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FIGURA 5.2 – HIETOGRAMA ANUAL OBSERVADO E PRODUÇÃO TOTAL ANUAL
CALCULADA DE SEDIMENTOS PARA A BACIA DO RIO CUIÁ.
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Nas Figuras 5.3 a 5.13 são apresentadas à espacialização da produção
calculada de sedimentos para cada plano discretizado da bacia a partir da precipitação
diária observada para o período compreendido entre 1994–2004 e implantados no SIG,
para a representação espacial da estimativa da produção de sedimentos da bacia do rio
Cuiá, segundo as classes de produção de sedimentos mencionadas no Capítulo 2.

FIGURA 5.3 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1994.
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FIGURA 5.4 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1995.

FIGURA 5.5 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1996.
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FIGURA 5.6 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1997.

FIGURA 5.7 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1998.
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FIGURA 5.8 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
1999.

FIGURA 5.9 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
2000.
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FIGURA 5.10 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
2001.

FIGURA 5.11 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
2002.
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FIGURA 5.12 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
2003.

FIGURA 5.13 - MAPA DA ESPACIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
2004.
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A Figura 5.14 mostra a média aritmética da produção calculada de sedimentos
no período entre 1994–2004 e implantada no SIG, mostrando que mais de 90% da bacia
apresenta alta susceptibilidade ao processo erosivo.

FIGURA 5.14 - ESPACIALIZAÇÃO MÉDIA DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS DE 1994
A 2004.

5.3 ÁREAS COM RISCOS DE INUNDAÇÃO
A partir dos níveis de água e da base cartográfica usada, que tem eqüidistância
das curvas de nível de 5 e 5 metros, foi possível gerar o mapa de inundação com o
auxílio da ferramenta para mancha de inundação baseada em funções do modelo
hidrodinâmico MIKE que está disponível no SPRING. Com estes dados, foi obtido os
polígonos de inundação, com a base cartográfica citada anteriormente, e assim foi
gerado o mapa mostrando as áreas de inundação (Figura 5.15).
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FIGURA 5.15 - MAPA COM AS MANCHAS DE INUNDAÇÃO DA BACIA DO RIO CUIÁ.

A partir da análise realizada, foi possível verificar que os níveis das cotas de
inundação ficam em torno de 3,90 m a 10,20 m acima do nível do mar, com uma área de
1,56 km2, sendo uma das áreas encontrada próximo a foz do rio Cuiá, localizada ao leste
da bacia, nos bairros de Barra do Gramame e no Costa do Sol, mais precisamente na
Praia do Sol. O risco de inundação nesta área é maior para os moradores que residem
próximo ao rio.
No rio Sonhava, na parte nordeste da bacia do Cuiá, entre os bairros de
Mangabeira e Costa do Sol, foi encontrada outra área com risco de inundação.
Entretanto, atualmente não existem maiores problemas devido a uma grande ausência de
ocupação, mas por se tratar de uma área de expansão urbana com uma pequena presença
de vegetação.
No rio Mangabeira, na parte sudeste da bacia, no bairro de Barra do
Gramame, existe um área de inundação, mas com o risco muito baixo pela ausência de
ocupação e por se tratar de área de mangue próximo ao rio com culturas de subsistência.
As manchas de inundação encontradas na parte norte da bacia, nos bairro de
Mangabeira, José Américo, Jardim Cidade Universitária e Cidade dos Colibris, são as
mais problemáticas por serem áreas com a maior taxa de adensamento urbano e onde
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existem aglomerados subnormais (favelas) registrados pela Defesa Civil, já com registro
de inundação, como é o caso de comunidades em Mangabeira e na Cidade dos Colibris.
Apesar do diagnóstico preliminar apresentado neste estudo, algumas regiões
estão aparentemente seguras em termos de inundações. Entretanto, é importante
salientar que o acúmulo de lixo somado à má drenagem superficial do terreno pode
contribuir para o agravamento de problemas de inundação ao longo do tempo.

5.4 RISCOS DE DESLIZAMENTO NA BACIA
A avaliação ambiental efetuada através da análise do suporte à decisão
permitiu a delimitação de diferentes setores com níveis de risco distintos, fruto das
condições naturais e das formas de ocupação antrópica, mais ou menos impactantes, do
meio físico, representadas por Cartogramas Digitais Classificatórios envolvendo Riscos
e Potenciais (Declividade, Geologia, Relevo e Uso do Solo). Os riscos de deslizamento
são legendados segundo uma ordem hierárquica para as categorias ou classes: Nula ou
Baixa, Moderada, Alta, Muito Alta e Susceptível, baseada na classificação de Augusto
Filho (2001).
Foi encontrada na bacia do rio Cuiá uma área de 36,84 km2, com
susceptibilidade nula/baixa, onde o perigo de ocorrência de deslizamentos é
praticamente inexistente; 2,70 km2 com áreas de Moderado risco, nessas áreas podem
ocorrer deslizamentos por eventos chuvosos extremos, e chuvas prolongadas de
intensidade moderada; 0,39 km2 com risco Alto, são áreas em encostas retilíneas com
declive entre 16 e 30%; 0,04 km2 enquadrados na classe Muito Alta, com declividade
maior que 30%; e uma área de 0,01 km2 na classe Susceptível, cujas áreas possuem uma
combinação de alta declividade, maior que 30%, e encostas retilíneas.
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FIGURA 5.16 - MAPA COM OS RISCOS DE DESLIZAMENTO DA BACIA DO RIO
CUIÁ.

5.5 USO ADEQUADO DO SOLO NA BACIA
Com as análises em conjunto dos cenários de riscos de inundação,
deslizamento, produção de sedimentos pela erosão hídrica e a impermeabilização,
chegou-se a um mapa síntese dos riscos examinados na área de estudo. O mapa
denominado de Uso Adequando com Base nos riscos, poderia também ser chamando de
Planejamento ou Zoneamento.
Este mapa foi dividido em cinco setores diferenciados pelo grau de riscos, o
cenário R1 com 30,24 km2, equivalente a 75,64% do total da bacia, mostrando que a
maior parte da bacia se encontra com áreas sem risco algum. Para o cenário R2 foi
mensurada uma área de 2,45 km2 representando 6,13% de toda bacia. Com 3,61% da
bacia com uma área de 1,44 km2, o cenário R3. De acordo com a análise realizada no
SIG, o cenário R4 tem uma área de 0,04 km2, isso equivale a 0,09% do valor total da
bacia,. Finalmente, sendo a última categoria analisada, o cenário R5 com uma área de
5,81 km2, representa 14,54% da área estudada.
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Conforme a proposta inicial da pesquisa, elencou-se o uso adequado do solo
levando em conta apenas as variáveis estudadas neste trabalho. O cenário R5
corresponde a área de recuperação urbana, onde os problemas encontrados foram
impermeabilização, erosão, inundação e deslizamento. A recuperação urbana sustentase em um retardamento no crescimento urbano nesta área através de leis, tendo em vista
que essa área é a mais ocupada e adensada da bacia. O cenário R4 corresponde a uma
área de recuperação ambiental, pois os problemas encontrados foram riscos de
deslizamento e impermeabilização, nesse cenário a recuperação seria em forma de
resflorestamento nas vertentes. O cenário R3 corresponde a área de reestruturação
urbana, com riscos de deslizamento, erosão e impermeabilização, esse cenário seria
reestruturado por leis, pois é uma área ainda em grande crescimento urbano. O cenário
R2 corresponde a uma área de conservação ambiental, pois o problema encontrado é o
de deslizamento, nesse cenário a preocupação seria em conservar as áreas de encostas
para evitar o agravamento dos poucos problemas e sua transformação em outro cenário.
O cenário R1 corresponde a área de ocupação dirigida e com desenvolvimento
econômico compatível, esse cenário seria destinado ao desenvolvimento de prática de
cultivos e ocupação urbana.

FIGURA 5.17 - MAPA DE RISCOS E ADEQUAÇÃO DA BACIA DO RIO CUIÁ.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A bacia do rio Cuiá com aproximadamente 40 km2 e localizado no litoral do
Estado da Paraíba, apresentou uma variação de impermeabilidade, sendo a maior classe
existente a de “Muito Permeável” com 15,39 km2, seguido pela classe “Moderadamente
Permeável” com 10,30 km2 de área. As áreas com a classe “Permeável” foram
identificas com 5,30 km2, a classe “Pouco Permeável” com 4,56 km2 de área e a classe
“Impermeável” com 4,37 km2. Aproximadamente, cerca de 10% de toda área da bacia
do rio Cuiá pode ser enquadrada na classe que contém o solo com mais de 95% de
impermeabilidade e se encontra exatamente no bairro de Mangabeira, que é o mais
populoso de João Pessoa. Tendo em vista este problema, é necessário estabelecer um
programa de avaliação de áreas impermeáveis mais detalhado com base em imagem de
satélite e verificação por amostragem através de visitas, com o objetivo de se criar
alternativas para essas áreas, tais como a implantação de materiais permeáveis para
serem utilizados em locais de passeios, estacionamentos, quadras de esportes e nas ruas
de pouco tráfego, com o intuito de aumentar a permeabilidade destas áreas e,
conseqüentemente, diminuir os riscos de inundação.
Com o objetivo de avaliar a potencialidade da bacia em produzir sedimentos,
aplicou-se um modelo hidrossedimentológico, distribuído de base física, chamado
Kineros, cujos resultados foram apresentados em um SIG. O estudo mostrou que a bacia
pode apresentar produção de sedimentos anuais de 0,23 ton/hec/ano, caso registrado no
ano de 1999, e 177,35 ton/ha/ano, registrado no ano de 1996, e que, uma grande parte
dessa bacia apresentou planos com produção média anual entorno de 1.500 kg/ano.
Finalmente, foi observado também que independentemente do ano analisado, as
cabeceiras da bacia do rio Cuiá sempre apresentou altos valores de produção de
sedimentos.
Verificou-se que o aumento do escoamento superficial e a alta produção de
sedimentos na bacia do rio Cuia, que são transportados para os leitos dos rios, provoca a
redução da capacidade dos canais, provocando a inundação pelo transbordamento do
mesmo. As inundações em áreas urbanas têm sido nas últimas décadas, motivo de
grande preocupação. Existe uma diversidade de formas de controle de inundação
urbana, senda estas formas dividida, basicamente, em dois tipos: estruturais e não
estruturais.
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O mapeamento de áreas de riscos a inundação tem sido um instrumento de
grande valia na tomada de decisão para o controle de inundações. Como um dos
objetivos deste trabalho foi identificar áreas inundáveis, procurou-se um método que
fosse de fácil uso e acesso tanto para estudantes como para pesquisadores.
O delineamento da mancha de inundação considerou apenas as cotas ao longo
dos principais rios, os rios Cuiá, Laranjeira, Mangabeira e Sonhava, o que de certa
maneira é uma estimativa inferior ao de fato ocorrido na área de estudo.
A grande dificuldade na aplicação deste método para obtenção das áreas com
mancha de inundação, foi a obtenção de dados de ocorrência de inundação com a sua
respectiva localização e elevação. Para contornar o problema, foram utilizados dados de
um levantamento planialtimétrico da Secretaria de Planejamento do Município de João
Pessoa, juntamente com uma pesquisa dirigida junto aos moradores ao longo dos rios,
somado às ocorrências da Defesa Civil.
A aplicação da mancha de inundação do SPRING se mostrou eficiente neste
estudo, uma vez que a representação da declividade foi feita a partir da base cartográfica
com curvas de 5 em 5 metros e vários pontos cotados, variando na precisão dos
centímetros.
A bacia do Cuiá é uma bacia pequena com grande importância no contexto de
expansão e desenvolvimento da cidade de João Pessoa, tendo em vista que a mesma é
uma área ocupada por conjuntos habitacionais novos e sem infra-estrutura.
Apesar da elevada importância, a bacia do rio Cuiá ainda não possuía um
estudo sobre riscos de inundação. O presente estudo vem a contribuir para uma
determinação do procedimento de ocupação do solo durante seu processo de
urbanização futuro.
O estudo sobre os deslizamentos na bacia do rio Cuiá mostrou que 36,84 km2
de sua área esta na classe Nula/Baixa, o que equivale a 92,15% do total da bacia, onde o
perigo de ocorrência de deslizamentos é praticamente inexistente. A classe com menor
abrangência na bacia foi a Susceptível, com uma área de 0,01 km2, representando 0,02%
de toda bacia. Essas áreas possuem uma combinação de alta declividade, maior que
30%, e encostas retilíneas, conseqüentemente. Observa-se que na maior parte da bacia
não existe deslizamento e que em apenas uma pequena parte da bacia, mais
precisamente nas vertentes do rio Cuia, tem tais problemas. Recomenda-se a
manutenção de um plano de contingência com um conjunto de procedimentos e de
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ações para atender as emergências no período das chuvas, pois que existem áreas
críticas com um alto nível de deslizamento.
O trabalho mostrou uma proposta de adequação do uso e ocupação do solo
tomando como base variáveis de risco, tais como, risco a inundação e deslizamento e
consequentemente, impermeabilização e erosão, com cinco cenários de riscos, os R1
como o menos problemático e o R5 como o mais problemático. Pela análise realizada
no trabalho, recomenda-se que: o cenário R5 seja considerado como sendo área de
recuperação urbana, onde os problemas encontrados foram a impermeabilização, erosão,
inundação e deslizamento; o cenário R4 como sendo uma área de recuperação
ambiental, pois os problemas encontrados foram de deslizamentos e impermeabilização;
o cenário R3 como área de reestruturação urbana, com problemas de deslizamento,
erosão e impermeabilização; o cenário R2 como sendo uma área de conservação
ambiental, pois o problema encontrado é o de deslizamento; e finalmente, cenário R1
como sendo área de ocupação dirigida e desenvolvimento econômico compatível.
Com o estudo também pode-se concluir que a utilização do modelo Kineros é
viável ao acoplamento com o Sistema de Informações Geográficas e pode ser usado em
estudos de predição hidrossedimentológica em bacias não-instrumentadas. A pesquisa
veio constatar também que a aplicação do modelo Kineros é viável e pode ser usado
também na simulação de eventos contínuos de chuva-vazão em bacias hidrográficas de
cerca de 40 km2. Recomenda-se também a necessidade de se manter estações de
medições de dados hidrológicos no nordeste brasileiro, inclusive no litoral, pois tais
dados são de extrema importância para a calibração e validação de modelos como este,
i.e., modelos de base física.
O trabalho também apresentou além do acoplamento do modelo hidrológico
com um SIG, as ferramentas disponíveis no SPRING como MNT, Suporte à Decisão,
Álgebra de Mapas, e cálculo de manchas de inundação, para o tratamento adequado dos
aspectos de impermeabilização, deslizamento, erosão e inundação, indispensáveis para
planejamento, gestão, adequação e ordenamento do uso do solo. O SPRING se mostrou
um software às vezes estável e às vezes muito instável, sendo obrigado a instalação de
versões diferentes para realizar determinadas funções.
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APÊNDICE

ARQUIVO DE ENTRADA DOS PARÂMETROS DA BACIA DO RIO
CUIÁ
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BEGIN GLOBAL
CLEN = 4928, UNITS = METRIC
DIAMS = .005, .05, .25, 0.50 ! mm
DENSITY = 2.65, 2.60, 2.60, 2.60 ! g/cc
TEMP = 28 ! deg C
Nele = 30
END GLOBAL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 1, LEN = 464.22, WID = 1043.92, SL = .02, MANNING = 6.5
X = 9085943.15489638, Y = 251201.54878894878
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.1
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 2, LEN = 4928.00, WID = 1854.13, SL = .04, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 3, LEN = 4928.0, WID = 600.10, SL = .05, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 4, UP = 1, LAT = 2,3, LEN = 4928.00, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
20.3 .02 0.009 .50 .80
COH = .4, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.1
END CHANNEL
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!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 5, LEN = 4274.80, WID = 677.31, SL = .06, MANNING = 6.5
X = 9084308.167179016, Y = 272669.939670703
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 6, LEN = 4274.80, WID = 1418.61, SL = .04, MANNING = 6.5
X = 9084308.167179016, Y = 272669.939670703
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 7, LAT = 5,6, LEN = 4274.80, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
20.3 .04 0.009 .50 .80
COH = .4, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 8, LEN = 1154.83, WID = 1223.23, SL = .02, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 9, LEN = 1488.59, WID = 1050.88, SL = .03, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
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2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 10, LEN = 1488.59, WID = 617.62, SL = .07, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2, SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 11, UP = 8, LAT = 9,10, LEN = 1488.59, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.3 .05 0.009 .50 .80
COH = .4, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 12 , LEN = 2353.16, WID = 648.07, SL = .05, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 13, UP = 4,7,11, LAT = 12, LEN = 2353.16, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
20.7 .01 0.009 .30 .57
COH = .4, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 14, LEN = 1131.24, WID = 1161.23, SL = .02, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
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1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 15, LEN = 1684.96, WID = 532.51, SL = .05, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 16, LEN = 1684.96, WID = 509.98, SL = .05, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 17, UP = 14, LAT = 15,16, LEN = 1684.96, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.3 .04 0.009 .50 .80
COH = .4, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 18, LEN = 2436.55, WID = 644.91, SL = .07, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 19, LEN = 2436.55, WID = 405.91, SL = .06, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
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RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 20, LAT = 18,19, LEN = 2436.55, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.1 .06 .0008 .45 .75
COH = 50, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.8
! PR = 1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 22, LEN = 2656.36, WID = 685.27, SL = .04, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 21, LEN = 2656.36, WID = 464.55, SL = .09, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 23, UP = 13,20,17, LAT = 21,22, LEN = 2436.55, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.1 .01 .0008 .45 .75
COH = 50, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.8
! PR = 1
END CHANNEL
!------------------------------------------------------
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BEGIN PLANE
ID = 24, LEN = 684.22, WID = 859.37, SL = .05, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 25, LEN = 2885.40, WID = 323.61, SL = .06, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 26, LEN = 2885.40, WID = 659.82, SL = .04, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 27, UP = 24, LAT = 25,26, LEN = 2885.40, Type = S
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.1 .01 .0008 .45 .75
COH = 50, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.8
! PR = 1
END CHANNEL
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 29, LEN = 1321.39, WID = 383.91, SL = .06, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
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2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN PLANE
ID = 28, LEN = 1321.39, WID = 272.81, SL = .08, MANNING = 6.5
X = 9089047.916575985, Y = 274114.83301938895
RELIEF = 2, SPACING = .3, PR = 1
CV = .12, In = .20, Canopy = 1
THICK = 200, SAT = .1
KS
G
DIST POR ROCK
2.2 55 0.32 .42 0.01 ! upper layer
1.8 38 0.16 .33 0.05 ! lower layer
FRACT = 0.3, 0.2, 0.3, 0.2
SPLASH = 10000, CO = 0.10
END PLANE
!-----------------------------------------------------BEGIN CHANNEL
ID = 30, UP = 23,27, LAT = 28,29, LEN = 2885.40, Type = S
Fi = Classes.out
WIDTH SLOPE MANNING SS1 SS2
21.1 .02 .02
.45 .75
COH = 50, FRA = 0.0, 0.4, 0.6
PAV = 0.8
!Qb = 0.3 (m3/s)
PR = 3
END CHANNEL
!------------------------------------------------------

