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OBJETIVOS
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A urbanização e o uso intensivo do solo
produzem impacto negativo no ciclo
da água. O melhor conhecimento da
relação chuva – vazão de pico -
ocupação de solo, contribuirá para
uma gestão mais sustentável das águas
urbanas. O objetivo da presente
pesquisa é contribuir para um melhor
entendimento sobre o impacto da
urbanização na hidrologia das bacias
da Lagoa de Pampulha, para subsidiar
na proposição de medidas
compensatórias.



METODOLOGIA



Our watershed
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Para estudar o comportamento
hidrológico, os níveis foram
monitorados durante períodos
de chuva, nos exutórios das 4
maiores bacias. Com os dados
de topografia e ocupação do
solo, foram construídos os
modelos EPASWMM e
calibrados com Matlab. Os
dados de chuva tiveram seus
níveis coletados entre 2013 e
2018. As bacias foram
comparadas em uma serie
completa das chuvas de 2016
(ponto central).

Modelagem



METODOLOGIAMonitoramento



PRINCIPAIS RESULTADOS
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Calibração



bacia hora dt(min)

chuva max 10/12/16 18:50 0

RES 10/12/16 19:30 40

SAR 10/12/16 19:50 60

MER 10/12/16 20:25 95

AF 10/12/16 20:55 125

Vazão máximo



RES

SAR

MER

AF

ACP
resultados
SWMM 2016



Correlações



PRINCIPAIS CONCLUSÕES



• Vários indicadores mostraram uma correlação 
entre as vazões no exutório das bacias 
hidrográficas nos tempos de chuva e os usos dos 
solos nas bacias.

• Bem que os resultados afirmam nossa hipótese,  
na realidade a metodologia apresenta limites 
referentes ao estabelecimento de  correlações 
entre bacias com diferentes formas. 

• Assim, para validar com mais precisão a hipotese 
é necessário ampliar e gerar dados melhores.



Obrigado

BRUM Brasil
Chiwater Canada

PICRI França

Peace cannot be 
kept by force. 
It can only be 

achieved by 
understanding

Albert Einstein 
1930


