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1. INTRODUÇÃO
Os processos de urbanização de bacias hidrográficas resultam, via de regra, em
poluição de cursos d’água e degradação dos recursos naturais. Desenvolver e
utilizar metodologias adequadas para diagnosticar o estado do ambiente e adotar
estratégias de planejamento integrado e participativo, que contemplem a aplicação
do conceito de multifuncionalidade da paisagem urbana são fundamentais para a
alterar essa dinâmica histórica face aos desafios da sustentabilidade.

2. OBJETIVOS
• Avaliar os aspectos e impactos ambientais e construir uma metodologia de

planejamento integrado de pequenas bacias hidrográficas em processo de
urbanização, visando complementar a formação do Tecnólogo em Meio
Ambiente e Recursos Hídricos por intermédio da realização de atividades de
pesquisa e extensão;

• Caracterizar o escoamento superficial, avaliar as nascentes, os cursos d’água e os
fundos de vale da bacia hidrográfica do Córrego dos Pires.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A Bacia Hidrográfica do Córrego dos Pires em Jaú/SP, possui 15,45 km² de área
total, sendo 79,6% de sua área inserida no perímetro urbano. Sua rede hídrica
soma 7,44 km. (Figura 1).

Figura 1. Área de Estudo: Bacia do Córrego dos Pires – Jaú/SP

A vazão máxima foi estimada para os cenários “Natural”, “Atual” e “Tendencial”
pelo método I-PAI-WU, aprimoramento do Método Racional. As áreas urbanas
consolidadas e não consolidadas, bem como as áreas rurais foram delimitadas e os
cursos d’água foram avaliados por meio de um protocolo de avalição rápida de rios.
A ocupação de fundo de vale na bacia hidrográfica foi classificada de acordo com
Azevedo et al (2012).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das vazões máximas para os cenários comprova a relação entre o
escoamento superficial e o percentual de áreas impermeáveis na bacia hidrográfica
(Figura 2).
Figura 2. Vazões estimadas para os cenários da bacia do Córrego dos Pires – Jaú/SP

A extensão total dos trechos avaliados foi de 4,91 km de cursos d’água (Figura 2).
Dos trechos avaliados um foi enquadrado como “natural”, dois como
“seminaturais”, dois como “alterados”, dois como “muito alterados” e cinco como
“impactados” (Tabela 1).

Figura 2. Localização dos trechos avaliados (T1.1, T1.2, T1.3, T2.1, T2.2, T2.3, 
T3.1, T4, T5, T6, T7 e T8) e das nascentes (N1, N2, N3A, N3B e N4)

Tabela 1. Classificação dos trechos de rios avaliados na bacia hidrográfica do 
Córrego dos Pires – Jaú/SP

A caracterização da ocupação atual dos fundos de vale no Córrego
dos Pires está apresentada Tabela 2.

Tabela 2. Ocupação de fundos de vale da bacia hidrográfica do 
Córrego dos Pires - Jaú/SP

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico de bacias hidrográficas urbanas permite processos de tomada
de decisão apropriados ao uso ordenado e a ocupação adequada do solo.
Estas estratégias são imprescindíveis para a recuperação das áreas
degradadas e para a revitalização dos cursos d’água nas cidades.
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