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RESUMO 

 

O processo de urbanização na maioria dos estados brasileiros ocorreu ausente de medidas de 
planejamento, o que conduziu ao uso e ocupação inadequados do solo em grande parte dessas 
localidades. No município de Ji-Paraná, localizado no estado de Rondônia, a ocupação urbana 
se desenvolveu às margens dos rios Machado e Urupá, o que tornou parte da área urbana 
suscetível a inundações no período chuvoso. Com o avanço da cidade, há um incremento nas 
superfícies impermeabilizadas, fator este que levou a um aumento no escoamento superficial e 
conseqüente intensificação das enchentes e inundações. O presente estudo tem como objetivo 
a análise multitemporal do crescimento urbano no município de Ji-Paraná, caracterizando o 
uso atual do solo e verificando a influência dessa “urbanização” em eventos hidrológicos 
extremos. O processamento digital de imagens (PDI) dos satélites LANDSAT e CBERS-2B 
de diferentes datas, tornou possível o estabelecimento de uma série temporal do perímetro 
urbano, bem como a identificação do uso atual do solo em algumas bacias urbanas. Essa 
delimitação das bacias urbanas e posterior caracterização morfométrica das mesmas foram 
realizadas a partir de imagens de Radar do programa SRTM. A partir desses dados e de outros 
obtidos na análise de chuvas intensas no município, foi possível determinar as vazões 
máximas nas bacias em estudo. Os resultados obtidos no PDI mostram que a mancha urbana 
do município de Ji-Paraná cresceu aproximadamente de 6,33 para 39,22% entre os anos de 
1973 e 2011. A análise morfométrica mostrou que das quatorze bacias analisadas, oito 
possuem áreas com formato tendendo ao retangular e seis com áreas variando entre o 
retangular e o circular; a densidade de drenagem de todas as bacias variou de 0,57 e 1,36 
Km/Km²; a declividade média do rio principal encontrada para as bacias pelo método da 
compensação de área (S2) oscilou entre 0,49 e 16,41 m/Km; e a declividade média das bacias 
está compreendida entre 3,30 e 21,95 m/Km. O relevo foi caracterizado predominantemente 
como suave ondulado. A partir da série histórica disponibilizada pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) para a estação pluviométrica 1061001, de Ji-Paraná, verificou-se que as 
maiores precipitações diárias ocorreram no ano de 1991 – 171 mm e no ano de 1982 – 138 
mm, com um período de retorno associado de 31 e 8 anos, respectivamente. Os valores de 
precipitação máxima diária observados em cada ano permitiram a elaboração das curvas de 
Intensidade Duração e Freqüência (IDF). A partir da análise do uso do solo em seis bacias, 
localizadas nas áreas de maior adensamento urbano, verificou-se que todas elas detêm um 
índice superior a 20% de sua área impermeabilizada, quando somadas às áreas com solo 
exposto, representaram mais de 30%. A partir dessas informações foi calculado o tempo de 
concentração (tc) das seis bacias pelo método de George Ribeiro, Kirpich e Kirpich 
Modificado, o coeficiente de escoamento superficial (C) pelos métodos de Horner e Fantoli e 
as vazões máximas de projeto que foram obtidas pelo método racional, para um período de 
retorno de 31 anos e tempo de concentração igual ao tempo de duração das chuvas. Por fim, 
cenários hidrológicos futuros foram projetados para as seis bacias analisadas. Os resultados 
revelaram que as bacias com menores superfícies impermeáveis são as que apresentam 
variações nas vazões máximas com relação ao tempo de duração das chuvas. Assim, é 
possível constatar que a maioria das bacias em análise apresentou baixa tendência a enchentes 
sob condições normais de precipitação, porém, quando relacionadas ao uso do solo ou a 
precipitações intensas, tem sua dinâmica modificada. 
 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Processamento Digital de Imagens, Caracterização 
Morfométrica, Curva IDF, Vazão Máxima de Projeto. 
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ABSTRACT 

 

The process of urbanization in most Brazilian states was absent from planning measures, 
which led to inappropriate use and occupation of the soil in most of these locations. In the city 
of Ji-Parana, located in the state of Rondonia, the urban settlement developed the riverbanks 
and Urupá Machado, which becomes part of the urban area susceptible to flooding during the 
rainy season. With the advancement of the city, there is an increase in impermeable surfaces, 
a factor that leads to an increase in runoff and consequent intensification of floods and 
flooding. The present study aims at a multitemporal analysis of urban growth in the city of Ji-
Parana, characterizing the current land use and checking the influence of "urbanization" in 
extreme hydrological events. The digital image processing (DIP) of LANDSAT and CBERS-
2B of different dates, the software SPRING, made possible the establishment of a time series 
of the urban as well as identifying the current land use in some urban watersheds.This 
delimitation of urban basins and subsequent characterization were performed morphometric 
analysis of the same scenes from the SRTM, the SPRING software. From these data and those 
obtained in the analysis of heavy rains in the city, it was possible to determine the maximum 
flows in the basins studied. The results show that the PDI of the urban municipality of Ji-
Paraná grew from about 6.33 to 39.22% between 1973 and 2011. Morphometric analysis 
showed that fourteen of the basins studied, eight areas are tending to be rectangular shaped 
and six with areas ranging between rectangular and circular, the density of all drainage basins 
was between 0.57 and 1.36 km / km ²; the average slope found for the main river basins by the 
method of compensation area (S2) ranged between 0.49 and 16.41 m / km, and the average 
slope of the basin is between 3.30 and 21.95 m / km . It is noteworthy that the fourteen 
bounded basins, thirteen have altitude varying between 130 and 230 meters, with a relief 
characterized predominantly as soft wavy. From the series provided by the ANA for the 
rainfall station 1061001, Ji-Parana, it was found that the highest daily rainfall occurred in the 
year 1991 - 171 mm and in the year 1982 - 138 mm, with a payback period associated 31 and 
8 years respectively. The maximum daily precipitation values observed in each year allowed 
the preparation of an IDF equation for the municipality and the resulting IDF curves relating 
the intensity of rainfall for different durations and return periods. From the analysis of land 
use in six basins located in areas of high urban density, it was found that they all hold an 
index above 20% of its waterproof and when allied areas with exposed soil, representing more 
than 30 %, two of which are nearly 50% of its impervious surface, reaching values above 70% 
when associated with areas with exposed soil. From this information we calculated the time of 
concentration (tc) of the six basins by the method of George Ribeiro, and Kirpich Kirpich 
Modified, which showed no statistically significant differences, the runoff coefficient (C) by 
the methods of Horner and also Fantoli did not differ statistically, and the design maximum 
flows by the rational for a return period of 31 years and time of concentration equal to the 
duration of the rains, which showed no statistically significant differences for different values 
of tc and C. Projected future hydrologic scenarios for the six basins analyzed showed that the 
smaller basins with impervious surfaces are those with variations in maximum flows in 
relation to the duration of the rains, pointing out that the calculation of the maximum flows 
considers the variations in the proportions of impervious basins and time of concentration 
takes into account the relationship between the vegetated area and the total area of the 
basin. Because of all this information, it is clear that most of the basins in question has a low 
tendency to flood under normal precipitation, however, as they relate to land use or heavy 
rainfall, has changed its dynamics. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na maior parte das regiões brasileiras, os processos de ocupação ocorreram sem 

grandes preocupações com o planejamento urbano. As cidades foram se desenvolvendo em 

pontos estratégicos, relacionados, por exemplo, ao transporte marítimo, fluvial ou ferroviário, 

de forma que houvesse uma movimentação econômica, com conseqüente geração de renda.  

A ausência de planejamento urbano nesse processo de expansão leva a fragilização do 

ambiente, uma vez que para a formação de cidades ocorre inicialmente a retirada parcial da 

vegetação, que leva a supressão da fauna e alteração do microclima local. Além disso, não são 

recorrentes estudos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrológicos das localidades, 

fato este que resulta em inundações nas áreas urbanas devido à ocupação de áreas 

inadequadas para tal uso e impermeabilização excessiva do solo, riscos geológicos associados 

a escorregamentos, poluição de corpos hídricos, aumento da temperatura nos núcleos urbanos, 

entre outros fatores. 

No município de Ji-Paraná, localizado na região centro-leste do estado de Rondônia, o 

processo de ocupação urbana, semelhante a diversas outras localidades que utilizam o 

transporte hidroviário, ocorreu as margens dos rios Machado e Urupá. A abertura da estrada 

que atualmente é uma rodovia federal conhecida como BR-364, também favoreceu esse 

processo de expansão, que foi mais intenso entre as décadas de 60 e 80. 

A Lei 9.433/1997 define a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

territorial. Desta forma, o conhecimento de informações referentes às bacias hidrográficas é 

necessário para a tomada de decisões. Essas informações devem contemplar, além da 

estrutura física da bacia, com ênfase a sua morfometria, o uso dado ao solo. Esse uso dado ao 

solo, aliado as características da bacia, é que definirá seu comportamento frente a eventos 

hidrológicos como a precipitação, indicando uma maior ou menor tendência a enchentes. 

Tendo em vista a alteração do comportamento das bacias para diferentes intensidades 

de precipitação, a análise de chuvas intensas pode auxiliar na previsão de enchentes. No caso 

de Ji-Paraná, em que a cidade se desenvolveu as margens de cursos d’água, precipitações 

muitos intensas podem resultar no alagamento de diversas áreas ocupadas pela população. 

Assim, a verificação das precipitações máximas observadas para o município a partir de séries 

históricas de dados permitirá a estimativa dos períodos de retorno para essas chuvas e da 

intensidade que elas podem apresentar em função de sua duração.   
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 No caso de chuvas intensas, caso a bacia não seja vegetada, o volume precipitado 

alcançará mais rapidamente o solo, pois não haverá interceptação vegetal, acontecendo um 

incremento no escoamento superficial devido à redução da infiltração no solo. Assim, o 

aumento da proporção impermeável em uma bacia hidrográfica gera uma intensificação nas 

vazões de cheia ou vazões máximas. E essas variações devem ser todas consideradas ao se 

elaborar projetos de drenagem urbana, tendo em vista que uma obra é projetada para suportar 

certo período de tempo e a cidade não para de crescer. 

 Diante dos fatos, a presente pesquisa tem por objetivo analisar o processo de expansão 

urbana do município de Ji-Paraná através da utilização de ferramentas geotecnológicas, com 

vistas a verificar como seu deu a ocupação da área, correlacionado a alteração do uso do solo 

e sua conseqüente impermeabilização com variáveis hidrológicas, principalmente com o 

escoamento superficial. Nessa dinâmica, se buscará discutir técnicas de tratamento digital de 

imagens aplicadas ao estudo de áreas urbanas, analisar a dinâmica multitemporal de 

crescimento da cidade entre os anos de 1973 e 2011 a partir de imagens de satélite, quantificar 

as áreas impermeabilizadas no perímetro urbano através de técnicas de classificação de 

imagens orbitais, bem como relacionar o uso dado ao solo com o escoamento superficial. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 CRESCIMENTO URBANO E SEUS IMPACTOS 

 

 As alterações no modo de vida dos seres humanos ao longo do tempo interferem 

diretamente na estrutura de outras vertentes, citando-se as modificações no meio físico, 

biótico e também na própria estrutura social.  

A forma de organização da sociedade veio se alterando ao longo do tempo. 

Inicialmente, os grupos sociais viviam como nômades, buscando sempre áreas com condições 

favoráveis para sua subsistência. Com o passar do tempo, esses grupos passaram a se fixar em 

localidades com uma maior disponibilidade de água doce, iniciando a prática da agricultura, 

desenvolvendo formas de se proteger dos fatores climáticos como a chuva, e estruturando a 

organização social. 

No passado, as propriedades eram predominantemente rurais, havendo apenas 

pequenas aglomerações populacionais caracterizadas, por exemplo, como vilas e povoados. 

Segundo Castells (1983), a delimitação “de urbano” conota uma unidade definida seja na 

instância ideológica, seja na instância político-jurídica, seja na instância econômica. 

 Com o passar do tempo, as aglomerações urbanas foram se desenvolvendo, 

especialmente a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, que necessitava de um 

grande contingente de trabalhadores nas indústrias. Essa transformação no modo de produção 

gerou um êxodo rural de grandes proporções, causando um inchaço em alguns centros 

urbanos.  

 O crescimento exponencial da população, juntamente com as transformações ocorridas 

no mundo moderno, tem acentuado o processo de urbanização, o que altera a relação do 

homem com o meio que o cerca. De acordo com a United States Census Bureau (2011) a 

população mundial em 1990 era inferior a 5 bilhões de habitantes, chegando a quase seis 

bilhões em 2000 e se aproximando de 7 bilhões em 2010. Sirkis (2003) acredita que a 

urbanização é um fato irreversível em todo o planeta Terra, visto que no início do século XX 

apenas 10% da humanidade vivia em áreas urbanas, e 2003 esta proporção já englobava 

metade da população mundial. 

Esse fenômeno de crescimento representa uma maior necessidade de exploração dos 

recursos naturais, de forma a atender as demandas, bem como exige uma maior atuação 
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humana, no sentido de desenvolver alternativas para aumentar a produção, utilizando-se uma 

menor quantidade de matéria-prima, bem como gerando um menor volume de resíduos.  

Segundo Garotti (2008), a escassez de recursos, acompanhada das mudanças na 

produção e mecanização do campo, entre outros aspectos, tem contribuído com a migração da 

população rural para as cidades, intensificando ainda mais o processo de urbanização. Na 

maior parte dos casos, a falta de infra-estrutura das cidades para receber esse novo 

contingente populacional resulta em inúmeros problemas e prejuízos para os habitantes e o 

poder público local. 

No Brasil, a ocupação dos espaços urbanos se deu de maneira gradativa e absorveu 

características dos diversos ciclos econômicos, que até 1930, exerceram influência 

significativa na maneira como se distribuía a população sobre o território, que se configurava 

por concentrações populacionais parcialmente isoladas e desconectadas entre si, em geral 

localizadas no litoral (BONDUKI, 1996). 

Garotti (2008) ressalta que a população urbana brasileira aumentou mais de sete vezes 

na segunda metade do século XX, sendo as últimas décadas, um período de profundas 

transformações na estrutura social, política e econômica para o país. Segundo o autor, além de 

apresentar um crescimento desordenado e acelerado das cidades, decorrente do processo de 

industrialização, isso resultaria em graves problemas aos cidadãos, devido a política 

centralizadora que buscava o desenvolvimento à custa da classe operária e da exploração da 

cidade. Chaffun (1996) ressalta que a significativa alteração ocorrida no final do século XX 

deve-se a intensidade dos processos de degradação ambiental que acompanharam a 

urbanização, o que resultou em crescente vulnerabilidade das cidades, problema agravado 

pela intensidade da ocupação urbana. Outro fator negativo é que, segundo Pinheiro Júnior 

(2009), o crescimento da maioria das cidades do século XX ocorreu principalmente nos 

subúrbios periféricos, não no centro urbano. 

Nas últimas décadas, segundo o IBGE (2010), o crescimento populacional observado 

no país foi significante, passando de aproximadamente 149 milhões de habitantes em 1991 

para quase 191 milhões em 2010, havendo um aumento de 15,6% entre 1991 e 2000, e de 

12,3% entre 2000 e 2010. É possível notar também uma variação entre a população rural e 

urbana, que entre 2000 e 2010, passou de 81 para 84%. Perlman (1977) cita que o Brasil conta 

com uma das mais altas taxas de crescimento urbano da América Latina, sendo 

predominantemente urbano.  
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É importante destacar que esse crescimento populacional deveria ser acompanhado da 

modernização e crescimento de toda infra-estrutura. Porém, o que vem acontecendo ao longo 

do tempo na história das cidades é um desenvolvimento urbano descontrolado e sem 

planejamento (GAROTTI, 2008). 

O fenômeno da urbanização implica na transformação da cobertura natural do solo. A 

ocupação do território inicia-se pela retirada da vegetação, seguida pelo cultivo de terras, 

implantação de estradas e por fim o processo de urbanização, que resulta na modificação das 

características físicas naturais da região, causadas pelo parcelamento do solo, construção de 

edificações, impermeabilização de superfícies, ocupação em áreas de preservação, aumento da 

quantidade de resíduos sólidos e efluentes, além do lançamento desses resíduos em corpos 

d’água e locais impróprios, causando conseqüentemente a degradação das condições sociais, 

ambientais e econômicas deste novo meio urbano que se inicia (GAROTTI, 2008). 

 

1.2 PLANEJAMENTO E OCUPAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 

O processo de ocupação da Amazônia é historicamente relacionado ao final do século 

XVI e início do século XVII, com a penetração de europeus, especialmente portugueses, com 

a finalidade de estabelecer núcleos de povoamento e colonização na região. Esse processo de 

ocupação foi bastante conturbado, tendo em vista que os primeiros contatos entre os 

colonizadores e os ameríndios que viviam na região desencadeou em um processo de 

alteração violenta no desenvolvimento demográfico e cultural dessas populações nativas. A 

estrutura social também foi fortemente abalada, tendo em vista que o indígena era um ser 

totalmente integrado a natureza, com sua subsistência baseada na caça e na pesca (TEIXEIRA 

& FONSECA, 2003). 

 A ocupação da área onde hoje se localiza o estado de Rondônia está ligada a 

exploração e ocupação territorial dos vales do Madeira, Mamoré e Guaporé e pelos afluentes 

desses rios, no século XVII. Esse desenvolvimento e surgimento de povoamentos a margem 

dos cursos d’água se deu em função da localização estratégica do estado no escoamento 

hidroviário da produção, destacando-se o ouro, o cacau, as drogas do sertão e a borracha em 

pequena proporção. 

 No entanto, foi a partir de meados do século XIX, durante o primeiro ciclo da borracha 

que se concretizou a colonização permanente da região do Guaporé e do Madeira, as margens 

dos rios Madeira, Machado, Mamoré e Guaporé por grupos isolados de Seringueiros 

(TEIXEIRA & FONSECA, 2003). A construção da Estrada-de-ferro Madeira Mamoré e da 
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Linha Telegráfica que ligou Mato Grosso ao Amazonas também foram fatores essenciais para 

a consolidação da região onde está localizado atualmente o estado de Rondônia, tendo em 

vista o crescimento populacional e fortalecimento da infra-estrutura. 

Porém, foi a partir da década de 70 que houve um surto decisivo para a colonização do 

estado de Rondônia, com a pavimentação da BR-364 e criação de projetos de colonização 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Um grande fluxo de 

migrantes de várias regiões do país, especialmente pequenos agricultores e familiares, vieram 

para Rondônia em busca de terras para a agricultura. Porém, a grilagem das terras férteis por 

grandes grupos agroindustriais e a falta de verba do INCRA para sustentar o crédito rural e 

dar continuidade ao projeto geraram um grande problema social, levando grande parte dos 

posseiros a desfazerem-se de seus lotes e se instalar nos núcleos populacionais (TEIXEIRA & 

FONSECA, 2003), intensificando a ocupação urbana e rural desordenada. Além disso, as 

doenças tropicais e a falta de infra-estrutura viária também contribuíram para o êxodo. 

Nos últimos quarenta anos, período de maior crescimento econômico do estado, foram 

cometidos os maiores erros com relação ao ambiente físico e biótico de Rondônia. Dentre 

esses erros podem ser destacados a derrubada e queimada de grandes extensões florestais, 

destruição da vegetação ciliar em várias localidades, extermínio de diversas espécies da fauna 

e flora, ocupação de áreas inaptas a agropecuária, entre outros. E foi a partir de todos esses 

danos, buscando saná-los e ao mesmo tempo impedir que continuem a ocorrer, que foi 

instituído o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia.  

 

1.1.1 Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia 
 

 Tendo em vista o acelerado processo de ocupação do estado, ausente de medidas 

necessárias ao planejamento urbano e rural, foi elaborado o Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE-RO). O ZSEE-RO foi aprovado pela Lei 

Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, constituindo-se no principal instrumento de 

planejamento da ocupação e controle de utilização dos recursos naturais do Estado, sendo esta 

lei posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 312, de 06 de maio de 2005. 

 O ZSEE-RO pode ser entendido, de forma simplificada, como um instrumento de 

planejamento, onde se buscou dividir o estado em zonas de acordo com a fragilidade/ 

potencialidade e uso de cada região que compõem o Estado. Seu objetivo é orientar a 

implementação de medidas de elevação do padrão socioeconômico das populações, por meio 

de ações que levem em conta as potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos 
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naturais, permitindo que se realize o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-

estar de todos, de forma sustentável (Rondônia, 2007). 

 A tabela a seguir apresenta uma breve descrição das características de cada uma das 

zonas que compõem o ZSEE-RO. 

 
Tabela 1 - Características das zonas e subzonas do ZSEE-RO. 
ZONA DESCRIÇÃO SUBZONA DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

Zona 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de uso agropecuário, 
agroflorestal e florestal. 

 

Subzona 1.1 

Áreas com grande potencial e dotadas de infra-
estrutura para o desenvolvimento urbano 
(maiores densidades populacionais), bem como 
para o desenvolvimento rural (potencial 
agropecuário), com áreas de alto custo de 
preservação e baixa vulnerabilidade a erosões. 

 

Subzona 1.2 

Áreas com cobertura florestal em acelerado 
processo de ocupação e desmatamentos 
descontrolados, com médio potencial social e 
agrícola, bem como baixa e média 
vulnerabilidade à erosão. 

 

Subzona 1.3 

Áreas de expressivo potencial florestal, com 
predomínio da cobertura vegetal, em processo de 
ocupação incipiente e descontrolado, com 
aptidão agrícola predominantemente restrita e 
médio potencial erosivo. 

 

Subzona 1.4 

Áreas com infra-estrutura propícia a exploração 
de terras, de alta vulnerabilidade a erosão, com 
restrições a conversão da cobertura vegetal em 
função da relevância dos ecossistemas na 
preservação dos recursos hídricos, ressaltando-se 
seu potencial para hidrelétricas de pequeno 
porte.  

 

 

Zona 2 

 
 
 
Áreas destinadas à 
conservação dos recursos 
naturais, passíveis de uso 
sob manejo sustentável. 

 

Subzona 2.1 

Áreas de baixo e médio custo de preservação, 
com inexpressiva conversão florestal e grande 
possibilidade de valorização das terras devido o 
alto potencial de exploração de produtos 
madeireiros e não madeireiros. Também 
possuem setores de alto potencial para o 
ecoturismo e para atividades de pesca. 

 

Subzona 2.2 

Áreas de ocupação inexpressiva, com custo de 
preservação significativamente baixo, 
facilitando a conservação das terras florestadas. 

 
 
 
Zona 3 

 
Áreas institucionais 
constituídas pelas Unidades 
de Conservação de uso 
restrito e controlado. 

Subzona 3.1 
Áreas constituídas pelas Unidades de 
Conservação de Uso Direto. 

Subzona 3.2 
Áreas formadas pelas unidades de conservação 
de uso indireto. 

Subzona 3.3 Áreas formadas pelas terras indígenas. 
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Figura 1 - Mapa das subzonas do ZSEE-RO com destaque para o município de Ji-Paraná. 
  

1.2.2 Uso e ocupação do solo em Ji-Paraná 
 

O município de Ji-Paraná, emancipado politicamente em 1977, tem o início de sua 

ocupação historicamente relacionado às últimas décadas do século XIX. Esta região, que 

serviu de base para a implantação de uma das estações telegráficas planejadas por Rondon no 

início do século XX (IBGE, 2011), passou por vários períodos de decadência.  

Com o declínio do ciclo da borracha, década de 20, a região passou por um longo 

período de estagnação econômica, transitando para uma nova fase de desenvolvimento 

econômico apenas na década de 50, com a descoberta de diamantes na região (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JI-PARANÁ, 2011). 

Contudo, foi na década de 70, período em que houve um surto migratório para o 

estado de Rondônia, que a população de Ji-Paraná cresceu expressivamente. Esse 

crescimento, que resultou na abertura de diversas áreas, intensificou as atividades 

agropecuárias na região. No perímetro urbano também houve um crescimento expressivo, 
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tendo em vista que a ausência de terrenos férteis para produzir ou os conflitos gerados no 

campo resultavam no êxodo rural. Vale ressaltar que tanto a expansão rural quanto urbana não 

foram adequadamente planejadas durante todo o século XX. 

A partir do ano de 2000, com a implantação do ZSEE-RO, conforme a Figura 1, o 

município de Ji-Paraná foi dividido em duas zonas e quatro subzonas. A maior proporção do 

município está compreendida na zona 3, englobando a subzona 3.2, que se refere as áreas 

constituídas por unidades de conservação de uso indireto e subzona 3.3, que engloba as terras 

indígenas. A área urbana de Ji-Paraná está localizada na subzona 1.1, que compreende as 

áreas de intensa ocupação, mais ao sudoeste do município. Vale ressaltar que uma pequena 

proporção de terras, ao noroeste do município, localiza-se na subzona 1.3, que são áreas de 

baixa densidade populacional. 

No ano de 2001, visando ordenar a estrutura urbana do município e atender as 

determinações da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências, foi instituído o Plano Diretor do município. Segundo 

a referida Lei, Plano Diretor pode ser definido como o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, sendo de acordo com seu artigo 41, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes. 

O Plano Diretor de Ji-Paraná, instituído pela Lei Municipal nº 1.136, de 21 de 

dezembro de 2001, tem como objetivo a disciplina das seguintes áreas: sistema viário, uso do 

solo, ambiente e saneamento básico, planejamento econômico e planejamento urbano. 

A cidade de Ji-Paraná, para efeito do ordenamento e uso do solo, foi dividida no artigo 

44 desta lei em zonas urbanizáveis e não urbanizáveis, sendo a zona urbanizável subdividida 

em nove zonas, de acordo com suas potencialidades. Além disso, definiu três elementos 

estruturadores do Zoneamento Urbano, que são: Eixo Central - área de urbanização 

compreendendo toda a Av. Marechal Rondon e a Av. Brasil entre o trevo do Bairro Jotão e a 

T 20; Eixo de Centralidade - espaço definido por vias estruturadoras principais; e Eixo de 

Expansão Urbanística - espaço definido por vias estruturantes que orientam e determinam a 

direção de crescimento urbanístico do município.  

O Projeto de Lei Municipal nº 1.884, de 29 de novembro de 2010, foi sancionado diante 

da necessidade de revisar e atualizar o Plano Diretor, sendo esta sua finalidade. Esse 

dispositivo legal, que alterou o Plano Diretor, dividiu a cidade em duas macrozonas: 

Macrozona Urbana e Macrozona Expansão Urbana. 
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A Macrozona Urbana apresenta diferentes graus de consolidação e qualificação, sendo que 

as edificações, usos e intensidades de usos subordinar-se-ão a exigências relacionadas com os 

elementos estruturadores e integradores, à função e características físicas das vias. Se divide em 

sete zonas. 

Já a Macrozona Expansão Urbana, as edificações, usos e intensidade de usos, e a 

regularização de assentamentos deverão observar a continuidade e integração dos elementos 

estruturadores e integradores, à função e características físicas das vias, subordinar-se-ão à 

necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural, respeitar a fragilidade dos 

seus terrenos, garantir a manutenção de atividades econômicas não-impactantes importantes para 

o Município. Esta Macrozona fica subdividida em três zonas: de Proteção Integral, de Uso 

Sustentável e de Expansão Urbana. Destaca-se que segundo o artigo 81, a Zona de Expansão 

Urbana compreende áreas não ou com ocupação de baixa densidade, próximas de eixos 

estruturais, passíveis de ocupação. 

 

1.3 GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO PLANEJAMENTO URBANO  
 

 O desenvolvimento das geotecnologias representa uma grande evolução para o 

desenvolvimento de estudos relacionados ao ambiente físico, tendo em vista a maior 

facilidade na obtenção de informações e as diversas possibilidades de interações que se pode 

estabelecer entre suas variáveis. O geoprocessamento e o sensoriamento remoto são exemplos 

de ferramentas geotecnológicas altamente utilizadas que servem de subsídio no 

desenvolvimento de estudos ambientais. 

  Segundo Silva (2004), o geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de 

conceitos, métodos e técnicas fundamentado em torno de um instrumental tornado disponível 

pela engenhosidade humana, sendo possível através dele investigar sistematicamente as 

propriedades e relações posicionais dos eventos e entidades representados em uma base de 

dados georreferenciados, transformando dados em informação destinada ao apoio à decisão.  

 As atividades que envolvem o Geoprocessamento são executadas por sistemas 

específicos, conhecidos como Sistemas de Informação Geográfica - SIG e Sensoriamento 

Remoto - SR. O SIG pode ser entendido como um sistema que processa dados gráficos e não 

gráficos (alfanuméricos) com ênfase a análises espaciais e modelagem de superfícies 

(CÂMARA et al., 1996). Os processos referentes à análise espacial tratam de forma integrada 

dados geograficamente localizados e seus atributos descritivos, sendo fundamentais na análise 

de estruturas urbanas e bacias hidrográficas. 
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 Para Novo (1992), o SR pode ser entendido como a utilização conjunta de 

equipamentos sensores que extraem informações de objetos sem a necessidade de contato 

físico, tendo o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e análise das 

interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra em 

suas mais diversas manifestações. É importante ressaltar que o sensoriamento remoto está 

diretamente relacionado à medida de radiação eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos 

da superfície terrestre, bem como ao tratamento e disponibilização dessa informação numa 

forma passível de ser interpretada (MOREIRA, 2011). Os sensores são equipamentos com 

capacidade de coletar a energia proveniente do objeto, geralmente o sol, convertendo-a em 

sinal passível de ser registrado e apresentado na forma adequada para a extração de 

informações (CÂMARA et al., 1996).   

 Quando se fala em sistemas sensores para o estudo dos recursos naturais, o 

sensoriamento remoto possui basicamente três níveis de coletas: terrestre, suborbital e orbital, 

podendo os mesmos ser ativo ou passivo, imageadores ou não-imageadores. No presente 

estudo, que trabalha a questão de áreas urbanas e suas bacias hidrográficas, a abordagem se 

dará predominantemente em nível orbital, com sensores imageadores ativos e passivos, sendo 

fundamental a definição de alguns fatores relacionados.  

Segundo Moreira (2011), sensores ativos fornecem a própria energia como fonte de 

iluminação, como é caso do radares, enquanto os sensores passivos necessitam de uma fonte 

de radiação, como por exemplo, a radiação solar. Os sensores da série LANDSAT e CBERS 

são exemplos de passivos, enquanto o SRTM é um exemplo de sensor ativo. 

Assim, utilizaram-se imagens orbitais obtidas da série LANDSAT, que opera desde 1972 

e possui uma estrutura de recepção, processamento e distribuição de dados através do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O LANDSAT, programa de SR norte-americano, é o 

principal sistema orbital para SR do planeta e merece destaque por sua evolução ao longo do 

tempo, tendo lançado até o momento sete plataformas orbitais. Em cada um desses satélites, 

alterações foram realizadas nos sistemas sensores, que foram aperfeiçoados em sua resolução 

espectral, espacial, temporal e radiométrica. Dentre os sistemas sensores desta série utilizados 

no presente trabalho, encontram-se: 

• Sistema sensor MSS: registra a radiação eletromagnética refletida pelos alvos da 

superfície terrestre em quatro bandas ou faixas espectrais, tendo sido colocado em órbita 

nos três primeiros satélites da série LANDSAT a uma altitude de 920 km, com uma 
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resolução espacial de 80 (m x m), 64 níveis de cinza e uma resolução temporal de 18 dias 

(Moreira, 2011).  

• Sistema sensor Tematic Mapper – TM: fazendo parte dos satélites LANDSAT-4, 5, 6 

(não chegou a ser operado) e 7, opera em sete bandas espectrais, com uma resolução 

espacial de 30 (m x m) nas três bandas da região do visível e do infra-vermelho refletido 

e de 120 (m x m) na região do termal; possui 256 níveis de cinza e uma resolução 

temporal de 16 dias (MOREIRA, 2011). 

O programa CBERS é resultado de uma cooperação técnica entre Brasil e China para o 

sensoriamento remoto de recursos terrestres, tendo seu primeiro satélite CBERS-1 lançado em 

1999 (FLORENZANO, 2002), o CBERS-2 foi lançado em 2003 e o CBERS-2B foi lançado 

em 2007. 

Segundo o INPE (2011), os satélites CBERS-1 e 2 possuem os seguintes sistemas 

ópticos: CCD – Câmera Imageadora de Alta Resolução, IRMSS – Imageador por Varredura 

de Média Resolução e WFI – Câmera Imageadora de Amplo Campo de Visada. Já no caso do 

satélite CBERS-2B, a estrutura é muito semelhante ao CBERS-1 e 2, porém a sensor IRMSS 

foi substituído pelo HRC - Câmera Pancromática de Alta Resolução. Na sequência, é 

apresentada uma sucinta descrição dos sistemas ópticos, de acordo com o INPE (2011): 

• A câmera CCD, que opera em 5 faixas espectrais, fornece imagens de uma faixa 

de 113 Km de largura, com uma resolução espacial de 20 metros. O tempo 

necessário para uma cobertura completa da terra é de 26 dias; 

• A câmera do IRMSS, que atua em 4 faixas espectrais, imagea uma faixa de 120 

Km de largura, com uma resolução espacial de 80 metros, possuindo uma 

resolução temporal de 26 dias; 

• No caso do WFI, que opera em apenas 2 bandas espectrais, do vermelho e do 

infravermelho, a faixa imageada possui 890 Km de largura, que gera imagens com 

uma resolução espacial de 260 metros, com uma resolução temporal de 5 dias; 

• A câmera HRC, que opera em uma única faixa espectral que vai do visível ao 

infravermelho próximo, produz imagens de uma faixa de 27 Km de largura, com 

uma resolução espacial de 2,7 metros. Para uma cobertura completa do país, o 

tempo necessário é de 130 dias. 

No que tange aos sensores ativos, o radar Sinthetic Aperture Radar - SAR é um dos de 

maior relevância mundial, tendo em vista a geração de um modelo digital de elevação para 

mais de 80% da superfície terrestre na missão espacial liderada pela NASA e conhecida como 
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Shuttle Radar Topography Mission – SRTM em 2000, onde os dados foram obtidos fazendo-

se o uso da técnica de interferometria, nas bandas C e X. (BARROS, et al. 2005). A resolução 

espacial dos dados disponibilizados no Brasil pela EMBRAPA é de 90 metros, porém, há 

possibilidade de aquisição dos dados com resolução de 30 metros na National Aeronautics 

and Space Administration – NASA. 

 

1.4 VARIÁVIEIS HIDROLÓGICAS 

 

1.4.1 Ciclo hidrológico 

 

 A definição de ciclo hidrológico segundo Silveira (2009) é o fenômeno global de 

circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado 

principalmente pela energia solar associada à gravidade e á rotação terrestre. 

 Porém, é impossível falar em ciclo hidrológico sem relacioná-lo às bacias 

hidrográficas. A bacia hidrográfica pode ser definida como um sistema físico onde a entrada é 

o volume de água precipitado e a saída é o volume escoado pelo exutório, podendo ser 

considerados como perdas intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os 

infiltrados profundamente (SILVEIRA, 2009). 

Para Rodrigues e Adami (2011), a bacia hidrográfica é um sistema que compreende 

um volume de materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximos à superfície 

terrestre, delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir do 

fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio 

ou de uma rede de canais fluviais. 

 Os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem duas direções predominantes 

de fluxo na bacia: vertical e horizontal, sendo que os processos de precipitação, 

evapotranspiração, umidade e fluxo no solo representam o vertical e o escoamento na direção 

dos gradientes da superfície e do subsolo (escoamento superficial e subterrâneo) representam 

o longitudinal (TUCCI, 2003). 

 A precipitação é a variável mais importante nos sistemas hidrológicos. Esta variável, 

em sua forma mais comum que é a chuva, ocorre quando complexos fenômenos de 

aglutinação e crescimento das microgotículas, em nuvens com presença significativa de 

umidade (vapor de água) e núcleos de condensação (poeira ou gelo), formam uma quantidade 
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significante de gotas com tamanho e peso suficientes para que a força da gravidade supere a 

turbulência normal ou movimentos ascendentes do meio atmosférico (SILVEIRA, 2009). 

 Para Giesen et al. (2000) apud Cirilo (2007), a variabilidade espacial e temporal da 

chuva ajudam a explicar a observação do decréscimo dos coeficientes de escoamento de 

acordo com o aumento das declividades. Destaca-se que para uma chuva de mesmo volume 

variando espacialmente produz mais escoamento superficial do que uma chuva espacialmente 

uniforme (MILLY & EAGLESON, 1988 apud CIRILO et al., 2007). 

 O escoamento superficial pode ser entendido como a fase do ciclo hidrológico que 

trata do deslocamento da água sobre a superfície da terra pela ação da gravidade, sendo 

diretamente relacionado às precipitações atmosféricas (GARCEZ & ALVAREZ, 1988). 

Segundo Villela & Matos (1975), o escoamento superficial envolve o excesso de precipitação 

gerado após uma chuva intensa que se desloca em direção a um curso d’água, alimentado 

tanto pelo excedente de precipitação como por águas subterrâneas. 

 Segundo Arndt (2009), o volume de água escoada superficialmente varia de acordo 

com as características físicas da bacia, dentre as quais se encontra a declividade, a área 

impermeabilizada e o tipo de solo. 

 

1.4.2 Modelos Hidrológicos 

 

 A caracterização urbana sob a ótica da hidrologia envolve um grande número de 

variáveis, que necessitam ser mensuradas ou estimadas de acordo com as necessidades da 

pesquisa, sendo na maior parte dos casos utilizados modelos hidrológicos para facilitar o 

trabalho. 

 A definição de modelo hidrológico, segundo Tucci (1998), pode ser entendida como 

uma ferramenta utilizada para representar os processos que ocorrem na bacia hidrográfica e 

prever as conseqüências das diferentes ocorrências em relação aos valores observados. Já para 

Cadier et al. (1987), modelo hidrológico é tido como a representação de algum objeto ou 

sistema numa forma ou linguagem de fácil acesso e uso, com o objetivo de entendê-lo e 

buscar suas respostas para diferentes entradas. 

 As dificuldades apresentadas para a obtenção de séries históricas de vazão 

representativas levou ao desenvolvimento de métodos e fórmulas que adotem como base 

séries de dados de precipitação, sendo que essas formulações podem ser baseadas em diversas 

metodologias (BASTOS, 2009). 
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 Segundo Carvalho & Silva (2006), os métodos utilizados para estimativa do 

escoamento superficial podem ser divididos em quatro grupos: Medição do Nível da Água, 

que é mais preciso, porém exige um grande número de postos pluviométricos; Modelo Chuva-

Vazão Calibrado, que possui uma boa precisão e se baseia no hidrograma unitário; Modelo 

Chuva-Vazão Não Calibrado, que apresenta média precisão e é baseado no método racional, 

por exemplo; e as Fórmulas Empíricas, que apresentam baixa precisão.  

 É importante destacar que mesmo modelos simplificados, como o método racional, 

têm seus parâmetros de entrada adotados mais pela experiência do projetista do que pautados 

por um método que assegure confiança nos valores obtidos (GAROTTI & BARBASSA, 

2010). Alguns fatores que interferem no desenvolvimento dos modelos são a ausência ou 

desatualização de registros hidrológicos; levantamentos topográficos incompletos, precários 

ou defasados; e informações cadastrais inexistentes. 

 Os modelos hidrológicos com embasamento físico são de grande utilidade na 

interpretação e análise de problemas localizados ou em domínios com dados topográficos e de 

parâmetros hidráulicos confiáveis, tendo em vista que a possibilidade de obtenção do 

hidrograma de cheia na saída do exutório de uma bacia (SANTOS, 2009). 

 A utilização desses modelos, que tornam o trabalho menos oneroso, possibilitam a 

solução dos seguintes problemas de previsão de vazões em um ponto dado de um curso 

d’água: estimativa da vazão média; dispersão de vazões superiores ou inferiores com relação 

ao valor médio bem como a probabilidade ocorrência dessas vazões (descargas mínimas, 

máximas e vazões de enchentes); determinação de alturas fluviométricas e velocidades de 

escoamento, estudos de propagação de ondas de inundação ao longo de um curso d’ água; 

determinação de volumes de água disponíveis em determinando intervalo de tempo 

(GARCEZ & ALVAREZ, 1988). 

 

1.5 IMPACTOS DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NO CICLO HIDR OLÓGICO  

 

 Para Mascarenhas et al. (2001), o início da ocupação urbana se dá pela retirada da 

vegetação de parte da bacia para instalação de comunidades ou de alguma atividade 

produtiva, como a agricultura inicialmente e em seguida as atividades comerciais e 

industriais, sendo que as áreas planas, mais próximas aos rios, são as primeiras a serem 

ocupadas devido a facilidade de acesso e construção. 
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Essa transformação na cobertura natural do solo, com a impermeabilização de vastas 

áreas, pode trazer alterações ao ciclo hidrológico local. A impermeabilização das superfícies 

na área urbana causa um aumento no volume de escoamento superficial, enquanto diminui a 

infiltração e a evapotranspiração (FIGURA 2), bem como causa alteração na rede de 

drenagem natural ocasionada pela impermeabilização do solo e modificações no microclima 

local.  Para Arnold & Gibbons (1996), áreas impermeáveis podem ser definidas como áreas 

constituídas de qualquer material que impeça a infiltração da água no solo, enquadrando-se 

nessa definição ruas, telhados, calçadas, estacionamentos, solos compactados e afloramentos 

rochosos. 

 
Figura 2 - Alterações no ciclo hidrológico associadas à impermeabilização. 
Fonte: EPA, 1993 traduzida por ESTEVES, 2006.  

 

De acordo com Pilz & Strobl (2007), a temática da impermeabilização está 

diretamente relacionada ao uso do solo, vazão superficial, renovação d’água em profundidade, 

microclima local, bem como na drenagem de águas superficiais. Segundo Esteves (2008), 

mesmo nas precipitações menos intensas, o aumento no escoamento superficial é observado, 

pois as superfícies impermeáveis, além de impedir a infiltração, também apresentam menos 

depressões onde poderia haver retenção da água; há um aumento na velocidade do 

escoamento superficial pelo fato das superfícies apresentarem menos resistência ao 

escoamento, por serem menos rugosas; e conseqüentemente ocorrem cheias com maior 
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volume, maior pico de vazão e menor tempo de concentração, em comparação a cheias 

naturais. Para Mascarenhas (2001), a eliminação dos espaços que deveriam ser deixados livres 

para acomodação das grandes enchentes leva as águas a procurar outros caminhos, se 

espalhando e atingindo regiões antes não alagáveis naturalmente. As causas e efeitos da 

urbanização nos recursos hídricos podem ser facilmente visualizados na figura a seguir:  

 

 

Figura 3 - Impactos causados pela urbanização nos recursos hídricos. 
Fonte: HALL, 1986 apud GAROTTI, 2008. 

 

Além dos impactos acima citados, as áreas impermeáveis também contribuem na 

alteração da qualidade da água, bem como gera impactos físicos e ecológicos. Segundo 

Esteves (2006), os poluentes e sedimentos que ficam depositados sobre as superfícies 

impermeáveis são transportados aos corpos d’água pelas águas da chuva, caracterizando a 

poluição difusa. Tais contaminantes podem ser organismos patogênicos, matéria orgânica, 

nutrientes (nitrogênio e fósforo), pesticidas, metais tóxicos, óleos e graxas. (Schueler, 1994 

apud Esteves, 2006). Além disso, pode haver a alteração na forma dos canais naturais devido 
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à erosão e o assoreamento ocasionados pelo escoamento superficial de maior vazão e 

velocidade, bem como o aumento da temperatura da água em função do contato da mesma 

com superfícies aquecidas, o que pode ocasionar a perda de habitats e o carreamento de 

poluentes para os cursos d’água.  

Vale ressaltar que para Arnold e Gibbons (1996), as superfícies impermeáveis não 

geram poluição em si, mas estão intimamente ligadas a ela, pois: (1) contribuem para 

alterações hidrológicas, (2) são conseqüências do uso do solo que gera poluição, (3) impedem 

que os poluentes sejam degradados no solo e (4) servem como sistema de transporte dos 

poluentes para a água. 

Nas grandes metrópoles, dentre os maiores problemas relacionados aos recursos 

hídricos, destaca-se a impermeabilização crescente do solo urbano, com redução nos tempos 

de concentração e interferência nas condições naturais de drenagem, amplificando os efeitos 

de cheias a jusante (COSTA, 2003 apud ESTEVES 2006). 

Lima-Queiroz et al. (2003) apud Garotti (2008) realizaram estudos sobre os impactos 

ambientais causados pela urbanização em Belo Horizonte, onde se constatou que, mesmo a 

cidade tendo sido previamente planejada, a inobservância dos fatores estabelecidos resultou 

em cursos d’água contaminados, enchentes constantes e uma intensa degradação ambiental. 

Enfatizam ainda que a maior concentração de eventos de inundação ocorre em regiões que 

foram impermeabilizadas em função da ocupação dessas áreas, o que levou ao aumento do 

escoamento superficial durante os períodos de chuvas.  

A nova configuração de urbanização e ocupação do ambiente urbano no Brasil, com 

lotes pequenos e intensamente impermeabilizados, aliados à ocupação de áreas inundáveis, 

tende a aumentar os volumes escoados superficialmente durante os eventos de chuvas, 

aumentando superficialmente as vazões de pico e maximizando as inundações e seus efeitos 

(GAROTTI, 2008). 

Esteves (2006) destaca que para alguns autores, como Schuler (1994), Arnald e 

Gibbons (1996), há uma relação linear diretamente proporcional entre a impermeabilidade de 

uma bacia e o grau de degradação dos corpos d’água (FIGURA 4), porém, há certo grau de 

incerteza associado aos números dessa relação e não há uma divisão rígida entre as classes do 

estado do corpo d’água.  
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Figura 4 - Relação entre a impermeabilidade da bacia e o estado do corpo d’água.  
Fonte: ARNOLD & GIBBONS, 1996 traduzido por ESTEVES, 2006. 

 

 Esse desenvolvimento urbano tem alterado consideravelmente a frequência e 

intensidade das inundações nos rios que drenam as bacias hidrográficas urbanas. Segundo 

Tucci & Collischonn (2000) apud Arndt (2009), à medida que a cidade se urbaniza, pode 

ocorrer uma elevação de até sete vezes nas vazões de pico, em consequência do aumento do 

escoamento superficial.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 O município de Ji-Paraná localiza-se na porção centro-leste do estado de Rondônia 

(Figura 5), território central, na Região Norte brasileira, com uma área de 6.896,744 Km² 

(IBGE, 2011). Distancia-se aproximadamente 373 km de Porto Velho, capital do estado, 

sendo o acesso rodoviário feito pela BR-364. A área urbana do município está localizada na 

confluência dos rios Machado e Urupá, sendo dividida em dois distritos, um à margem direita 

do rio Ji-Paraná e o outro à margem esquerda do rio. Seus limites são: ao norte Vale do Anari; 

ao sul, Presidente Médici, Alvorada d´Oeste e Ministro Andreaza; a leste, o Estado do Mato 

Grosso; a oeste, Urupá, Teixeirópolis e Ouro Preto do Oeste (BRASIL, 2007).  

 

Figura 5 – Localização da área de estudo.  

 

2.1.1 Clima 

 

O clima no Estado de Rondônia depende de condicionantes externas ao mesmo, que 

está relacionado à região tropical, onde os principais determinantes do clima são o 

“anticiclone do Atlântico sul” e a “depressão equatorial”, mais conhecida no Brasil como 
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“zona de convergência intertropical” ou simplesmente “convergência intertropical”, já que a 

cordilheira dos Andes protege a região de efeitos fortes do anticiclone do Pacífico 

(RONDÔNIA, 1998). Durante todo ano sopram para a Amazônia ventos do nordeste do 

anticiclone tropical dos Açores e do leste do anticiclone tropical do Atlântico Sul. A grande 

influência do anticiclone do Atlântico Sul e em menor medida do anticiclone do Atlântico 

Norte provoca uma predominância, no estado de Rondônia, da direção do vento do Sudeste e 

do Norte. 

 A cidade de Ji-Paraná, localizada na região central do estado de Rondônia, não sofre 

grandes influências do mar ou da altitude. O clima é predominantemente tropical, úmido e 

quente, durante todo o ano, com insignificante amplitude térmica anual e notável amplitude 

térmica diurna, principalmente no inverno (BRASIL, 2007).  

 Segundo Fernandes e Guimarães (2002), a média de temperatura anual no Município de 

Ji-Paraná é de 26°C, a umidade relativa média do ar em torno de 85 % e precipitação de 

chuvas na sede do município em torno de 1700 a 1800 mm/ ano. As temperaturas máximas 

podem chegar a 33°C e as mínimas a 16°C, sendo comum nos meses de Junho e Julho a 

ocorrência de temperaturas mais baixas devido a frentes frias oriundas das regiões sul e 

sudeste do país (RONDÔNIA, 1998). Outro fator importante é a baixa umidade relativa do ar, 

que nos meses de junho á setembro pode atingir valores abaixo de 20%, representando riscos 

à saúde da população. 

 

2.1.2 Geologia, Geomorfologia, Hidrologia e tipos de Solos 

 

A análise das características físicas de uma região é satisfatoriamente compreendida 

quando apresentadas em conjunto devido às interdependências das variáveis físicas da 

paisagem. Assim, as características físicas da região conferem ao município de Ji-Paraná 

geologia predominantemente residual, decorrente das alterações nas rochas existentes na área, 

que são vulcânicas e plutônicas; gnáissicas de origem magmática sedimentar de médio e alto 

grau metamórfico; e sedimentares vulcanossedimetares de grau metamórfico baixo e médio 

(BRASIL, 2007). 

O município de Ji-Paraná, localizado na região central do estado de Rondônia, possui 

um relevo predominantemente constituído sobre rochas do embasamento cristalino (BRASIL, 

2007), com altitude média variando entre os 130 a 580 metros. No perímetro urbano, a 
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altitude varia de 130 a 230 metros, com relevo predominantemente caracterizado como suave 

ondulado.  

De acordo com Carreira et al. (2011) o município de Ji-Paraná está localizado no 

Domínio Morfoestrutural do Cráton Neoproterozóico, sendo composto pelo Planalto 

Dissecado Sul da Amazônia e pela Depressão Interplanáutica da Amazônia Meridional. 

Segundo Krusche et al. (2005), 60% da área de drenagem do rio Ji-Paraná possui solos 

eutróficos, predominantemente latossolos e podzólicos, com potencial agrícola, ao contrário 

do que ocorre na maior parte do estado, em que há predominância de solos antigos, 

extremamente intemperizados, com baixos níveis de nutrientes, elevada acidez, baixa 

capacidade de troca catiônica e condições de drenagem pobre. A cobertura vegetal original da 

região é composta por floresta ombrófila. 

A hidrologia, que é um dos principais agentes de modelagem do terreno, contribui 

também para alteração nos tipos de solo. Neste sentido, a hidrologia é responsável por 

dissecar o relevo em rochas mais resistentes e depositar o material menos resistente nas calhas 

dos principais rios, no caso, o rio Machado e seus tributários, dentre os quais se encontra o rio 

Urupá. 

  

2.2. PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS  

 

O Processamento Digital de Imagens – PDI configurou a principal ferramenta de 

aquisição de dados para análise hidrológica e do uso do solo. O PDI é um conjunto de 

manipulação de dados cuja entrada e a saída é uma imagem. A imagem é uma função 

bidimensional de intensidade luz (matriz) g (i, j), onde i e j denotam as coordenadas espaciais 

e o valor g em qualquer ponto (i,j). Este valor g é proporcional ao brilho (ou o Nível de Cinza-

NC) da imagem naquele ponto (GONZALEZ e WOODS, 2000). A imagem é gerada pela 

captação da radiação eletromagnética provenientes dos alvos terrestres.  

Segundo Crosta (1992) o processamento digital de imagens de sensoriamento remoto 

trata especificamente das técnicas utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar a 

informação de interesse para determinados fins. A fase do processamento digital de imagens 

propriamente dito, abordada nesta pesquisa, consistiu basicamente nas seguintes etapas: 

Aquisição de imagens, pré-processamento, realce de imagens e análise de imagens. Ressalta-

se que todas as etapas do PDI foram executadas no software SPRING. 
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Para a realização do processamento digital de imagens, deve-se levar em consideração 

diversos fatores. Inicialmente, deve-se observar a forma de representação do dado, ou seja, se 

é vetorial ou matricial, para que então possa definir como se dará o processamento. Segundo 

Schneider (2001) apud Carvalho (2003), uma representação vetorial é uma informação de 

natureza geométrica, ou seja, ela é definida em função de elementos geométricos e 

parâmetros. Já uma representação matricial é uma informação de natureza discreta, ou seja, a 

imagem é formada por elementos independentes, dispostos na forma de uma matriz, cada um 

contendo uma unidade de informação da imagem. 

 

2.2.1 Aquisição de Imagens 

 

 A aquisição das imagens de satélite utilizadas na pesquisa foi realizada a partir do site 

do INPE. As referidas imagens são dos satélites LANDSAT-1, sensor MSS; LANDSAT-5, 

sensor TM; e CBERS 2B, sensor pancromático HRC.  

 Como a pretensão de se utilizar as imagens LANDSAT consiste na análise da 

expansão urbana de Ji-Paraná, foram selecionadas imagens de vários anos, de forma a se 

estabelecer uma série temporal. Tendo em vista que o imageamento da região teve início em 

1973, com o satélite LANDSAT-1, a série temporal de análise do crescimento urbano foi 

definida com início no mesmo ano. A partir de então, para se criar um padrão na comparação, 

foi definido um intervalo de oito anos para análise das cenas, tendo em vista a maior 

facilidade de se observar alterações no uso do solo, ressaltando-se que as imagens são de 

média e baixa resolução espacial. 

 A cena utilizada do satélite LANDSAT-1 é do sensor MSS, órbita/ponto 248/67, do 

dia 25 de julho de 1973. A cena do LANDSAT-2 é do sensor MSS, órbita/ponto 248/67, do 

dia 11 de abril de 1981. Já as demais cenas utilizadas na análise temporal são do LANDSAT-

5, sensor TM, órbita/ponto 231/67 das seguintes datas: 02 de agosto de 1989, 07 de julho de 

1997, 11 de junho de 2005 e 04 de fevereiro de 2011. 

 No caso das imagens que terão a função de subsidiar a análise do uso do solo na área 

de estudo, foram selecionadas cenas do satélite LANDSAT-5, sensor TM, órbita/ponto 

231/67, do dia 06 de agosto de 2008 e do satélite CBERS-2B, sensor HRC, órbita/ponto 173-

C/112-4 do dia 31 de julho de 2008. Vale destacar que a ocorrência de nuvens tornou inviável 

a utilização de imagens mais recentes do sensor HRC, dentre as disponibilizadas pelo INPE. 
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Essas imagens serão submetidas ao processo de fusão, conforme descrito no tópico realce de 

imagens. 

 Não foi possível analisar o uso e ocupação do solo no perímetro urbano entre os anos 

de 1973 e 2011 pelo fato das imagens do sensor HRC de alta resolução estarem disponíveis 

apenas a partir do lançamento do satélite CBERS-2B, no ano de 2007. Além disso, as imagens 

do LANDSAT utilizadas têm resolução espacial de 80 e 30 m, o que impossibilita uma 

identificação mais precisa do uso do solo em áreas urbanas. 

 

2.2.2 Pré-processamento 

 

 O pré-processamento configurou a etapa de correção geométrica das imagens 

LANDSAT e CBERS. Assim, realizou-se o registro de imagens a partir do software SPRING, 

versão 5.1.7 (CÂMARA et al., 1996), que é disponibilizado gratuitamente pelo INPE. 

O perímetro urbano foi definido como polígono de recorte das imagens na análise 

multitemporal do crescimento urbano, estando sua área localizada entre as seguintes 

coordenadas geográficas: 62º 02’30” e 61º 52’ 30” oeste; 10º 56’ 00” e 10º 49’ 00” sul. Já na 

análise do uso atual do solo em Ji-Paraná, foram delimitadas as bacias que integram o 

perímetro urbano, estando o recorte da área total delimitada entre as seguintes coordenadas 

geográficas: 63º 20’ 00’’ e 61º 55’ 00” oeste;  10º 55’ 00” e 10º 25’ 00” sul. 

Para o registro das imagens foram utilizadas bases de dados georreferenciadas 

disponibilizadas pelo Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM e pela Prefeitura Municipal. 

 

2.2.3 Realce de Imagens 

 

 A técnica de realce de imagens tem por objetivo a modificação dos níveis de cinza ou 

dos valores digitais de uma imagem, através de funções matemáticas, de modo a destacar 

certas informações espectrais, melhorando sua qualidade visual (SANTOS, 2010). Para o 

realce das imagens, após o registro, foram realizados ajustes no contraste, tendo em vista a 

melhor visualização dos componentes integrantes das bacias do perímetro urbano. 

 Para a determinação do uso do solo no perímetro urbano, os alvos verificados nas 

imagens devem apresentar uma alta resolução espacial. Como as imagens do LANDSAT 

apresentam uma moderada resolução espacial, de 30 metros, a identificação de superfícies se 
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tornaria inviável na área urbana. Assim sendo, foi realizado o processo de fusão da imagem 

do ano de 2008 do sensor TM do LANDSAT com a pancromática do sensor HRC do CBERS-

2B, de resolução espacial de 2,7 metros, através do processo de transformação IHS 

(Intensidade/Matiz/Saturação). 

 A transformação IHS, segundo Santos (2010) consiste na projeção da informação de 

cores representadas no espaço Vermelho-Verde-Azul (RGB) para outro conjunto de eixos de 

medição de cores, no caso o IHS, para descrever a amplitude de possíveis variações na 

tonalidade das cores. 

  A aplicação da técnica de fusão pelo método IHS é clássica e muito utilizada na 

identificação de áreas urbanas a partir do sensoriamento remoto, sendo seu objetivo, de 

acordo com Santos et al. (2011), a difusão da cor das imagens coloridas de um sensor à 

imagem monocromática de outro sensor, melhorando a resolução do produto final. Toda a 

etapa de fusão de imagens foi executada no software SPRING.  

 

2.2.4 Análise das Imagens 

 

 Esta etapa está diretamente relacionada à extração de informações de imagens, através 

do processo de classificação de imagens. Antes da classificação, pode-se realizar o processo 

de segmentação de imagens. Segundo Santos (2010), o objetivo da segmentação de imagens é 

fragmentar uma região em unidades homogêneas, considerando algumas características 

intrínsecas, como, por exemplo, o nível de cinzas dos pixels, textura e contraste, sendo esta 

parte integrante da classificação. Já a classificação, segundo Carvalho (2003), é o processo de 

extração de informações da imagem, através da divisão da imagem em classes, podendo ser 

realizada de forma supervisionada, a partir da coleta de amostras na imagem, e não 

supervisionada, onde o programa utiliza de propriedades estatísticas para classificação de 

imagem.  

 Todas as etapas de análise das imagens foram realizadas no software SPRING. A 

segmentação foi realizada pelo método do crescimento de regiões, considerando-se uma 

similaridade de 50 e a área dos pixels de 2,7 metros. Já a classificação das imagens foi 

realizada de forma supervisionada, através do método de Bhattacharya, com limiar de 

aceitação de 95%. Segundo Moreira (2011), o classificador de Bhattacharya é um algoritmo 

de classificação supervisionada que utiliza as amostras de treinamento para estimar a função 

de densidade de probabilidade das classes apontadas no treinamento, avaliando em cada 
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região, a distância de Bhattacharya entre as classes. Este classificador foi utilizado por ser um 

método supervisionado de classificação de imagens, o que permite uma interação por parte do 

observador, conduzindo a resultados satisfatórios na análise de áreas urbanas.  

 

2.3 MODELAGEM DIGITAL OU NUMÉRICA DO TERRENO – MDT/ MNT 

 

Um Modelo Digital de Terreno – MDT, de acordo com Namikawa (2003), é uma 

forma de representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial 

que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre.  

O processo de MDT, que pode representar dados de relevo, levantamento de 

profundidade de rios, informações meteorológicas e outras, divide-se basicamente em 3 

etapas: aquisição das amostras ou amostragem, geração do modelo propriamente dito ou 

modelagem e, por fim, utilização do modelo ou aplicações. 

A modelagem do terreno no presente estudo foi realizada a partir de imagens do 

SRTM, sendo este um radar que gerou um Modelo Digital de Elevação – MDE em boa parte 

do globo terrestre, inclusive em toda a extensão territorial do Brasil. As cenas do SRTM 

utilizadas na presente pesquisa foram SC-20-Z-A, SC-20-Z-B, SC-20-Z-C e SC-20-Z-D, que 

apresentam uma resolução espacial de 90 metros e são disponibilizadas gratuitamente no site 

da EMBRAPA. Como essas cenas foram utilizadas para a delimitação de bacias que integram 

o perímetro urbano, os divisores de águas podem apresentar pequenas distorções em função 

da baixa resolução espacial das imagens. 

O processamento dessas imagens foi realizado também no software SPRING, tendo as 

cenas da área de estudo sido submetidas a três das quatro fases do processamento digital de 

imagens, que são a aquisição, o pré-processamento e o realce das imagens, que inclui apenas 

o contraste. A partir desse processo tornou-se possível a elaboração de mapas altimétricos do 

terreno, tendo em vista que estes fornecem informações do relevo das bacias.   

Após a delimitação das bacias hidrográficas, foi possível verificar que as imagens 

submetidas ao processo de fusão englobavam por inteiro apenas seis bacias. Desta forma, 

realizou-se a mensuração do uso do solo a partir da classificação de imagens somente nessas 

bacias, pois o conhecimento da situação de parte da bacia não permitiria a realização de 

estimativas aceitáveis de seu comportamento hidrológico. 
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2. 4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

 

A delimitação das bacias que compõem o perímetro urbano de Ji-Paraná foi realizada 

no software SPRING, de forma semi-automática a partir de cenas do SRTM. Tendo em vista 

os erros ocasionados na delimitação das bacias, em função da baixa resolução espacial desse 

radar, foi necessária a realização de alguns ajustes, baseados nas declividades apresentadas 

pelas bacias. A drenagem urbana, composta por rios, córregos, igarapés e canais, foi 

remodelada a partir da imagem gerada pela fusão das imagens LANDSAT e CBERS-2B. 

A partir dos dados das bacias e drenagens obtidos pelas ferramentas geotecnológicas, 

estes foram transferidos para o software Excel e a partir das equações determinadas na 

literatura, foram mensurados os índices necessários a caracterização morfométrica das bacias.  

 

2.4.1 Forma da bacia 

 

Dentre os índices propostos para a caracterização da forma de uma bacia hidrográfica, 

estão o fator de forma, o coeficiente de compacidade e o índice de conformação. Segundo 

Porto et al. (1999), estes índices são utilizados para a comparação de bacias e também para a 

composição de parâmetros das equações empíricas de correlações entre vazões e 

características físicas das bacias. 

A forma superficial apresentada por uma bacia hidrográfica influência 

significativamente o escoamento superficial, possuindo grande relevância na determinação do 

hidrograma resultante de uma determinada chuva, bem como na determinação do tempo de 

concentração, que representa o tempo necessário para que toda a água precipitada alcance o 

exutório (TUCCI, 1998). 

 

2.4.1.1 Coeficiente de Compacidade - Kc  

 

Representa a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área 

igual à da bacia, relacionando a forma da bacia com um círculo. Pode ser determinado a partir 

da seguinte equação: 

 

A

P
kc 28,0=                                                   (1) 
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Em que: 

P - perímetro da bacia (km); 

A - área da bacia (km²). 

 

De acordo com Porto et al. (1999), bacias que possuem um formato mais próximo de 

um círculo (Kc=1) convergem o escoamento superficial simultaneamente para um trecho 

relativamente pequeno do rio principal, com maior potencialidade de produção de picos de 

enchente elevados. 

 

2.4.1.2 Fator de forma – Ff 

 

Também conhecido como fator de Gravellius, é expresso como sendo a razão entre a 

largura média da bacia (B) e o comprimento axial (L) da mesma, como na equação a seguir: 

 

L

B
F f =                                                                             (2) 

 

Sendo que a largura e o comprimento são mensurados Km. 

 

Este índice também indica a maior ou menor tendência para enchentes de uma bacia, 

pois uma bacia estreita e longa, com Ff baixo, terá menor propensão a enchentes que outra 

com mesma área e Ff maior, havendo menor possibilidade de ocorrência de chuvas intensas 

cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. 

 

2.4.1.3 Índice de conformação - Fc  

 

Compara a área da bacia com a área do quadrado de lado igual ao comprimento axial, 

sendo expresso pela equação: 

 

²L

A
Fc =                                                                                                                                     (3) 

 

Em que: 

A - área (km²); 
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L - comprimento axial da bacia (km). 

 

 Os valores apresentados pelos índices de forma da bacia são analisados paralelamente, 

de forma a verificar seu formato com relação ao rio principal. A figura apresentada a seguir 

mostra a possível forma apresentada pela bacia hidrográfica com relação aos valores 

mensurados. 

 

 

Figura 6 - Índices para diferentes formas da bacia. 
Fonte: PORTO et al. (1999). 

 

 Das configurações apresentadas na Figura 5, a que apresenta maior tendência a 

enchentes é a bacia circular, com valor de Kc=1, Ff=0,79 e Fc=0,79. Bacias com valores 

próximos a esses estão propensas aos mesmos riscos, pois haverá convergência de toda a água 

precipitada para o exutório ao mesmo tempo.   

 

2.4.2 Sistema de drenagem 

 

No que tange ao sistema de drenagem das bacias, a densidade de drenagem é um dos 

parâmetros mais relevantes. Segundo Villela e Mattos (1975), este índice pode variar de 0,5 

Km/Km², em bacias com baixa drenagem a 3,5 ou mais nas bacias excepcionalmente bem 

drenadas. 

 

2.4.2.1 Densidade de drenagem – Dd 
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 Esse índice denota o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, ou seja, 

fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia, sendo expresso pela relação entre 

o somatório dos comprimentos de todos os canais da rede (perenes, intermitentes ou 

temporários) e a área total da bacia. 

 

 
A

L
Dd

∑=                                                                                                                               (4) 

 

Onde: 

∑ L  ou LT - comprimento total dos rios da bacia (km); 

A - área da bacia (km²). 

  

2.4.3 Relevo da bacia  

 

2.4.3.1 Declividade do curso d’ água principal 

 

 A declividade do curso d’água é responsável pela velocidade de escoamento da água 

de um rio. O cálculo dessa declividade ou inclinação entre dois pontos extremos do talvegue 

principal, pode ser realizado pelos métodos da média aritmética (S1), compensação de área 

(S2) e da média harmônica (S3), conforme as equações apresentadas a seguir: 

 

                                                                                                                                (5) 

 

Em que: 

∆H – variação da cota entre os dois pontos extremos (m); 

L – comprimento do rio principal (m). 

 

                                                                                                                           (6) 

 

Em que: 
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Abp – área abaixo do perfil (m²); 

L – comprimento do rio principal (m). 

 

                                                                                                       (7) 

 

Em que: 

L – comprimento do rio principal (m); 

Li – comprimento em cada um dos trechos (m); 

Ii: declividade em cada um dos n trechos (m/m) 

 

Segundo Garcez & Alvarez (1988), o valor de S1 representa a declividade média 

obtida a partir da diferença total de elevação do leito pela extensão territorial do curso d’água 

entre dois pontos; o valor de S2 determina uma área entre a linha de declividade e o eixo das 

abcissas, que apresenta área igual à compreendida entre a curva do perfil e o mesmo eixo; o 

valor de S3 representa a linha de declividade equivalente do álveo, sendo um índice 

idealizado para indicar o tempo de translação da água ao longo da extensão do perfil 

longitudinal.  

 

2.4.3.2 Declividade média da bacia 

 

A declividade dos terrenos de uma bacia controla em boa parte a velocidade com que 

se dá o escoamento superficial. Quanto mais íngreme for o terreno, mais rápido será o 

escoamento superficial, o tempo de concentração será menor e os picos de enchentes maiores.  

Assim, a declividade média do terreno pode ser expressa como a variação de altitude 

entre dois pontos do terreno, em relação à distância que os separa. A partir da elaboração do 

mapa de declividades no software SPRING, as classes de declividade geradas neste tema 

foram reclassificadas em seis intervalos distintos sugeridos pela EMBRAPA (1979), 

conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2 - Classificação da declividade segundo EMBRAPA (1979). 

Declividade (%) Discriminação 

0 – 3 Relevo plano 

3 – 8 Relevo suave ondulado 

8 – 20 Relevo ondulado 

20 – 45 Relevo forte ondulado 

45 – 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo forte montanhoso 

 
 

2. 5 ANÁLISE DE CHUVAS INTENSAS 

 

Para a análise das chuvas intensas em Ji-Paraná, foi utilizada uma série histórica de 

dados de chuva máxima de “um dia” entre os anos de 1975 e 1997, sendo estes dados 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas - ANA. Esta série de dados é proveniente 

da estação Ji-Paraná, código 1061001 (FIGURA 6), que mesmo estando ativa, possui dados 

apenas do período acima citado. Os intervalos que apresentaram falhas de medição foram 

excluídos, sendo contabilizados para as análises estatísticas dos dados 262 meses efetivos. 

 

Figura 7 – Localização da Estação Pluviométrica 1061001. 
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Em seguida, foi extraída da série histórica a altura máxima de chuva de “um dia” para 

cada ano, constituindo, dessa forma, a série de chuvas máximas anuais. Esses dados foram 

organizados em ordem decrescente, sendo calculados a média aritmética e o desvio-padrão da 

amostra. A partir desses valores, tornou-se possível analisar estatisticamente a probabilidade e 

o período de retorno das chuvas intensas, utilizando-se a distribuição de Gumbel. Hershfield e 

Kohler (1960) comprovaram ao analisar os dados de diversas estações pluviométricas nos 

Estados Unidos, que a distribuição de Gumbel é bastante eficiente na descrição do fenômeno 

das chuvas intensas. 

A variável reduzida de Gumbel (y) foi obtida pela equação abaixo, como preconizado 

por Gumbel (2004). 

 

                                                                                                     (8)   

                        

Onde:  

sx – desvio-padrão da série; 

xi – valor de um elemento da amostra; 

xm – média da amostra da série anual finita de n valores; 

sy – desvio-padrão, valor tabelado; 

ym – média da variável reduzida (y), a qual é tabelada em função do número de dados da 

amostra. 

 

O período de retorno - Tr, definido como o intervalo médio, em anos, em que um valor 

qualquer de chuva é igualado ou superado, pelo menos uma vez é estimado pela equação 

abaixo, sendo tal expressão função da base dos logaritmos neperianos (e). 

 

                                                        (9) 

 

Em que:  

Tr – período de retorno (anos); 

y – variável reduzida de Gumbel. 
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Para que os dados apresentassem as mesmas características do papel log-

probabilístico, conhecido também como papel de Gumbel, foram plotados em um gráfico, de 

forma que os pontos correspondentes às alturas máximas de chuva (p) ficassem na ordenada 

em escala aritmética, e o período de retorno (anos) correspondente na abscissa em escala 

logarítmica-probabilística. 

 

Figura 8 - Reta de ajuste dos dados de precipitação máxima em relação ao período de retorno. 

 

Após a plotagem dos dados no gráfico, ajustou-se uma reta que compreendeu a 

amplitude dos dados analisados, apresentando um coeficiente de ajuste de 96%. Assim 

tornou-se possível estimar para diversos períodos de retorno as precipitações máximas com 

duração de “um dia”, podendo até mesmo extrapolar informações para períodos de retorno 

maiores do que os contidos no intervalo desses dados, a partir da equação apresentada a 

seguir: 

 

                                             (10) 

 

Em que: 

p – precipitação máxima (mm); 

Tr – período de retorno (anos).  

 

Depois de obtidas as alturas das chuvas para os períodos de 2 a 100 anos, estimou-se 

as prováveis intensidades máximas médias para todas as durações de chuva de 5 minutos a 24 
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horas, por meio da desagregação de chuva diária, sendo para tal procedimento utilizado os 

quocientes das relações médias a nível nacional obtidos por CETESB (1979), explicitado em 

Tucci et al. (2004). 

Ao obter as informações de alturas máximas para os períodos e durações pretendidos, 

gerou-se a equação Intensidade-Duração-Frequência - IDF de Ji-Paraná por meio do 

estabelecimento das constantes - K, a, b e c - pelo método dos mínimos quadrados, para a 

equação IDF geral, apresentada abaixo. Segundo Villela e Mattos (1975) é o modelo 

matemático mais utilizado para expressar a relação IDF da precipitação. 

 

                                             (11) 

 

Onde: 

im – intensidade máxima média de precipitação, mm/h; 

K, a, b, c – parâmetros relativos à localidade; 

t – tempo de duração da chuva (min); 

Tr – período de retorno (anos). 

 

De acordo com Riguetto (1998), a escolha de períodos de retorno usados em projetos 

hidrológicos varia de acordo com a importância do projeto, a partir da relação custo-benefício 

e da avaliação dos danos causados pela falha de seu planejamento. Segundo Arndt (2009), os 

períodos de retorno (Tr) para projetos de drenagem, em geral, são de 2 anos para áreas 

residenciais, 5 anos para áreas comerciais e 20 anos para canais de drenagem urbanos. 

 

2.6 MODELOS HIDROLÓGICOS 
 

Tendo em vista que o modelo hidrológico é uma ferramenta desenvolvida pela ciência 

para facilitar o entendimento e a representação de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 2005), sua 

utilização deve ser compatível com os objetivos do estudo. Porém, a aplicação de 

determinados modelos exigem o conhecimento de certas variáveis que podem ser 

desconhecidas para a área de estudo. Diante da ausência de informações, os possíveis 

caminhos para solucionar o problema são a utilização de dados de bacias vizinhas com 

características similares, utilização de modelos empíricos ou mensuração de variáveis a partir 

das informações disponíveis. 
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No presente estudo, as variáveis mensuradas foram obtidas a partir da utilização de 

equações empíricas para determinados índices, bem como extração de novas informações a 

partir de dados disponíveis. Com a utilização do software SPRING, das imagens dos satélites 

CBERS-2B e LANDSAT, e também das cenas da imagem do SRTM, foi possível a extração 

e conseqüente mensuração dos índices morfométricos, bem como análise temporal do 

crescimento urbano e uso e ocupação atual do solo em Ji-Paraná. Essas informações, aliadas 

aos dados de precipitação obtidos a partir da série histórica disponibilizada pela ANA, 

subsidiam a realização de estudos relevantes a previsão de enchentes urbanas. 

O tempo de concentração, segundo Pinto et al. (1975) apud Franco (2004), representa o 

tempo necessário para que toda a área da bacia passe a contribuir para a seção de controle, 

mantida uma precipitação constante e uniforme, com intensidade superior a capacidade de 

infiltração. No presente estudo, o tempo de concentração foi mensurado a partir de três 

métodos, apresentadas a seguir: 

O tempo de concentração pode ser calculado com razoável precisão de acordo com 

Garcez & Alvarez (1988), pela equação apresentada a seguir: 

 

                                                                                                 (12) 

 
Em que: 
L = Comprimento do Talvegue (m); 
i = declividade média do talvegue; 
av = relação entre área coberta de vegetação e a área total da bacia. 
 

O tempo de concentração calculado pelo método de Kirpich, que utiliza uma equação 

empírica muito difundida, foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1942, sendo aplicável a 

bacias com declividades de 3% a 10% e áreas de, no máximo 0,50 km². A equação pode ser 

visualizada a seguir: 

 

                                                                                                                    (13) 

 

Onde:  

tc = tempo de concentração, em minutos;  
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L = comprimento do talvegue, em km;  

H = desnível total do talvegue, em metros. 

 

O tempo de concentração estimado pelo método de Kirpich modificado, de acordo com 

Franco (2004) foi utilizado pelo DER/SP em bacias com áreas de drenagem superiores a 100 

ha (1 km²). A equação é apresentada a seguir: 

                                                                                                                    (14) 

 Após o cálculo do tempo de concentração para seis das catorze bacias em estudo, 

partiu-se para a determinação do coeficiente de escoamento superficial - C. Este coeficiente 

pode ser definido como a relação entre o volume total precipitado e o volume total escoado 

superficialmente, sendo que o valor de C é um índice variável e que compacta em um só valor 

características do uso e ocupação do solo, das chuvas, do efeito de armazenamento e retenção 

superficial, da rede de drenagem, entre outros (GENOVEZ, 2001). 

No presente estudo, o coeficiente de escoamento superficial foi calculado por dois 

diferentes métodos: de Horner e de Fantoli. Ambos os métodos utilizam o valor do tempo de 

duração das chuvas igual ao tempo de concentração da bacia em estudo. Isso ocorre devido à 

utilização desse coeficiente para a estimativa das vazões máximas em algumas bacias pelo 

método racional, conduzindo a cálculos que sejam representativos de uma situação em que a 

vazão máxima ocorre quando toda a bacia estiver contribuindo no exutório (COLLISCHONN 

& TASSI, 2008). Os tempos de concentração calculados pelas equações acima foram 

utilizados na estimativa de C. 

 No método de Horner, o coeficiente de escoamento superficial apresenta uma relação 

com a duração das chuvas, forma da bacia e porcentagem de impermeabilização, sendo a 

equação apresentada a seguir: 

 

                                                                                   (15) 

Onde:  

r = porcentagem impermeabilizada da área;  

t = tempo de duração da chuva, em minutos. 
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 Já o método de Fantoli utiliza a taxa de impermeabilização da bacia associada à 

precipitação antecedente “it”, conforme a equação apresentada a seguir: 

 

                                                                                                                     (16) 

 

Onde: 

t = duração da chuva, em horas; 

a = coeficiente em função da porcentagem impermeabilizada da área; 

i = intensidade da chuva, em mm/h. 

 

 A partir do conhecimento do tempo de concentração e do coeficiente de escoamento 

superficial por diferentes métodos, bem como de informações das bacias em estudo, 

selecionou-se um método que permitisse a determinação da vazão máxima de projetos para as 

diferentes bacias analisadas, considerando-se a influência da variação do período de retorno e 

de diferentes porcentagens de áreas impermeáveis em cada bacia. 

 Tendo em vista a grande utilização do método racional e sua maior facilidade de 

aplicação diante dos dados disponíveis para as bacias em estudo, optou-se por sua utilização. 

Segundo Franco (2004), para a utilização desse método, algumas hipóteses simplificadoras 

necessitam ser atendidas: 

• A chuva é considerada de intensidade uniforme; 

• A chuva é considerada uniformemente distribuída no espaço; 

• A duração da chuva deve ao menos igualar o tempo de concentração da bacia; 

• O escoamento superficial é do tipo hortoniano, produzido por intensidade de chuva 

superior a capacidade de infiltração; 

• O escoamento subterrâneo é desprezível; 

• O processo de amortecimento através do armazenamento superficial é desprezível; 

• Chuvas anteriores não afetem a vazão máxima no exutório. 

 A equação para o cálculo de vazões de cheia de uma bacia hidrográfica pelo método 

racional é apresentada a seguir: 

 

                                                                                                                            (17) 
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Em que:  

Q = vazão máxima de escoamento (m³/s); 

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

i = intensidade média máxima de precipitação, em mm/h; 

A = área da bacia de drenagem, Km². 
 

Em função de o método racional ser geralmente aplicável a bacias com área variando 

entre 0,05 e 0,5 Km² (PORTO, 1995; PRUSKI et al., 2004 apud ARNDT, 2009), a utilização 

direta deste método para as bacias em estudo poderia gerar resultados incoerentes, pelo fato 

de que as bacias estudadas possuem áreas entre 0,76 e 25,35 Km². 

Para corrigir essas distorções ocasionadas pelo tamanho da área, o método racional foi 

modificado, de forma a permitir sua aplicação para áreas maiores. Segundo Franco (2004), o 

método racional modificado possui aplicabilidade para áreas de 0,5 a 1 Km². Já para Carvalho 

& Silva (2006), esse método pode ser aplicado a bacias que apresentem uma área entre 0,8 e 2 

Km². A equação do método racional modificado é apresentada a seguir: 

                                                                                                                    (18) 

                                                                                                                   (19) 

Em que: 

Q = vazão máxima de escoamento (m³/s); 

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

i = intensidade média máxima de precipitação, em mm/h; 

A = área da bacia de drenagem, ha; 

L = comprimento axial da bacia, km. 

  

 Para áreas ainda maiores, o método racional foi novamente aprimorado, sendo 

desenvolvido a partir dele o método I-Pai–Wu, sendo este método aplicável, segundo 
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Carvalho & Silva (2006), a bacias com área entre 2 e 200 Km². A equação básica do método 

I–Pai-Wu é apresentada a seguir: 

                                                                                                           (20) 

                                                                                                         (21) 

                                                                                                                                 (22)      

Onde:  

F = fator de ajuste relacionado com a forma da bacia; 

L = comprimento axial da bacia, em km; 

A = área da bacia, em ha;  

K = coeficiente de distribuição espacial da chuva. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISE MULTITEMPORAL DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFIC O 

 

 A ocupação da área onde atualmente se localiza Ji-paraná remonta as últimas décadas 

do século XIX, porém, mesmo diante da linha telegráfica, do ciclo da borracha e da 

descoberta de diamantes na região, foi apenas na década de 70 que houve uma explosão 

demográfica no local. Para se ter uma idéia, o distrito de Vila de Rondônia, conhecido nos 

dias atuais como Ji-Paraná, possuía em 1952 apenas 1.100 habitantes e em 1960 uma 

população de pouco mais de 1.600 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-

PARANÁ, 2011). 

 Devido a essa explosão demográfica ocorrida a partir da década de 70, em função da 

abertura da BR-364 e dos Projetos de Colonização promovidos pelo INCRA, a taxa de 

crescimento populacional se tornou excessivamente elevada, fato discutido mais a frente. 

 Segundo o Núcleo de Estudos da População - NEPO da UNICAMP (1999), uma das 

maiores taxas de crescimento observadas para o município de Ji-Paraná foi entre a década de 

70 e 80, com um valor médio de 18,43% ao ano. Nesse período a população variou de 10.343 

habitantes para 56.155 habitantes, ou seja, se tornou cinco vezes maior, ressaltando que o 

crescimento entre a década de 60 e 70 também foi considerável, com a população variando de 

aproximadamente 1.600 para 10.343 habitantes. 

A partir da imagem do sensor MSS, do satélite LANDSAT-1 (FIGURA 7) para o ano 

de 1973 é possível verificar as áreas inicialmente ocupadas na cidade de Ji-Paraná. Porém, em 

função da baixa resolução espacial da imagem (80 metros), não é possível afirmar que toda a 

área de retirada da vegetação configura o núcleo urbano de Ji-Paraná.  
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Figura 9 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 1973. 
 

 Analisando-se a imagem de 1973, é possível identificar as áreas que apresentam solo 

exposto, que são as figuras de variados tamanhos e formas com uma coloração rosada, sendo 

possível identificar também os rios que cruzam a área recorte e uma estrada, com início e fim 

indicado por setas vermelhas na Figura 7. Essa estrada é rodovia BR-364 antes de sua 

pavimentação. A área em que a ocupação urbana é mais evidente na figura é representada por 

uma região de solo exposto as margens da estrada e dos cursos d’água, sendo o rio Machado o 

de maior extensão. A textura dessa região urbanizada é lisa e difere das demais áreas de solo 

exposto em função de uma tonalidade mais esbranquiçada. A textura rugosa e a cor 

apresentadas pela vegetação indicam que ela é predominantemente original, podendo os tons 

mais escuros ser explicados pelo fato da vegetação ser de áreas úmidas. 

 É importante ressaltar que o perímetro urbano do município, definido pela Lei Federal 

nº 6.431, de 11 de junho de 1977, foi estabelecido com uma área inicial de 3.600 ha, 

englobando essa área mais próxima aos rios e a rodovia. 

 No período de 1980 a 1991, a taxa de crescimento observada foi menor que na década 

anterior, porém um valor ainda considerado alto, de 5,17% ao ano, sendo que a população 

saltou de 56.155 (NEPO, 1999) para 97.799 habitantes (IBGE, 2011). As duas imagens da 
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série LANDSAT referentes a esse período, uma de baixa resolução espacial, sensor MSS 

(FIGURA 8) e uma de média resolução espacial, sensor TM-5 (FIGURA 9), permitem a 

verificação das áreas com maior densidade ocupacional.    

 

 

Figura 10 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 1981. 
 

 Na imagem de 1981, o núcleo urbano é mais facilmente identificado que em 1973, 

pois além da coloração mista de rosa e branco, o padrão, que está relacionado ao arranjo 

espacial da figura, a forma e textura permitem tal identificação. No caso da vegetação, a 

configuração é totalmente diferente da imagem de 1973, pois a textura na maior parte da 

imagem é mais lisa e a cor é mais clara, o que indica o desmatamento da área e crescimento 

de uma vegetação mais baixa, provavelmente capim, restando apenas alguns remanescentes 

florestais. Florenzano (2007) descreve que em uma área de mata, a cobertura vegetal é mais 

heterogênea e apresenta uma textura mais rugosa do que uma área de reflorestamento, que é 

mais homogênea ou uniforme, e esta por sua vez é mais uniforme que uma área de cultura. As 

atividades agropecuárias, expressivas na região, podem servir de explicação a mudança no 

uso do solo nas proximidades da mancha urbana.  



55 

 

  

 A partir da Lei Municipal nº 011, de 10 de Novembro de 1983, foi fixado um novo 

perímetro urbano para o município de Ji-Paraná, com o acréscimo de uma área de 1.092,50 

ha. Desta forma, o perímetro urbano passa a apresentar uma área total de 4.692,50 ha. 
 

 

 

Figura 11 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 1989. 
 

 Na imagem de 1989, a área urbana já apresentava uma estrutura bastante similar a 

atual, com os padrões espaciais das unidades habitacionais e do arruamento bem definidos. A 

maior parte das estradas atualmente existentes já havia sido implantada, porém sem 

pavimentação. Destaca-se que foi entre 1982 e 1984 que a BR-364 foi pavimentada, sendo 

possível observá-la na Figura 9 a partir das setas indicativas de seu início e fim. A vegetação 

observada na área recorte é predominantemente ciliar, com uma textura mais rugosa, porém 

com uma cor mais clara que as imagens anteriores, fato este que pode estar associado à 

mudança do sensor em que as imagens foram obtidas (resoluções espaciais e espectrais 

distintas). O formato de alguns remanescentes florestais visualizados na imagem de 1981 

pode também ser identificado na figura de 1989. A vegetação mais baixa mostrada em 1981 

foi reduzida, apresentando em 1989 uma maior área de solo exposto. O período em que a 
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imagem foi registrada pode influenciar na proporção de vegetação secundária, tendo em vista 

que nos períodos de preparação da terra para o plantio, o solo fica exposto. 

   No período de 1991 a 1996, a população apresentou uma taxa de crescimento 

negativo, variando de 97.799 para 94.705 habitantes (IBGE, 2011). Porém, mesmo com esse 

déficit no crescimento, a estrutura urbana foi se modificando, sendo visível um maior 

adensamento nas áreas já ocupadas em 1997 (FIGURA 10) com relação a 1989, com uma 

redução nas árvores distribuídas ao longo da mancha urbana, que são pequenos pontos verdes, 

e aumento dos pontos acinzentados, que indicam a impermeabilização do solo por concreto. 

  É importante ressaltar também que nesse período, mais especificamente no ano de 

1993, houve uma expansão do perímetro urbano, através da Lei Municipal nº 491, de 18 de 

fevereiro de 1993. Esta lei acrescentou ao perímetro urbano uma área correspondente a 

5.846,243 ha, passando o município a possuir uma área urbana de 10.538,743 ha. 
 

 

 

Figura 12 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 1997. 

 

 Entre os anos de 1996 e 2000, de acordo com o IBGE (2011), a população de Ji-

Paraná voltou a crescer, saltando de 94.705 para 106.800 habitantes. A partir de uma 

comparação entre a imagem de 1997 e de 2005, nota-se que além da intensificação no 

adensamento urbano, houve uma expansão nos bairros mais periféricos, especialmente na 
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região leste e sudeste da mancha urbana. Um fato interessante a ser observado é com relação 

ao bairro Novo Ji-Paraná, identificado na Figura 11 por um círculo vermelho. Esse bairro, que 

era inexistente em 1997, se mostra totalmente formado em 2005, com um padrão típico de 

áreas de baixo nível socioeconômico, que segundo Florenzano (2007) caracterizam-se pelo 

tamanho mínimo das unidades habitacionais, sem espaçamento entre si, nem organização 

espacial, ausente de estrutura viária. Além disso, o referido bairro foi implantado em um local 

inadequado, pois boa parte de sua área está localizada em uma APP.  
 

 

 

Figura 13 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 2005. 
 

 No período de 2000 a 2010, a população jiparanaense cresceu de 106.800 para 

116.610 habitantes, apresentando no ano de 2010 uma densidade demográfica de 16,91 

hab./km² (IBGE, 2011). Segundo a AROM (2011), a população urbana em 2000 era de 

91.013 habitantes, quase seis vezes maior que a população rural enquanto no ano de 2010, 

segundo o IBGE (2011), a população urbana ficou em 104.841 habitantes, que representa 

quase 90% da população total. 

 Destaca-se que no ano de 2010, a partir da Lei Municipal nº 2.042, de 12 de julho de 

2010, o perímetro urbano foi submetido a uma nova expansão, com um acréscimo de 950,14 
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ha à sua área. Desta forma, o perímetro urbano que já possuía uma área de 10.538,743 ha 

passa a ter uma área de 11.488,883 ha.  

  

 

Figura 14 – Configuração Urbana de Ji-Paraná em 2011. 

  

 A partir de uma imagem mais recente do perímetro urbano de Ji-Paraná, do ano de 

2011 (FIGURA 12), é possível verificar que o adensamento ocorrido nas áreas de maior 

densidade populacional é ainda maior que em 2005, o que leva a uma idéia de maior 

incremento nas superfícies impermeabilizadas. 

 Essa configuração atual apresentada pela mancha urbana caracteriza uma situação 

bastante crítica com relação à drenagem urbana, em função da ausência de rede de drenagem 

no município, da proximidade entre a área urbanizada e os cursos d’água, da altimetria do 

terreno que é bem regular e da ocorrência do adensamento urbano com a conseqüente 

impermeabilização do solo. 

 A partir da Tabela 3 é possível verificar que ao longo dos anos, as áreas onde são 

observados os núcleos populacionais da cidade foram evoluindo e as respectivas áreas 

estabelecidas pelas leis municipais. Essa delimitação das áreas com maior concentração 

urbana foi feita a partir de observação visual, com sua mensuração no software SPRING.  

 



59 

 

  

Tabela 3. Área de concentração do núcleo urbano baseado nas imagens de satélite. 

Ano Área de Concentração do Núcleo Urbano (Km²) 
1973 6,33 
1981 17,83 
1989 27,40 
1997 31,59 
2005 38,33 
2011 39,22 

 

 Os valores apresentados na Tabela 3 mostram que as áreas de concentração 

populacional apresentaram um crescimento maior entre os anos de 1973 e 1989, concordando 

com os dados apresentados pelo IBGE quanto ao aumento demográfico. Já entre os anos de 

2005 e 2011, em que a taxa de crescimento populacional já é menos intensa, a variação nas 

áreas adensadas é menor. 

 A partir de uma análise geral dessa série histórica de imagens, torna-se evidente que 

muitos cursos d’água e áreas alagadas foram aterrados para que se tornasse possível o 

crescimento urbano, criando-se novos nas regiões próximas a mancha urbana para atender as 

necessidades dos produtores rurais. Porém, deve-se observar que essa prática de aterramento e 

abertura de cursos d’ água causa alterações na dinâmica subterrânea da água. Além disso, 

pode-se notar a alternância nas áreas de solo exposto e vegetação secundária ao longo das 

imagens, explicada pelo período em que a imagem foi adquirida. 

 Conforme discutido ao longo do tópico 3.1 do texto, a definição do perímetro urbano e 

o aumento de sua área foram definidos por meio de dispositivos legais. Esse crescimento pode 

ser visualizado mais facilmente por meio da Tabela 4, apresentada a seguir. 

 

Tabela 4. Crescimento do perímetro urbano segundo a legislação municipal. 

 Ano Dispositivo Legal Área acrescida (ha) Área Total (ha) 

1977 Lei Federal nº6.431/1977 3.600 3.600 

1983 Lei Municipal nº 011/1983 1.092,50 4.692,50 

1993 Lei Municipal nº 491/1993 5.846,243 10.538,743 

2010 Lei Municipal nº 2.042/2010 950,14 11.488,883 

  

Na tabela 4, verifica-se que o perímetro urbano foi criado a partir de uma lei federal e 

seu crescimento foi regulado por leis municipais, sendo o maior acréscimo observado no ano 

de 1993, em que a área urbana do município de Ji-Paraná duplicou seu tamanho. Além disso, 



60 

 

  

é importante destacar que a cidade teve uma expansão recente, o que indica que ela continua 

se desenvolvendo. 

 

3.2 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 
 

A utilização de ferramentas geotecnológicas permitiu a delimitação das bacias 

hidrográficas que estão inseridas integralmente ou parcialmente no perímetro urbano de Ji-

Paraná, conforme a Figura 13, bem como a mensuração das diversas variáveis necessárias à 

análise morfométrica. Destaca-se que cada bacia apresenta características distintas com 

relação às outras, tanto em suas características físicas quanto no comportamento referente ao 

uso e ocupação do solo e comportamento frente a determinadas variáveis hidrológicas. 

 

 

 

Figura 15 - Bacias hidrográficas integrantes do perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 

Conforme é possível observar na figura acima, as bacias, em sua grande maioria são 

de pequeno porte, ou seja, microbacias. A bacia identificada com o número 5 é na verdade a 

bacia hidrográfica do rio Urupá, um dos principais tributários do rio Machado. Essa bacia de 
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grande extensão possui uma parte muito pequena de sua área contida no perímetro urbano de 

Ji-Paraná, porém, este trecho refere-se exatamente a sua foz, que é o trecho onde toda água 

escoada na bacia irá desaguar. 

Excetuando-se a Bacia 5, que possuem uma área superior a 4.000 Km², todas as 

demais bacias possuem uma área inferior a 100 Km². Destas treze bacias restantes, nove 

apresentam área inferior a 10 km². A configuração das bacias que fazem parte do perímetro 

urbano, principalmente as que apresentam uma área menor podem ser facilmente visualizadas 

na Figura 14.  

 

 

Figura 16 - Bacias hidrográficas inseridas no perímetro urbano de Ji-Paraná. 

 

 Como é possível observar na figura acima, apenas cinco bacias estão totalmente 

inseridas no perímetro urbano, que são as Bacias 3, 9, 10, 11 e 12. Porém as Bacias 4, 8 e 13 

apresentam a maior parte de sua área englobada por esse perímetro. A Tabela 4, apresentada a 

seguir, traz os índices morfométricos mensurados para todas as bacias em estudo.  
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Tabela 5. Índices Físicos das Bacias Hidrográficas do perímetro urbano de Ji-Paraná. 
Informações das 
Bacias 

Bacia  
1 

Bacia  
2 

Bacia 
3 

Bacia 
4 

Bacia  
5 

Bacia 
6 

Bacia 
7 

Bacia 
8 

Bacia 
9 

Bacia 
10 

Bacia 
11 

Bacia 
12 

Bacia 
13 

Bacia 
14 

Área (km²) 59,83 7,10 3,20 25,35 4.184,94 13,98 86,04 3,30 6,16 3,95 3,78 0,76 5,80 1,81 
Perímetro (km) 45,84 12,74 7,94 28,87 440,64 21,29 54,67 9,01 14,05 11,25 11,04 4,08 12,39 6,60 
Comprimento Axial 
(Km) 

15,60 3,64 2,10 9,86 134,88 6,69 18,75 2,49 3,33 3,46 3,14 1,17 2,97 2,34 

Largura Média (Km) 3,76 2,37 1,69 2,35 30,86 2,10 4,38 1,34 1,82 1,10 1,08 0,66 1,91 0,76 
Coeficiente de 
Compacidade – Kc 

1,66 1,34 1,24 1,61 1,91 1,59 1,65 1,39 1,58 1,59 1,59 1,31 1,44 1,37 

Fator de Forma – Ff 0,24 0,65 0,81 0,24 0,23 0,31 0,23 0,54 0,55 0,32 0,35 0,56 0,64 0,32 
Índice de 
Conformação – Fc 

0,25 0,53 0,73 0,26 0,23 0,31 0,24 0,53 0,55 0,33 0,38 0,55 0,66 0,33 

Comprimento dos 
Cursos d'água (Km) 

51,99 6,86 2,89 34,52 2.405,02 18,84 81,98 3,25 7,49 3,65 2,66 1,46 5,17 1,69 

Densidade de 
Drenagem (km/km²) 

0,87 0,97 0,90 1,36 0,57 1,35 0,95 0,98 1,22 0,93 0,70 1,91 0,89 0,93 

S1 (m/Km) 4,87 7,09 20,11 5,55 0,91 7,20 3,18 5,25 11,27 9,58 10,39 6,62 10,60 15,58 
S2 (m/Km) 2,53 5,25 16,41 3,95 0,49 4,52 1,88 5,22 9,00 5,58 8,35 6,43 8,26 14,50 
S3 (m/Km) 2,38 5,95 17,47 3,90 0,44 4,67 2,00 5,25 8,05 4,42 9,03 6,60 9,01 15,17 
Altitude Máxima (m) 235,00 184,00 175,00 213,00 581,00 197,00 231,00 162,00 188,00 189,00 187,00 155,00 183,00 177,00 
Altitude Média (m) 184,50 155,5 152 174 358,5 166 179 149 161,5 162 158,5 146 159,5 158,5 
Altitude Mínima (m) 134,00 127,00 129,00 135,00 136,00 135,00 127,00 136,00 135,00 135,00 130,00 137,00 136,00 140,00 
Declividade Média 
(m/Km) 6,47 15,65 21,95 7,91 3,30 9,26 5,55 10,44 15,91 15,61 18,15 15,33 15,84 15,79 
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 Quanto à forma das bacias em estudo, a análise dos índices Fator de Forma - Ff, 

Coeficiente de Compacidade - Kc e Índice de Conformação - Fc possibilitou a verificação que 

a maior parte delas possui um formato alongado, tendendo ao retangular. As bacias que 

apresentam esse formato, segundo PORTO et al. (1999), possuem o valor do Kc próximo a 1,4 

e de Ff e Fc próximo a 0,25. Dentre as bacias que apresentam uma configuração com estas 

características, estão as Bacias 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 14. Porto (1999) e Tonello et al. (2006) 

citam que valores elevados para o coeficiente de compacidade e baixos valores para o índice 

de conformação indicam uma bacia mais alongada, com baixa possibilidade de picos de 

enchentes. Isso se deve ao fato de bacias estreitas e alongadas, com baixo fator de forma, 

apresentam uma menor possibilidade de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda sua 

extensão. 

Os índices apresentados para as demais bacias, que são as Bacias 2, 3, 8, 9, 12 e 13, 

indicam uma configuração de transição entre o formato retangular e circular. Os valores de Kc 

para essas bacias oscila entre 1,0 e 1,4 e os valores de Ff e Fc oscilam na faixa de 0,25 a 0,79. 

Segundo Garcez & Alvarez (1988), valores menores do índice de compacidade e maiores do 

índice de conformação indicam maior potencialidade de picos de enchente elevados. Desta 

forma, os valores encontrados indicam que para as bacias em estudo há possibilidades de que 

esses eventos ocorram. Segundo Cardoso et al. (2005), há maiores possibilidades de que 

ocorram chuvas intensas de forma simultânea em toda a extensão das bacias que apresentam 

formato circular, com a concentração mais rápida de um grande volume de água no tributário 

principal. 

 Os valores de Dd encontrados para todas as bacias integrantes do perímetro urbano de 

Ji-Paraná variaram entre 0,57 e 1,36 Km/Km², que remete a bacias com uma densidade de 

drenagem baixa e um tempo de concentração mais elevado. Segundo Porto et al. (1999) 

quanto mais eficiente o sistema de drenagem, mais rapidamente a água do escoamento 

superficial originada da chuva chegará à saída da bacia, gerando hidrogramas com picos 

maiores em instantes mais cedo. Garcez & Alvarez (1988) também asseguram que em bacias 

com um número elevado de cursos d’água em relação a sua área o deflúvio atingirá mais 

rapidamente os rios, havendo provavelmente picos de enchentes altos e deflúvios de estiagem 

baixos. Vale ressaltar que o uso do solo, destacando-se sua impermeabilização, pode gerar um 

maior volume de água escoada superficialmente, intensificando os picos de enchentes. 

Dentre as características relacionadas ao relevo da bacia, a declividade do rio principal 

é de grande relevância pelo fato de que a velocidade de escoamento da água de um rio 
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depende da declividade dos canais fluviais. Para verificar a declividade equivalente dos cursos 

d’água das 14 bacias integrantes do perímetro urbano de Ji-Paraná, foram utilizados três 

métodos: o da média aritmética (S1), o da compensação de área (S2) e o da média harmônica 

ou cinemático (S3), sendo os valores apresentados na Tabela 3. Segundo Garcez & Alvarez 

(1988), o valor mais representativo e racional da declividade do perfil longitudinal é o 

encontrado pelo método da compensação de área (S2). O valor de S1 não representa o 

desenvolvimento real do curso d’água pelo fato de expressar a declividade entre dois pontos 

extremos. Já o valor de S3 é uma espécie de índice idealizado para representar o tempo de 

translação da água ao longo da extensão do perfil longitudinal (GARCEZ & ALVAREZ, 

1988). 

O perfil longitudinal e a declividade dos cursos d’água de cada bacia pelos três 

métodos são apresentados a seguir: 
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Figura 17 – Perfil Longitudinal do rio principal das bacias em estudo e respectivas declividades (S1, 
S2 e S3). 
 

 A partir da análise do perfil longitudinal do rio principal das bacias em estudo, é 

possível verificar que a maior parte das bacias apresenta cursos d’água com um declive mais 

acentuado no início de seu percurso, ou seja, nas regiões de maior altitude, adquirindo a partir 

daí uma variação de declividade praticamente constante até o exutório. As bacias 5 e 6 são 

exemplos bem claros dessa conformação apresentada pelos rios principais. 

 Os declives ou aclives mais acentuados que se seguem ao longo do perfil dos rios 

causam alterações consideráveis no valor da declividade média apresentados pelos diferentes 

métodos de cálculo.  A bacia 10, por exemplo, que apresenta um valor de S1=9,58m/Km, 

diretamente relacionado à diferença de cotas, possui um valor de S2=5,58 m/Km e S3=4,42 

m/Km, que representa quase metade do valor de S1. Essa variação no valor da declividade se 

deve a não uniformidade do perfil, sendo os valores de S2 e S3 mais próximo do real pelo fato 

de considerar a variação do perfil de acordo suas cotas. As Bacias 8, 12 e 14 possuem uma 
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proximidade entre os valores do perfil longitudinal e das declividades médias pelos métodos 

S1, S2 e S3, fato este que está relacionado à pequena variação altimétrica observada ao longo 

da extensão do rio principal. 

  A velocidade dos cursos d’água está diretamente relacionada à declividade dos canais 

fluviais. Desta forma, quanto maior for a declividade, maior será a velocidade de escoamento 

e consequentemente os hidrogramas de enchentes terão ascensão mais rápida e picos mais 

elevados. Das bacias analisadas, as que apresentaram maiores declividades no perfil do rio 

principal são a Bacia 3, que apresentou um valor de S2=16,41 m/Km, e a Bacia 14, que 

apresentou um valor de S2=14,50 m/Km. Já as que apresentaram menores valores são as 

Bacias 5 e 7, que apresentaram um valor de S2 igual a 0,49 e 1,88, respectivamente. Ressalta-

se que as bacias com os menores valores de declividade média são as que possuem as maiores 

áreas, enquanto as bacias que apresentaram maiores valores estão entre as que possuem 

menores áreas. 

 Tendo em vista que a maioria dos fatores meteorológicos e hidrológicos, como a 

precipitação e a temperatura, são função da altitude (GARCEZ e ALVAREZ, 1988), o estudo 

das características topograficas das bacias hidrográficas se torna de grande relevância.  

 A figura a seguir apresenta a representação altimétrica da área em que estão contidas 

todas as bacias em estudo. É importante ressaltar que é na área destacada onde se localiza o 

perímetro urbano do município e 13 das 14 bacias hidrográficas delimitadas. Nessa região em 

destaque, é perceptível que a variação altimétrica é pequena, sendo uma região bastante plana. 

A bacia que não está totalmente inserida na região destacada, englobando toda a região 

restante do mapa, é a Bacia do rio Urupá, tributário do rio Machado. Esta bacia, que no 

referido trabalho vem sendo tratada como Bacia 5, apresenta um variação altimétrica de 450 

metros, com suas curvas de nível contidas no intervalo de 130 a 580 metros. 

 



67 

 

  

 

Figura 18 – Mapa altimétrico da área recorte onde estão inseridas as 14 bacias em estudo. 
 

 A visualização da altimetria mais detalhada das bacias na região do perímetro urbano é 

possível através da Figura 16. Neste mapa, é possível observar que toda a área compreendida 

no perímetro urbano se encontra em uma altitude na faixa de 130 a 230 metros, que indica 

uma variação de apenas 100 metros. Já as bacias estudo localizadas na região em destaque na 

figura acima, possuem uma altitude inferior a 260 metros. 
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Figura 19 – Mapa Altimétrico do perímetro urbano de Ji-Paraná e suas bacias. 
 

 Ao se enquadrar o relevo das bacias de acordo com a classificação estabelecida pela 

Embrapa (1979), citada por Tonello et al. 2006, excluindo-se a Bacia 5, que apresenta um 

relevo mais variado em certos trechos, todas as demais bacias possuem um relevo 

predominantemente suavemente ondulado (declividade de 3 a 8%), conforme verificado na 

Figura 18.  
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Figura 20 – Declividade das bacias que compõem o perímetro urbano de acordo com a classificação 
da Embrapa. 

  

A partir da observação da figura acima, é perceptível que os canais fluviais possuem uma 

menor declividade, entre 0 e 3%, sendo classificados como planos. Já as regiões mais 

extremas das bacias, onde se localizam os pontos de maior altitude, apresentam faixas de 

maior declividade, havendo em algumas delas um relevo ondulado, com declividade variando 

de 8 a 20%. Porto et al. (1999) assegura que a declividade da bacia ou de seus terrenos é um 

dos fatores mais importantes que controla o tempo do escoamento superficial e da 

concentração da chuva e tem uma importância direta em relação à magnitude da enchente. 

 

3.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

 O uso dado ao solo e sua forma de ocupação alteram significativamente os fatores 

hidrológicos, hidrogeológicos e meteorológicos de dada localidade.  

No caso da cidade de Ji-Paraná, que conforme verificado acima está em uma região 

considerada plana, é extremamente necessário estudar e analisar o uso dado ao solo, tendo em 

vista que a cidade foi moldada no entorno de cursos d’água. Este fato, aliado a 
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impermeabilização do solo e eventos de precipitação elevada, pode favorecer os casos de 

enchentes e inundações. 

Como a verificação do uso dado ao solo foi realizado a partir de imagens de satélite 

disponibilizadas gratuitamente pelo INPE, com a utilização do software livre SPRING, a 

abordagem não pode ser realizada em todas as bacias. Isso se deve ao fato de a imagem de 

alta resolução utilizada no processo de fusão e a fotografia aérea possuírem uma área 

pequena, não englobando a totalidade de todas as bacias. Desta forma, as bacias que tiveram 

seu uso mapeado são as bacias 3, 4, 9, 10, 11 e 12. 

Essa verificação do uso dado ao solo nas bacias acima citadas foi realizada a partir de 

uma técnica de processamento de imagens chamada classificação, sendo cada bacia subdivida 

em cinco classes: água, vegetação arbórea, vegetação rasteira, solo exposto e superfícies 

impermeáveis. É importante ressaltar que existe um erro associado ao processo de 

classificação, tendo em vista que em função da imagem de satélite não ser de alta resolução, 

alguns alvos são confundidos e considerados como integrantes de outra classe. A tabela 

apresentada a seguir apresenta as áreas e respectivas porcentagens das classes obtidas para as 

bacias analisadas. 

 

Tabela 6. Áreas mensuradas no processo de classificação e suas respectivas porcentagens. 
 BACIA 3 BACIA 4 BACIA 9 BACIA 10 BACIA 11 BACIA 12  

CLASSE Área % Área % Área % Área % Área %  Área % 

Água 0,25 7,84 0,83 3,26 0,23 3,77 0,17 4,33 0,12 3,20 0,05 6,98 

Vegetação 
Arbórea 

0,73 22,85 4,55 17,93 0,57 9,22 0,28 7,16 0,81 21,33 0,09 11,63 

Vegetação 
Rasteira 

0,44 13,88 11,64 45,91 2,20 35,80 0,72 18,15 0,03 0,77 0,14 18,72 

Solo Exposto 0,56 17,42 2,27 8,96 1,26 20,46 0,91 23,13 0,98 26,02 0,19 25,17 

Superfícies 
Impermeáveis 

1,22 38,00 6,07 23,94 1,89 30,75 1,86 47,23 1,84 48,69 0,29 37,49 

 

Como é possível verificar, o uso dado ao solo em cada uma das bacias difere das 

demais, sendo possível identificar o grau de urbanização em cada uma delas. As imagens de 

satélite das bacias após o processo de fusão e suas respectivas classificações podem ser 

visualizadas abaixo, sendo possível extrair algumas informações não contidas na tabela acima. 
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Figura 21 – Imagens da Bacia 3: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada.  
 

 A Bacia 3, visualizada na figura acima, possui uma área pequena em torno de 3 Km². 

Após o processo de classificação, foi possível verificar que o grau de urbanização dessa bacia 

é elevado, tendo em vista que quase 40% de sua área é recoberta por superfícies 

impermeáveis e quase 20% por solo exposto. Destaca-se que nesta bacia a região recoberta 

por solo exposto é constituída basicamente por estradas não pavimentadas, sendo este fato 

visivelmente verificado tanto na imagem de satélite quanto na classificada. 
 

 

Figura 22 – Imagens da Bacia 4: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada.  
 

 Das bacias analisadas, a Bacia 4 é a que detém a maior área e também é a que possui a 

menor proporção de superfícies impermeabilizadas. Esta bacia possui menos de 25% de sua 

área impermeabilizada e menos de 10% de área com solo exposto, o que exprime uma 
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urbanização com manutenção de boa parte da cobertura vegetal. Nessa bacia, o índice de 

vegetação rasteira se aproxima dos 50% e aliado ao índice de vegetação arbórea ultrapassa os 

60%.  

 

Figura 23 – Imagens da Bacia 9: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada.  

  

A partir da análise das imagens da Bacia 9, é possível verificar que a vegetação 

existente nesta bacia é predominantemente rasteira, ou seja, constituídas por espécies 

popularmente conhecidas como grama, capim e outros tipos de vegetação similares. É 

importante destacar que em uma imagem de satélite esse tipo de vegetação apresenta um 

comportamento espectral diferente de uma vegetação arbórea, o que permite sua diferenciação 

visual a partir da textura, do aspecto, da tonalidade, entre outros elementos. Nessas imagens, 

também é possível observar que há algumas áreas com formato irregular classificadas como 

solo exposto que não são ruas, representando predominantemente áreas onde houve 

implantação de empreendimentos industriais. 

 



73 

 

  

 

Figura 24 – Imagens da Bacia 10: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada. 
  

A Bacia 10, inserida em uma das regiões urbanizadas mais antigas do município, 

merece destaque pelo grau de impermeabilização do solo. A partir do processo de 

classificação foi possível verificar que quase 50% de sua área é recoberta por superfícies 

impermeáveis, fato este que serve de alerta, tendo em vista os recorrentes casos de enchentes 

ocorridos em anos anteriores nos trechos mais baixos da bacia. Incluindo a área recoberta por 

solo exposto, que representa mais de 20%, essa bacia ultrapassa um grau de urbanização de 

70%. A área vegetada desta bacia ultrapassa os 25%, sendo a vegetação predominantemente 

rasteira. 

 

 

Figura 25 – Imagens da Bacia 11: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada. 
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A Bacia 11, tanto quanto a bacia 10, apresenta um grau de superfícies impermeáveis 

considerável, próximo aos 50%, que associado a área classificada como solo exposto, 

representa um grau de urbanização próximo a 75%. Nesta bacia e também na Bacia 3, é 

possível verificar a existência de superfícies impermeáveis e solo exposto a margem do curso 

d’água, no caso, o rio Machado. Esse fato remete aos casos de ocupações irregulares que, em 

desacordo com o a Lei 4.771/1965 que instituiu o novo Código Florestal, não respeitam as 

APPs. Além disso, o grau de urbanização associado a proximidade de um curso d’água com 

largura superior a 200 metros contribui para a intensificação dos casos de enchentes. 

 

 

Figura 26 – Imagens da Bacia 12: (a) Composição Colorida R[1] G[2] B[3] e (b) Classificada.  

 

No caso da Bacia 12, que apresenta uma área pequena quando comparada as outras 

bacias em estudo, inferior a 1 Km², o grau de urbanização também é superior a 50%. Em 

ambas as imagens, é possível verificar que as estradas não são pavimentadas e a vegetação 

arbórea é bem distribuída ao longo das quadras. Um fator relevante a ser discutido é o fato de 

que essas estradas, mesmo não sendo impermeabililizadas, apresentam um baixo potencial de 

infiltração devido à compactação. Além disso, a margem do rio, a vegetação é 

predominantemente rasteira, o que corrobora mais no grau de urbanização. 
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3.4 ÁNALISE DAS CHUVAS INTENSAS EM JI-PARANÁ  

 

 Analisando-se os dados de precipitação disponibilizados pela ANA entre os anos de 

1975 e 1997 do município de Ji-Paraná, foi possível verificar que os períodos que 

apresentaram maior magnitude de chuvas intensas foram os anos de 1991 e 1982, com uma 

altura precipitada de 170 e 138 mm, respectivamente (FIGURA 25). Por meio da distribuição 

de Gumbel, foi possível estimar a freqüência ou período de retorno dessas precipitações 

máximas, que se aproxima dos 31 anos para uma precipitação de 170 mm e gira em torno de 

08 anos para uma precipitação de 138 mm.  

 

 

Figura 27. Série histórica da precipitação máxima de “um dia” por ano em Ji-Paraná. 
 

Verifica-se também na figura acima que o menor valor de precipitação da série 

histórica refere-se ao ano de 1996, com uma precipitação máxima de 58,7 mm. O baixo valor 

encontrado para o período apresenta um consenso com o estudo realizado por Franca et al. 

(2011), que ao analisar as precipitações do município de Rolim de Moura, próximo de Ji-

Paraná, apontou tal ano como um dos períodos de menor precipitação entre os anos de 1983 e 

2010. 

 Tendo em vista a grande necessidade de se conhecer a intensidade máxima das 

precipitações, aplicadas por exemplo, no dimensionamento de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, foi elaborada uma equação. Essa equação, que segundo Garcez & Alvarez (1988) só 

pode ser obtida por meio da análise estatística de uma longa série de observações 

pluviográficas locais, é relacionada a frequência (período de retorno) e a duração da chuva. 
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Para sua estimativa, foram utilizadas como base durações de 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 480, 

600, 720 e 1.440 minutos, bem como períodos de retorno do fenômeno de 2, 5, 10, 20 e 100 

anos. Essa larga faixa de amplitude dos intervalos concede a equação apresentada a seguir 

uma grande faixa de aplicação. 

 

                                                                                                  (20) 

      

 A partir da equação apresentada, é possível a elaboração das curvas IDF do município 

de Ji-Paraná, tomando como base os diferentes valores do período de retorno e da duração das 

precipitações (FIGURA 26). Pela equação, percebe-se que a intensidade é diretamente 

proporcional ao período de retorno e inversamente proporcional a precipitação. 
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Figura 28. Curvas IDF do município de Ji-Paraná.  
 

Observando-se as curvas IDF do município de Ji-Paraná, pode-se verificar que os 

valores mais elevados da intensidade estão relacionados a maiores períodos de retorno e 

chuvas de menor duração. Este fato pode ser observado na curva para o período de retorno de 

100 anos, que apresentou uma intensidade de 291,7 mm/h para uma duração de 5 minutos, 
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enquanto uma chuva de mesma duração e período de retorno de 2 anos apresentou uma 

intensidade de 134,18 mm/h. A relação diretamente proporcional entre o a intensidade e o 

período de retorno pode ser confirmada desta forma, evidenciando dessa forma a diferença no 

uso do Tr para o dimensionamento de obras hidráulicas em função de seu grau de 

complexidade. 

 

3.5 MODELAGEM HIDROLÓGICA 

  

A partir das informações obtidas para as bacias hidrográficas por meio da 

caracterização morfométrica; análise temporal do crescimento urbano e consequente uso e 

ocupação do solo atual; e análise das chuvas intensas, foi possível a obtenção de informações 

relevantes a previsão de enchentes urbanas.   

 Dentre as variáveis de grande relevância em uma bacia hidrográfica, encontra-se o 

tempo de concentração – tc. Esta variável, que pode ser entendida como o intervalo de tempo 

contado desde o início da precipitação até o momento em que toda a bacia contribui para o 

escoamento (FRANCO, 2004), foi mensurada por diferentes métodos, para todas as bacias em 

que houve a análise do uso e ocupação atual do solo, conforme a tabela apresentada a seguir: 

 

Tabela 7. Tempo de Concentração - tc encontrado para as bacias por três diferentes métodos. 

 tc (min) - George Ribeiro tc (min) - Kirpich tc (min) - Kirpich Modificado 

Bacia 3 17,37 19,24 28,76 

Bacia 4 230,24 214,18 320,15 

Bacia 9 56,63 58,36 87,23 

Bacia 10 45,96 54,53 81,51 

Bacia 11 50,81 57,64 86,16 

Bacia 12 19,20 31,83 47,57 

 

 Conforme é possível verificar na tabela acima, o tc foi mensurado por três diferentes 

métodos, tendo em vista que cada método leva diferentes fatores em consideração. O método 

de Kirpich, que é antigo e bastante difundido, leva em consideração apenas o comprimento e 

o desnível total do talvegue, desprezando o uso e ocupação do solo. Segundo Franco (2004), o 

método de Kirpich pode subestimar o valor do tc quando o comprimento do talvegue for 

maior que 10 Km ou superestimar este valor em bacias urbanas. A mensuração do tc pela 
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equação de Kirpich original foi realizada como forma de comparação, tendo em vista que sua 

aplicação é voltada a bacias que possuem declividades entre 3 e 10% e áreas de no máximo 

0,50 Km² (FRANCO, 2004), o que não ocorre nas bacias em estudo. Já o método de Kirpich 

modificado é voltado a bacias com áreas de drenagem superiores a 1 Km², sendo aplicável as 

bacias a quase todas as bacias em estudo. O método de George Ribeiro, apresentado por 

Garcez & Alvarez (1988) como um método de razoável precisão, possui grande aplicabilidade 

no estudo por considerar além do comprimento e declividade do talvegue1, a relação entre a 

área recoberta por vegetação e a área total, bem como por não definir o tamanho da área de 

aplicação. Segundo o DAEE-SP (2005), quando o tc for inferior a 10 min, deve-se adotar este 

valor igual a 10 min para que seja possível a utilização da equação IDF. 

 

Figura 29. Comparação entre os tempos de concentração (min) por diferentes métodos. 
 

O gráfico apresentado acima mostra que os menores valores do tc foram obtidos pelo 

método de George Ribeiro e os maiores pelo método de Kirpich  modificado. Um fator 

observável é que com o aumento da área da bacia, o tc pelo método de George Ribeiro vai se 

elevando, até superar o valor do tc de Kirpich, como ocorre na Bacia 4. No caso da Bacia 12, 

que apresenta uma área inferior a 1 Km² e superior à 0,5 Km², ambos os métodos de Kirpich 

não são totalmente adequados, porém, mantem a mesma tendência das demais bacias. 

                                                           
1
 Na escala adotada considerou-se o talvegue igual a comprimento do rio. 
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Salienta-se que muitos autores utilizam o método de Kirpich para bacias com áreas de 

tamanho superior ao recomendado. A análise estatística dos valores de tc mostrou que a 

diferença apresentada pelos três métodos não é significativa, ou seja, não há evidências 

estatísticas suficientes para afirmar que os dados diferem em algum dos métodos.   

O cálculo do coeficiente de escoamento superficial (C) foi executado por dois 

diferentes métodos: de Horner e de Fantoli. Pelo fato do tempo de concentração ter sido 

obtido por três diferentes métodos, o coeficiente C foi calculado para cada um deles, de forma 

a possibilitar comparações. Como o valor de C será utilizado para a estimativa das vazões 

máximas, para efeito de cálculo, considera-se o tempo de duração da chuva igual ao tempo de 

concentração da bacia, pois segundo Collischonn & Tassi (2008) isso representará a situação 

em que a vazão máxima ocorrerá quando toda a bacia estiver contribuindo no escoamento. 

Esse coeficiente reflete as características do uso do solo no ano de 2008. A tabela abaixo 

permite observar que para cada um dos métodos nos diferentes tempos de concentração, os 

valores apresentaram variações, de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 8 - Coeficiente de Escoamento Superficial (C) encontrado para as bacias por dois diferentes 
métodos. 

 p/ tc - George Ribeiro p/ tc – Kirpich p/ tc - Kirpich Modificado 

 C - Horner  C - Fantoli  C - Horner  C - Fantoli  C- Horner  C - Fantoli  

Bacia 3 0,31 0,39 0,32 0,40 0,39 0,43 

Bacia 4 0,72 0,36 0,70 0,35 0,77 0,37 

Bacia 9 0,49 0,38 0,50 0,39 0,56 0,41 

Bacia 10 0,46 0,57 0,49 0,59 0,55 0,62 

Bacia 11 0,48 0,60 0,50 0,61 0,56 0,64 

Bacia 12 0,32 0,39 0,40 0,43 0,47 0,46 

 

 O coeficiente C, que está diretamente relacionado ao uso do solo, mais 

especificamente ao grau de impermeabilização da bacia, apresentou diferentes 

comportamentos em função das características da bacia. No caso das bacias 4 e 9, que são as 

maiores bacias utilizadas nesta análise, o coeficiente obtido pelo método de Horner foi mais 

alto que pelo método de Fantoli para os diferentes tempos de concentração, ocorrendo o 
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inverso nas demais bacias. Essa diferença pode ser explicada a partir das variáveis envolvidas 

no cálculo de C. 

 No método de Horner, considera-se apenas a fração impermeabilizada da bacia e o 

tempo de duração da chuva, que é igual a tc. Já no método de Fantoli, além de considerar um 

coeficiente em função da porcentagem impermeabilizada da área e o tempo de duração da 

chuva, é necessário adotar também um valor para o período de retorno. No presente cálculo 

adotou-se um período de retorno de 31 anos, pelo fato representar o tempo esperado para que 

a chuva máxima identificada na série histórica do município seja igualada ou superada, 

destacando-se que quanto maior esse valor adotado, maior a intensidade da chuva. Como a 

intensidade é inversamente proporcional ao tempo de duração da chuva, as bacias maiores, 

que possuem tc mais elevados, apresentaram menores valores de intensidade e 

consequentemente valores do coefiente C mais baixos. Além disso, as bacias maiores do 

estudo apresentaram menores proporções de áreas impermeáveis. Franco (2004) expressa que 

em suas análises, um aumento de 10% na área impermeabilizada pode elevar em até 180% o 

valor de C, sendo que o incremento de 10 hab/ha resulta no aumento de C em 100%. A 

análise estatística dos valores de C, comparando o método de Horner e Fantoli para os valores 

de tc encontrados por cada método, mostram que os dados não são significativos, ou seja, não 

há evidências estatísticas suficientes para dizer que os valores de C por Horner e Fantoli 

diferem para os diferentes tempos de concentração. 

 O cálculo da vazão máxima foi feito pelo método racional modificado para a Bacia 12 

e pelo método de I-Pai-Wu, que é o método racional aprimorado, para as demais bacias, em 

função do tamanho da área da bacia aplicável a cada método. No caso das vazões máximas 

obtidas pelo método racional modificado, são utilizadas todas as variáveis definidas para o 

método racional original mais um elemento relacionado ao comprimento axial da bacia. Para 

as vazões máximas obtidas pelo método de I-Pai-Wu, além do valor do C, a equação envolve 

um fator de forma relacionado ao comprimento axial da bacia e sua área, um coeficiente de 

distribuição da chuva geralmente adotado como 0,99 de acordo com o Departamento de 

Águas e Energia Elétrica – DAEE de São Paulo (2005), e a intensidade da chuva. A 

intensidade utilizada refere-se ao período de retorno de 31 anos e ao tc igual ao tempo de 

duração da chuva, conforme descrito acima. 

 A Tabela 8, apresentada abaixo, traz os valores da vazão máxima para as seis bacias 

analisadas, levando em conta os valores de C calculados pela equação de Horner e Fantoli 

para os diferentes tempos de concentração. Para o DAEE-SP (2005) a vazão máxima de um 



81 

 

  

curso d’água está vinculada à segurança de uma obra hidráulica, associada à probabilidade da 

ocorrência do evento em um ano qualquer, no caso, associado ao período de retorno. Pelo fato 

do método de I-Pai-Wu não considerar a parcela de água que infiltra no solo, para o cálculo 

da vazão máxima de projeto é adicionada a vazão de cheia mais 10% de seu valor, o que 

representa a vazão de base.  

 

Tabela 9 - Vazões Máximas de projeto para diferentes valores de C e tc. 
 Qmáx (m³/s) - C Horner Qmáx (m³/s) - C Fantoli 

 tc 
G. Ribeiro 

tc  
Kirpich 

tc  
Kirpich Mod. 

tc  
G. Ribeiro 

tc  
Kirpich 

tc  
Kirpich Mod. 

Bacia 3 35,44 44,34 35,68 43,65 35,63 39,24 

Bacia 4 94,17 46,64 97,91 48,96 81,71 39,14 

Bacia 9 50,01 38,75 49,80 38,48 44,16 31,95 

Bacia 10 34,88 43,01 33,69 40,40 30,02 33,66 

Bacia 11 32,03 39,95 31,22 38,22 27,71 31,76 

Bacia 12 8,62 10,31 8,51 9,04 7,98 7,80 

 

 Analisando-se os valores das vazões máximas de projeto, observa-se que ao considerar 

o tc de George Ribeiro, as maiores bacias, 4 e 9, apresentam valores mais elevados ao utilizar 

o coeficiente C obtido pelo método de Horner, enquanto as demais bacias apresentaram 

valores menores, mantendo a tendência constatada no cálculo de C. Já ao se considerar o tc de 

Kirpich, ocorreu exatamente o inverso, sendo que os valores de Qmáx obtidos com a 

utilização de C pelo método de Horner apresentaram valores mais baixos para as bacias as 

duas bacias maiores e valores mais altos para as demais bacias. Para o tc de Kirpich 

Modificado, não se observou uma tendência para as vazões máximas. A partir de análises 

estatísticas, verificou-se que a variação entre os valores de Qmáx para os diferentes valores de 

C e tc não é significante, demonstrando que não há evidencias suficientes para afirmar que 

existe diferença entre os valores de Qmáx para as situações propostas. 

 A fim de se obter cenários de vazões máximas de projeto para as bacias analisadas, foi 

feito o cálculo desse parâmetro para diferentes tempos de retorno e diferentes períodos de 

retorno. É importante destacar que esses cenários são hipotéticos para situações futuras, tendo 

sido a atual situação das bacias discutida acima. Para essa suposição foi adotado o tc de 

George Ribeiro por ser aplicável a todas as bacias e por considerar a permeabilidade da bacia, 
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a partir da relação entre área vegetada e área total da bacia. Destaca-se ainda que os valores de 

C utilizados foram calculados pela equação de Fantoli, considerando além da fração 

impermeável da bacia, a intensidade das chuvas para diferentes períodos de retorno. Para 

simplificar a situação proposta, foram consideradas como superfícies impermeáveis as áreas 

impermeabilizadas e com solo exposto; como áreas vegetadas, as proporções de vegetação 

arbórea e rasteira; a fração de água de cada bacia foi descontada em cada cálculo. A Tabela 9 

apresenta os valores de tc encontrados para diferentes índices de permeabilidade das bacias e 

as frações impermeáveis utilizadas para o cálculo de C. A primeira linha de valores da tabela 

se refere à situação observada do uso do solo no ano de 2008. 

 

Tabela 10 - Vazões Máximas de projeto para diferentes valores de C e tc. 
Tempo de Concentração (min)  Área Impermeável (%)  

Bacia 
3 

Bacia 
4 

Bacia 
9 

Bacia 10 Bacia 11 Bacia 12 Bacia 3 Bacia 4 Bacia 9 Bacia 10 Bacia 11 Bacia 12 

17,37 230,25 56,63 45,96 50,81 19,20 55,42 32,90 51,21 70,36 74,71 62,66 

17,21 226,75 55,61 45,54 50,28 18,92 60,00 40,00 60,00 75,00 80,00 70,00 

16,87 217,46 54,49 45,09 49,79 18,55 70,00 60,00 70,00 80,00 85,00 80,00 

16,54 208,91 53,42 44,65 49,31 18,19 80,00 80,00 80,00 85,00 90,00 90,00 

 

 Utilizando-se os valores de tc e do coeficiente de escoamento superficial para as 

proporções de áreas impermeáveis mostradas na Tabela 9, foram calculadas as vazões 

máximas de projeto para a seis bacias analisadas, considerando-se um período de retorno de 2, 

5, 10, 20 e 100 anos. Os gráficos relacionando as vazões máximas de projeto, tempos de 

duração da chuva e períodos de retorno são apresentados na Figura 28. 
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Figura 30. Cenário de vazões máximas para as bacias analisadas para diferentes períodos de retorno e 
tempo de duração da chuva. 

 

 Pelo fato de se considerar situações diferentes para cada bacia analisada, não se pode 

fazer comparações diretas entre o comportamento apresentado por elas nos gráficos. Mas de 

forma geral, é possível notar que quanto maior o período de retorno e menor a duração da 

chuva, maior será a intensidade da chuva e consequentemente o valor da Qmáx será mais alto. 

Também se percebe que de acordo com o aumento da fração impermeável do bacia, o tempo 
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de duração da chuva é reduzido, pois a água que cai no ponto mais distante da bacia chegará 

mais rápido ao exutório, o que resulta em vazões mais elevadas.   

 Para a Bacia 4, que apresenta uma menor área impermeabilizada e o cenário considera 

uma maior amplitude de impermeabilização, as retas apresentam uma inclinação maior que as 

demais, ou seja, uma maior variação da vazão máxima com relação ao tempo de duração da 

chuva para cada período de retorno. As características da Bacia 4 atualmente resultam em 

uma vazão 61% menor do que se ela apresentasse 80% de sua área impermeabilizada. Arndt 

(2009) reafirma que o aumento das vazões máximas em pequenas bacias hidrográficas é 

extremamente sensível às mudanças ocorridas no uso do solo, uma vez que o aumento das 

áreas impermeáveis reduz potencialmente a capacidade de infiltração do solo, diminuindo 

assim o tempo de concentração da bacia e concentrando o volume escoado nos canais de 

drenagem, o que pode intensificar as inundações das áreas ribeirinhas aos canais de drenagem. 

As Bacias 10 e 11, que possuem mais de 70% de sua área impermeabilizada, 

apresentam uma menor variação da vazão máxima com relação ao tempo de duração da 

chuva. Caso a bacia 10 apresentasse 85% de sua área impermeabilizada e a Bacia 11 tivesse 

90%, as vazões máximas em função da impermeabilização do solo aumentariam com relação 

a situação atual 18,20 e 18,00%, respectivamente. Caso as bacias 3 e 9 tivessem 80% de sua 

área impermeabilizada, Qmáx teria um aumento consecutivo de 31,40 e 37,60%. Já a Bacia 

12, se impermeabilizasse 90% de sua área, elevaria sua vazão com relação a atual em 31,20%. 

Já com relação aos períodos de retorno, a variação causada na vazão máxima ao se 

considerar uma alteração no tr de 2 para 100 anos é de aproximadamente 65% para todas as 

bacias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os resultados e as discussões em consonância com os outros itens apresentados na 

pesquisa expressam de forma clara e direta o objetivo geral e os objetivos específicos 

propostos, estruturando um produto final com possibilidades de aperfeiçoamento a partir de 

novas pesquisas. 

 Com a utilização do Processamento Digital de Imagens – PDI, algumas técnicas de 

tratamento digital de imagens para áreas urbanas foram realizadas, destacando-se além do 

registro das imagens obtidas junto ao INPE, o processo de fusão de imagens, que a partir de 

uma composição colorida de média resolução espacial e uma imagem monocromática de alta 

resolução espacial, gera uma nova imagem com alta resolução espacial e espectral. Também 

foi realizada a classificação de imagens pelo método de Bhattacharya, que permite a 

identificação e quantificação das diversas classes delineadas para o estudo. Além disso, para 

as cenas do modelo digital de elevação – MDE obtidas junto a EMBRAPA foi realizado o 

processamento das imagens de forma a gerar mapas de elevação e declividades para as bacias 

analisadas. 

 O crescimento urbano observado a partir da série histórica de imagens entre os anos de 

1973 e 2011 tornou possível a identificação do comportamento da expansão urbana no 

município de Ji-Paraná, sendo mais expressivo até o ano de 1989. Pôde-se constatar que 

durante os últimos 38 anos, a mancha urbana teve um aumento de quase 700%, estando esse 

crescimento diretamente associado ao adensamento do solo e redução da cobertura vegetal 

primária.  

A delimitação e conseqüente mensuração dos índices morfométricos das bacias que 

integram o perímetro urbano de Ji-Paraná contribuíram para a obtenção de informações 

referentes a cada uma delas. Os índices relacionados à forma da bacia mostraram que oito das 

quatorze bacias possuem um formato tendendo ao retangular e seis transitam entre a forma 

retangular e circular. A densidade de drenagem observada em todas as bacias foi inferior a 

1,36 Km/Km², que caracteriza uma baixa densidade de drenagem. A declividade média do rio 

principal observada para as bacias foi mensurada por três métodos, sendo o método da 

compensação de área (S2) o mais indicado na literatura, com valores próximos ao método da 

média harmônica (S3). Os maiores valores de declividade média do rio principal observados 

são da bacia 03 com valor de S2=16,41 m/Km e a bacia 14 com valor de S2=14,50 m/Km, e 
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as que apresentaram menores valores são as bacias 05 e 07, que apresentaram um valor de S2 

igual a 0,49 e 1,88 m/Km, respectivamente. A maior declividade média verificada nas bacias 

foi de 21,95 m/Km, na Bacia 3, e o menor valor de 3,30 foi verificado na Bacia 5. A altitude 

do terreno em treze das quatorze bacias ficou compreendida entre 130 e 230 metros, sendo 

que a Bacia 5 possui altitude máxima de 580 metros. Desconsiderando-se a Bacia 5, o relevo 

das bacias estudo segundo a classificação da EMBRAPA é caracterizado predominantemente 

como suave ondulado, com muitos trechos de relevo plano. Todos esses dados indicam que as 

bacias em estudo apresentam baixa/moderada tendência a enchentes em condições normais de 

precipitação. 

A caracterização do uso do solo nas Bacias 3, 4, 9, 10, 11 e 12, realizada a partir da 

classificação de uma imagem fusionada do ano de 2008, tornou possível a quantificação das 

superfícies impermeáveis existentes em cada delas. Todas essas bacias possuem mais de 20% 

de sua superfície impermeabilizada e quando se associa este valor às áreas com solo exposto, 

se ultrapassa os 30%. Há duas bacias que apresentam quase 50% de suas superfícies 

impermeáveis e quando associadas a suas áreas de solo exposto, esse valor supera os 70%. O 

aumento na impermeabilização do solo contribui para intensificação das inundações em casos 

de precipitações intensas, pois a infiltração será menor e o escoamento superficial 

incrementado.  

Na análise das chuvas intensas, verificou-se nos dados da série histórica que a maior 

precipitação diária entre os anos de 1975 e 1997 foi de 171 mm no ano de 1991, sendo 

possível estimar um período de retorno de 31 anos para que uma precipitação dessa 

intensidade volte a acontecer. A partir dos valores de precipitações máximas de um dia para 

cada ano, foi gerada a equação IDF, que permitiu a elaboração de curvas IDF para uma 

grande variedade de períodos de retorno e tempo de duração das chuvas, tornando possível o 

conhecimento da intensidade da chuva para diversas situações na área urbana de Ji-Paraná. 

 O cálculo de variáveis hidrológicas como o tempo de concentração e o coeficiente de 

escoamento superficial, conjuntamente aos demais dados gerados na pesquisa para cada bacia, 

tornou possível a mensuração das vazões máximas de projeto para as seis bacias que tiveram 

seu uso mapeado, pelo Método Racional. Destaca-se que a utilização de diversos métodos 

para o cálculo de C e tc resultaram em diferentes valores de vazão máxima para cada bacia, 

sendo o período de retorno e o tempo de duração da chuva constantes. Esses valores de vazão 

máxima de projeto representam um subsídio em casos de elaboração de projetos simples de 

drenagem urbana. 
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 Os cenários de vazão máxima de projeto tornaram possível o conhecimento da 

variação da vazão em função do tempo de duração da chuva, diretamente relacionado à 

impermeabilização do solo, e da alteração do período de retorno. Para cada bacia analisada, 

foram consideradas diferentes proporções de áreas impermeáveis, destacando-se a Bacia 4, 

que possui a menor área impermeabilizada atualmente e caso alterasse sua superfície 

impermeável de 32,90% (atual) para 80%, teria uma aumento na vazão máxima próximo a 

61%. Já a Bacia 11, que possuem a maior proporção impermeável, de 74,71%, quando chegar 

aos 90% terá uma vazão máxima aproximadamente 18,00% superior a atual. O aumento do 

período de retorno de 2 para 100 anos resulta em um elevação próxima a 65% na vazão 

máxima. Essa variação no comportamento das vazões também é fundamental na elaboração 

de projetos hidráulicos e hidrológicos. 

 Diante de todos os dados e informações gerados na presente pesquisa, espera-se que 

ela sirva de inspiração para a sociedade acadêmica desenvolver novas pesquisas relacionadas 

e, se necessário, subsidie a elaboração de projetos na cidade de Ji-Paraná no que tange ao 

planejamento urbano e aos recursos hídricos, tendo as geotecnologias como ferramentas que 

podem tornar a atividade mais rápida e precisa. 
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