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RESUMO 

 

 

A região da BIG (Baía da Ilha Grande) é reconhecida como extremamente chuvosa, 
sua população tem apresentado elevadas taxas de crescimento e a gestão dos 
recursos hídricos é questionada quanto à sua sustentabilidade ambiental. O projeto 
tem como área piloto o Bairro do Retiro – Angra dos Reis, representativo das 
condições de abastecimento da BIG e local onde a UFF conquistou um espaço para 
instalação de um novo campus universitário. O bairro conta com pequenas bacias de 
drenagem compostas por encostas íngremes parcialmente desmatadas. No bairro 
existem seis captações de água e o uso/ocupação do solo se faz com atividades 
cada vez mais diversificadas e impactantes, com aumento constante da preocupação 
quanto à quantidade e qualidade dos recursos hídricos. A Bacia Escola é definida por 
Sato (2020) como um sistema hidrográfico ou bacia hidrográfica na qual se 
desenvolvem pesquisa- ação, atividades de educação ambiental e gestão ambiental 
participativa. O presente trabalho é fruto da linha de pesquisa Bacia Escola do Retiro, 
onde já foi desenvolvido ações de educação ambiental para o público escolar e 
moradores, ações de monitoramento hidrológico, além da execução de ações 
desenvolvidas pelo PAC (plano de ação comunitário) criado junto com a associação 
de moradores e outros parceiros, tendo com todos uma relação dialógica e de 
ecologia de saberes. O presente trabalho, através das ações de monitoramento 
hidrológico e análise de dados pluviométricos, destaca a importância da cobertura 
vegetal para manutenção e equilíbrio ecológico do sistema hidrográfico da Bacia 
escola do Retiro. Como conclusão deste trabalho e de modo complementar aos 
avanços do projeto Bacia Escola do Retiro, se fez necessário o uso de dados 
hidrológicos para auxiliar, estimular ações de educação ambiental e embasar a 
tomada de decisões no gerenciamento sustentável da bacia hidrográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

The BIG (Ilha Grande Bay) region is recognized as extremely rainy, its population has 
shown high growth rates and the management of water resources is questioned as 
to its environmental sustainability. The project has as pilot area the Retiro 
Neighborhood - Angra dos Reis, representative of the supply conditions of BIG and 
place where UFF conquered a space for installation of a new university campus. The 
neighborhood has small drainage basins composed of steep slopes partially 
deforested. In the neighborhood there are six water collections and the 
use/occupation of the soil is done with increasingly diversified and impactful 
activities, with a constant increase in concern about the quantity and quality of water 
resources. Basin School is defined by Sato (2020) as a hydrographic system or 
hydrographic basin in which action research, environmental education activities and 
participatory environmental management are developed. The present work is the 
result of the research line Bacia Escola do Retiro, where environmental education 
actions have already been developed for the school public and residents, 
hydrological monitoring actions, in addition to the execution of actions developed by 
the PAC (community action plan) created together with the association of residents 
and other partners, having with all a dialogical and ecology relationship of 
knowledge. The present work, through hydrological monitoring actions and analysis 
of rainfall data, highlights the importance of vegetation cover for maintenance and 
ecological balance of the hydrographic system of retiro school basin. As a conclusion 
to this work and in addition to the advances of the Retiro School Basin project, it was 
necessary to use hydrological data to assist, stimulate environmental education 
actions and support decision- making in the sustainable management of the 
hydrographic basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A região da Baía da Ilha Grande (BIG), localizada no interior do estado do Rio 

de Janeiro, apresenta alguns dos maiores fragmentos remanescentes de Mata 

Atlântica e maiores índices pluviométricos do estado, com acumulados superiores 

a 2.000 mm anuais. Por outro lado, a dinâmica sócio-econômica estimulada por 

políticas públicas, como a instalação de grandes empreendimentos (estaleiro, porto, 

central nuclear e terminal petrolífero) associado à construção da BR-101 (rodovia 

Rio-Santos), têm resultado em um acelerado crescimento populacional com uma 

ocupação desordenada do solo. 

 
Alguns dos resultados deste modelo de desenvolvimento são pressões sobre 

os remanescentes de Mata Atlântica por queimadas e desmatamentos, ocorrência 

de desastres sócio-naturais envolvendo deslizamentos e inundações (COELHO 

NETTO,et al., 2014) e um elevado risco de desabastecimento de água potável, que 

culminam em conflitos pelos recursos hídricos (SATO, 2017). Os últimos anos 

expuseram conflitos pelo uso da água na BIG, com a decretação de estado de 

emergência hídrica em Angra dos Reis em 2015 (PMAR, 2015) e disputas em 

Paraty que envolveram inclusive populações tradicionais (indígenas, quilombolas e 

caiçaras) com outras comunidades rurais e urbanas (OTSS, 2016). 

 
Estudos conduzidos na BIG indicam que nesta região prevalecem bacias 

hidrográficas com elevados gradientes (relação do desnível altimétrico com o 

comprimento das bacias) que drenam as encostas da serra do Mar. Esta 

geomorfologia condiciona naturalmente a formação de rápidos fluxos d’água para a 

baía e resultam em pequenos tempos de concentração da água nestas bacias 

(COELHO NETTO, et al., 2014). Devido à geomorfologia e ao uso e ocupação do 

solo, na BIG a captação e a distribuição da água são descentralizadas 

espacialmente, com pequenas bacias hidrográficas atuando como mananciais 

superficiais. Segundo os Planos de Municipais de Saneamento Básico, em Angra dos 

Reis existem 56 captações distribuídas pelo município (PMAR, 2014) e 24 

captações em Paraty (PMP, 2013). Estes dados indicam que a gestão dos recursos 

hídricos pode ser realizada de forma local, uma vez que os sistemas de distribuição, 

na grande maioria das vezes, não são interligados. 
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Outro aspecto condicionado pelo relevo é a suscetibilidade à erosão (lato 

sensu, incluindo os movimentos de massa). A combinação de elevados índices 

pluviométricos com encostas declivosas resulta na ocorrência de diversos 

processos erosivos, como erosão em lençol, ravinas, deslizamentos, rastejos e 

fluxos detríticos, que produzem grande quantidade de sedimentos, favorecendo o 

assoreamento dos canais fluviais. Na região central de Angra dos Reis foram 

identificadas cerca de 8.000 pessoas residindo em locais de alta e muito alta 

suscetibilidade à movimentação de massa (COELHO NETTO,et al ., 2014). 

(Carvalho, et al. 2012), em estudo realizado em Angra dos Reis, demonstraram a 

relevância que o sistema de abastecimento d’água e drenagem superficial possuem 

no aumento de risco a deslizamentos. Ocorrências como o deslizamento do Morro 

da Carioca em 2010 que vitimou dezenas de pessoas têm relação com problemas 

de abastecimento d’água e drenagem. O levantamento realizado aponta dezenas 

de pontos de vazamento mapeados que promovem o umedecimento pontual do solo 

e tornam o solo mais suscetível à movimentação. 

 
A região da BIG é denominada como Costa Verde, pois é marca paisagística 

desta região a combinação das águas da baía contrastando com as montanhas da 

serra do Mar cobertas pela vegetação de Mata Atlântica. A região concentra um dos 

principais remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, com ecossistemas que 

provêm uma série de funcionalidades ambientais. Além dos serviços ambientais 

diretos, como na produção de alimento (RIBEIRO, et al, 2018), as florestas também 

possuem um valor estético imensurável e desempenham um papel crucial na 

concepção cultural e étnica das comunidades tradicionais que ali habitam 

(OLIVEIRA, 2002; OLIVEIRA E ENGELMANN, 2011). 

 
Revisões da literatura (HIBBERT, 1967; BOSH E HEWLETT, 1982; 

ANDREÁSSIAN, 2004; BROWN, et al, 2005) indicam que o desmatamento de 

bacias tende a gerar aumentos nas vazões do fluxo de base e o reflorestamento a 

redução das vazões. Estes resultados contrastam significativamente com o discurso 

popular, que geralmente indica que as florestas aumentam as vazões de base. Esta 

última abordagem subsidia diretamente muitos dos programas de pagamento por 

serviços ambientais (PSA) que envolvem reflorestamento de bacias e assumem 

explicitamente ou de forma indireta que bacias (re)florestadas possuem maiores 
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vazões de base que bacias desmatadas. Como apresentado, esta indicação carece 

de respaldo científico. O monitoramento e as avaliações de impactos hidrológicos e 

erosivos destes PSA-Hídricos geralmente não são executados ou possuem 

deficiências metodológicas que não permitem diferenciar os impactos das 

intervenções de reflorestamento nas bacias. 

 
O abastecimento de água em Angra dos Reis é realizado a partir da captação 

de águas superficiais em pequenas bacias de drenagem com diferentes coberturas 

do solo e, surpreendentemente, a autarquia municipal responsável pelo 

abastecimento de água (SAAE) não possui um programa de monitoramento 

hidrológico em seus mananciais, o que dificulta estimar a oferta hídrica. Conforme 

visto, o discurso popular e o conhecimento científico até então constituído possuem 

claras divergências, sendo necessário ponderá-las às especificidades de cada 

região onde os estudos foram desenvolvidos. 

 
Neste sentido, propõem-se no presente trabalho um aprofundamento do 

estudo hidrológico em mananciais de abastecimento em Angra dos Reis e 

correlacionar os resultados com os índices pluviométricos e a cobertura do solo de 

três bacias de drenagem. Recentemente o município de Angra dos Reis publicou 

uma nova lei de PSA-Hídrico e sabe-se que a região da BIG apresenta muitas 

singularidades a serem consideradas, como o fato de apresentar elevados índices 

pluviométricos, pequenas bacias de drenagem montanhosas, além de uma 

cobertura do solo por floresta ombrófila (Mata Atlântica) em diversos estágios de 

sucessão ecológica associada a outras coberturas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 
- Avaliar o papel funcional da cobertura da Mata Atlântica nas respostas 

hidrológicas dos fluxos nos canais de drenagem que servem como 

mananciais para abastecimento de água à população em três bacias 

hidrográficas na Bacia Escola do Retiro; 

 
2.2 Específicos: 

 
- Monitorar as vazões dos canais de drenagem das captações para o 

abastecimento público; 

 
- Relacionar as vazões dos canais de drenagem com os índices 

pluviométricos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Bacia hidrográfica e fluxos nas encostas 

 
Estudos realizados na BIG indicam a presença de bacias hidrográficas com 

elevados gradientes (relação do desnível altimétrico com o comprimento das bacias) 

que drenam as encostas da serra do Mar. Esta geomorfologia condiciona 

naturalmente a formação de rápidos fluxos d’água para a baía e resultam em 

pequenos tempos de concentração da água nessas bacias (COELHO NETTO, et  

al., 2014). 

 

A bacia de drenagem é definida por Dunne e Leopold (1978) como uma “área 

da superfície terrestre que drena água, sólidos e solúveis para uma saída comum”. 

Acrescenta-se que a bacia hidrográfica pode ser entendida como um sistema 

composto por sub-bacias hidrográficas. Este conceito destaca quatro aspectos: 1º: 

os espaços terrestres podem ser individualizados em bacias; 2º: estas bacias 

apresentam relações entre suas partes, uma vez que diversas áreas contribuem 

para os resultados de um único ponto, o exutório da bacia; 3º: o conceito não 

engessa a determinação do tamanho dessas bacias nem da localização das 

mesmas; 4º permitir a ocorrência de bacias dentro de outras bacias, num sistema 

hierarquicamente estruturado. Ampliações desta definição apontam que as bacias 

de drenagem incluem a rede de canais e as encostas até os seus divisores de 

drenagem ou divisores de águas (COELHO NETTO, et al, 2003). Esses parâmetros 

são importantes pois destacam que os dois sistemas estão diretamente ligados e 

estabelecem uma relação de causa e efeito. O sistema de encosta exerce efeito nos 

canais fluviais e também os canais fluviais exercem efeitos nos sistemas de encosta 

estimulando a troca de energias e materiais entre eles. No caso do Retiro o ponto 

de exutório é o mar, caracterizando um sistema hídrico inteiramente interligado. 

 
Dunne e Leopold (1978) definiram quatro diferentes mecanismos de fluxos 

nas encostas: o fluxo subterrâneo, o fluxo superficial Hortoniano, o fluxo 

subsuperficial de chuva e o fluxo superficial de saturação. Segundo esses autores 

esses mecanismos influenciam na formação da paisagem, assim como as 

características quali- e quantitativas dos fluxos de chuva e de base nos canais de 



17 
 

 

drenagem. A variação entre os fluxos de drenagem ocorre de acordo com a 

localização das bacias hidrográficas. No mesmo sentido, a importância do tipo de 

fluxo dominante também varia de acordo com as características das chuvas e da 

cobertura do solo (DUNNE e LEOPOLD, 1978). O conjunto de análise de chuva 

somada ao monitoramento hidrológico e identificação da cobertura do solo permite 

compreender o comportamento da bacia e tomada de decisão em seu 

gerenciamento. 

 

3.2 Floresta como reguladora hídrica e erosiva 

 
A literatura discute o papel funcional das florestas na mecânica de solos e na 

regulação hidrológica. A vegetação interfere no balanço hidrológico de bacias de 

drenagem de diversas maneiras e a magnitude dessa interferência depende de 

fatores biológicos, climáticos, sendo também imprescindíveis nesta associação as 

dimensões espaciais (composição e estrutura de paisagens) e temporais. Os 

processos hidrológicos nas encostas exercem o maior controle na iniciação dos 

movimentos de massa e por esse motivo as vegetações são fundamentais para a 

estabilidade das encostas, uma vez que são capazes de alterar esses processos 

(SIDLE e OCHIAI, 2006). Os mecanismos hidrológicos através dos quais as 

vegetações influenciam na estabilidade das encostas estão relacionados à 

interceptação, infiltração e evapotranspiração, que são considerados benéficos 

quando reduzem as poro-pressões ou adversos quando aumentam as poro-

pressões (GREENWAY, 1987). Nas regiões tropicais, são diversos os registros da 

deflagração dos movimentos de massa em florestas durante precipitações intensas, 

embora os estudos tenham mostrado o aumento da frequência e magnitude desses 

eventos com os desmatamentos e conversão das florestas em áreas de pastagem e 

agricultura (GRAFF, et al., 2012; HIGH ,et al., 2004; SIDLE, 2005). 

 
Estudos demonstram que em ambientes florestais de Mata Atlântica os fluxos 

superficiais hortonianos são praticamente inexistentes, que relaciona-se ao papel 

hidrológico que esta floresta desempenha na interceptação das chuvas, na cobertura 

do solo com serapilheira e no desenvolvimento do sistema radicular, resultando em 

um típico ambiente de infiltração de água no solo (MARQUES, et al., 2018). Existem 

também estudos que apontam que a vegetação de Mata Atlântica reduz 

drasticamente os processos erosivos superficiais e que as florestas são 
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fundamentais para o aumento da densidade de raízes grossas no solo (FRAGA, et 

al., 2016) e aumento da resistência ao cisalhamento do solo. 

 
Segundo Le Maitre et al. (1999), a vegetação pode consumir água de duas 

maneiras: 1º) absorvendo a água diretamente da zona saturada do solo; ou 2º) 

reduzindo a recarga dos aquíferos. A redução da recarga dos aquíferos se dá pelo 

processo de interceptação e também pela absorção da água na zona vadosa do 

perfil do solo. Na literatura existe uma série de revisões dos resultados obtidos por 

experimentos com bacias pareadas (HIBBERT, 1967; BOSH E HEWLETT, 1982; 

ANDREÁSSIAN, 2004; BROWN, et al. 2005). De modo geral 

eles indicam que o desmatamento de bacias tende a gerar aumentos nas vazões do 

fluxo de base e o reflorestamento a redução das vazões, muito embora o tempo 

necessário para alcançar um novo estado de equilíbrio seja mais curto para os 

experimentos de desmatamento do que para os de reflorestamento. 

 
Autores (COELHO NETTO,1985 E CASTRO JUNIOR,1991) destacam a 

que as florestas exercem papel fundamental na regulação hídrica devido suas 

características naturais tais como: 1°- a redução do impacto direto da chuva no solo, 

pela cobertura vegetal e pela serrapilheira; 2° - A estrutura da serrapilheira que 

protege o horizonte “O” dos efeitos hidro-erosivos e permite um tempo maior de 

absorção por microporos e 3° a alta atividade biológica de fauna e flora presente 

permitindo que as raízes, insetos e animais formem caminhos para água penetrar 

nos horizontes mais profundos do solo e facilita a infiltração da água no solo, uma 

vez que as raízes atuam como vias preferenciais de percolação de água no solo 

(SILVEIRA, et al, 2005). 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 
A área de estudo abrange o sistema hidrográfico do bairro Retiro, no 

município de Angra dos Reis - Rio de Janeiro. Trata-se de uma área escolhida para 

o desenvolvimento das linhas de pesquisa do projeto “Bacia Escola do Retiro", a 

Bacia Escola é um sistema hidrográfico no qual se desenvolvem pesquisas 

científicas, educação ambiental e gestão hídrica participativa (SATO, 2017). 

 
A UFF possui um campus inserido na bacia hidrográfica da área em estudo, 

a principal bacia de drenagem, ponto de captação e reservatório que abastece o 

bairro Retiro está localizado dentro do terreno da universidade. As águas desta 

bacia servem para o abastecimento público do bairro, sendo um modelo 

representativo da maioria dos mananciais da BIG, constituído por pequenas bacias 

de drenagem com elevado gradiente de declividade e diferentes coberturas 

vegetais. Projetos desenvolvidos nesta bacia tem grande potencial de extrapolação 

dos resultados para outros mananciais. 

 
A caracterização inicial da área de projeto foi feita por meio de 

reconhecimento de campo, com o apoio de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento a partir de dados primários e secundários (figura 01). O 

geoprocessamento foi realizado utilizando alguns dados primários levantados em 

campo e os dados secundários do Projeto RJ 1:25.000, elaborado pelo IBGE em 

parceria com o SEA/RJ. Os pontos de captação e os exutórios das bacias foram 

obtidos em campo e a delimitação das bacias de drenagem foram feitas com base 

na topografia do Projeto RJ 1:25.000. A partir destes dados foram gerados dados 

para elaboração dos mapas da região. Estes levantamentos foram realizados por 

Sato (2017) e Ribeiro-Neto (2021) e incorporados neste estudo. 
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      Figura 1 –   Caracterização da área de estudo em campo por meio terrestre (esquerda)                
      e aéreo (direita). 

 

Fonte: Sato (2017). 

Os trabalhos de campo iniciais permitiram identificar que no bairro do Retiro 

existem no total 05 (cinco) captações, sendo duas operadas pelo SAAE- Angra dos 

Reis e três exclusivamente pelos comunitários. A figura 2 apresenta os principais 

rios que compõem o sistema hidrográfico e a bacia de drenagem das 5 captações 

identificadas na área de estudo. Serão monitoradas as captações 1 - UFF, 4 - Vila 

e captação 5 - Ponta do Sapê. 

 

                  Figura 2 – Sistema hidrográfico da bacia escola do Retiro. 

 

 

   Fonte: Ribeiro-Neto (2021). 

O geoprocessamento foi realizado utilizando alguns dados primários 

levantados em campo e os dados secundários do Projeto RJ 1:25.000 elaborado pelo 

IBGE em parceria com o SEA/RJ. Os pontos de captação e os exutórios das bacias 

foram obtidos em campo e a delimitação das bacias de drenagem foram feitas com 

base na topografia do Projeto RJ 1:25.000. A partir destes dados foram gerados os 
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mapas de elevação e declividade e uso e cobertura do solo, apresentados na Figura 

3. Estes levantamentos foram realizados por Sato (2017) e Ribeiro-Neto (2021) e 

incorporados neste estudo. 

 

Figura 3 – Mapa de elevação do sistema hidrográfico da bacia escola do Retiro. 

 

 

Fonte: Ribeiro- Neto (2021). 

 

As características geomorfológicas e de uso e cobertura da bacia de 

drenagem das bacias monitoradas estão apresentadas na tabela 01. Realizamos o 

monitoramento em apenas três das cincos bacias hidrográficas. Devido ao fato que a 

bacia da vila e ponta do sapê estão pareadas e conseguiríamos garantir a fiabilidade 

dos dados, enquanto na bacia da UFF é um modelo de bacia que tem potencialidade 

para abastecer todo o bairro de moradores. Observa-se que a bacia UFF é a que 

apresenta maior área de captação, menor densidade de drenagem e gradiente de 

declividade, o que reflete no seu menor índice de eficiência de drenagem (IED). Já 

a bacia Vila é a que possui área intermediária (14,3 ha) entre a bacia UFF (91,2 ha) 

e Ponta do Sapê (9,0 ha) que compartilha divisores de água com esta última bacia. 

A bacia Vila também apresenta IED intermediário na comparação com estas bacias. 

Por sua vez, a bacia Ponta do Sapê é a menor bacia analisada e a que apresenta 

maior densidade de drenagem e gradiente de declividade, o que se reflete no maior 

IED dentre as bacias. Estas características geomorfológicas caracterizam a bacia 

Ponta do Sapê como aquela que possui maior propensão ao rápido escoamento dos 
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seus  fluxos hídricos, seguida da bacia Vila e por último a bacia UFF. 

 
No que se relaciona à cobertura do solo das bacias (figura 04), verifica-se que 

a bacia Ponta do Sapê é praticamente toda florestada (99,7% de cobertura florestal), 

seguida da bacia UFF (86,3%) e da bacia Vila (68,7%). A bacia Vila ainda possui 

28% de sua área coberta por gramíneas e a presença de uma voçoroca que 

corresponde a 2,8% da área total da bacia, enquanto a bacia UFF possui 12% de sua 

área coberta por gramíneas, especialmente nas suas porções mais elevadas, assim 

como algumas áreas de afloramento rochoso (RIBEIRO- NETO, 2021). 

 

                   Figura 04 - Uso e cobertura do solo das bacias analisadas.    

                     
      Fonte: adaptado de Ribeiro-Neto (2021).
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Tabela 01 - Caracterização geomorfológica e de uso e cobertura do solo das      bacias estudadas.  
 

 

Características 
Unid. 

Morfométricas 
 

 

Área ha 
 

Perímetro km 
 

Índice de Circularidade - 
 

 

Comprimento dos Canais  m 

Densidade de Drenagem km/km² 

Desnivelamento  m 

Comprimento da Bacia  m 

Gradiente - 

Índice de Eficiência de 
Drenagem 

 

Uso e Cobertura do Solo Unid. 
 

 

Área Ocupada % 

Afloramento de Rocha % 

Cicatriz de Deslizamento % 

Floresta % 

Gramínea % 
 

 

Praia % 
 

Solo Exposto % 
 

 

   

UFF Vila 
Ponta do 

Sapê 
 

 
 

 
 

 

91,2734 14,3281 8,9557 
 

 
 

 
 

 

3,882 1,621 1,443 
 

 
 

 
 

 

0,76 0,68 0,53 
 

 
 

 
 

 

1837 571 455 
 

 
 

 
 

 

2,02 4,08 5,69 
 

 
 

 
 

 

390 270 260 
 

 
 

 
 

 

1149 653 596 
 

 
 

 
 

 

0,34 0,41 0,44 
 

 
 

 
 

 

0,69 1,69 2,48 

 
 
 

 
 

 

UFF Vila 
Ponta do 

Sapê 
 

 
 

 
 

 

- - - 
 

 
 

 
 

 

0,7% - - 
 

 
 

 
 

 

0,2% - - 
 

 
 

 
 

 

86,3% 68,7% 99,7% 
 

 
 

 
 

 

12,5% 28,5% 0,3% 
 

 
 

 
 

 

- - - 
 

 
 

 
 

 

0,3% - - 
 

 
 

 
 

 

Voçoroca % - 2,8% - 

  

  Fonte: Ribeiro–Neto(2021)  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Na área de estudo já existem 03 bacias de drenagem sendo monitoradas 

(UFF, Vila e Ponta do Sapê), no entanto estas bacias apresentam tamanhos 

distintos (tabela 01). Duas destas bacias (UFF e Vila) foram inicialmente apontadas 

para monitoramento pois são oficialmente operadas pelo SAAE. No presente projeto 

foi ampliado o monitoramento para uma terceira bacia de drenagem (Ponta do 

Sapê), que possui tamanho similar à bacia Vila, mas possui maior percentual de 

cobertura florestal, o que permitirá uma análise como bacias pareadas. Abaixo serão 

detalhados os procedimentos metodológicos visando atingir os objetivos propostos 

no presente projeto. 

 

5.1 Monitorar as vazões dos canais de drenagem das captações para 

o abastecimento público. 

 
As bacias estudadas apresentam intervenções nos canais de drenagem que 

geram condições distintas de monitoramento. Nas captações Vila e Ponta do Sapê 

existem pequenas barragens a montante do local de captação, que permitem o 

monitoramento da vazão total do canal de drenagem utilizando um balde e um 

cronômetro (figura 05 e equação 1). Já na captação UFF não existe barragem de 

montante, sendo apenas possível mensurar a vazão de captação da adutora que 

conduz a água até o reservatório. Nesta captação observa-se rotineiramente que a 

captação de água para o abastecimento a partir do canal de drenagem não capta 

toda a vazão do canal de drenagem, o que tem grande importância ecológica, logo 

as vazões do canal são superiores a vazão captada e monitorada. 

 
Para realizar as medições dos canais de drenagem utilizamos ficha prática de 

campo, baldes e cronômetro. As medidas sempre foram feitas com no mínimo 48 

horas de estiagem, visando captar apenas o fluxo de base dos canais de drenagem, 

evitando o fluxo de chuva. 

 
No canal de drenagem UFF foram utilizados baldes de diferentes volumes (46 

l e 14 l) pois permite mensurar a vazão total de captação do canal de drenagem, 

sendo o balde maior utilizado para a vazão de captação de água bruta e o de menor 
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volume para as medições da água clorada, resultando na vazão total de captação. 

Enquanto nos canais de drenagem da Vila e Ponta Sapê foi utilizado apenas o balde 

de 14 l devido a vazão do canal, o alto coeficiente de declividade e a estrutura de 

captação de água para o abastecimento da população. 

 
Com auxílio da ficha prática de campo contendo informações de: horário, 

data, localização, volume dos baldes, tempo de enchimento e cinco registros de 

medição. A ficha prática também contempla informações de período de estiagem, 

status do vertedouro e nível dos reservatórios de abastecimento público, conforme 

indicado no Anexo A. A vazão foi calculada a partir da razão do volume do recipiente 

pelo tempo de enchimento, com unidade final em litros por segundo (l/s), conforme 

Equação 1. Em cada ponto de monitoramento foram feitas 05 medições do tempo de 

enchimento dos recipientes para posterior cálculo da média aritmética (Figura 5). 

Após as atividades realizadas em campo os dados foram tabulados em planilhas 

Excel permitindo construir a série histórica de vazão e análise do comportamento 

hídrico da bacia hidrográfica durante diferentes períodos do ano. O período de 

realização das medições dos canais de drenagem iniciou em agosto de 2017 e foi 

interrompido em janeiro de 2020 em decorrência da propagação da pandemia de 

COVID-19. 

 
Figura 05 – Medição de vazão na captação Vila utilizando recipiente de volume conhecido e    

cronômetro.  

 

                                    Fonte: autor. 

 
A vazão foi calculada a partir da razão do volume do recipiente pelo tempo       de 

enchimento, com unidade final de litros por segundo (l/s), conforme Equação 1. 



26 
 

 

(Equação 1) Q = V / tmédio 

 
Onde: 

Q = vazão [l/s] 

V = volume do recipiente [l] 

tmédio = tempo médio de enchimento [s] 

 
 
 

As vazões instantâneas monitoradas foram convertidas em vazões 

específicas relacionando-as com a área de contribuição das bacias de drenagem das 

captações obtidas pelo geoprocessamento, de acordo com a Equação 2. A 

conversão em vazão específica possibilita uma melhor comparação entre as bacias 

hidrográficas, uma vez que bacias maiores tendem a apresentar maiores vazões por 

terem maiores áreas de captação. 

 

(Equação 2) Qesp=Q /Ab 

 
Onde: 

 
Qesp = vazão específica [l/s/km²] Q = 

vazão [l/s] 

Ab = área da bacia [km²] 

 

5.2 Os índices pluviométricos 

 
Os registros pluviométricos da estação Enseada do CEMADEN 

(330010017A) foram utilizados para avaliação da variação sazonal das chuvas na 

área de estudo, de Janeiro de 2017 a Agosto de 2020, por ser a estação automática 

mais próxima da área de estudo (700 m de distância em relação às captações das 

bacias Vila e Ponta do Sapê e 2.000 m em relação à bacia UFF). Para fins de 

comparação deste período com a precipitação média mensal utilizou-se a estação 

Vila Mambucaba (Código ANA 2344016) que apresentava uma série histórica de 34 

anos (fev/1982 a nov/2015). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Pluviosidade 

 
Observa-se de maneira geral que as chuvas acumuladas no período 

analisado apresentaram-se próximo da média histórica, com exceção do período 

chuvoso (Outubro a Março) de 2018-2019, que foi acima da média, e do mesmo 

período em 2019-2020, quando foi abaixo da média (figura 06). 

 
Figura 06 - Precipitação mensal na estação pluviométrica Enseada/CEMADEN e média histórica da   

estação Vila Mambucaba/CPRM/ANA.. 
 

 
Elaboração: autor. 

 
 

6.2 Monitoramento das Vazões de Captação 

 
Entre as captações analisadas a maior vazão de captação de água para o 

abastecimento do bairro Retiro é a captação UFF (figura 07), com vazões 

instantâneas captadas que variam de 5,3 a 19,0 (média = 10,4) vezes maior que a 

captação Vila e 2,9 a 11,0 (média = 5,3) vezes maior que a captação Ponta do Sapê. 

As captações variaram de 290 a 853 m³/dia (média = 584 m³/dia), o que 
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indica que esta captação possui vazão suficiente para abastecer todos os moradores 

do bairro Retiro, que apresentava população de 261 moradores segundo o Censo 

2010 do IBGE, porém a falta de investimento no sistema de abastecimento faz com 

que essa captação não tenha números expressivos de usuários. 

 
  Figura 07 –  Histórico da vazão da captação UFF. 

Elaboração: autor. 

 
A segunda captação denominada Vila, também operada pelo SAAE, 

apresentou vazão máxima de captação em dezembro de 2018 (83,9 m³/dia) 

suficiente para abastecer até 336 habitantes, enquanto no mês outubro de 2017 a 

vazão chegou a 25 m³/dia com capacidade de abastecimento para 104 habitantes 

(figura 08). Esta captação, embora apresente menor vazão que a captação UFF, é 

responsável pelo abastecimento da maior parte dos consumidores do bairro Retiro, 

o que demonstra um desequilíbrio no uso dos mananciais do bairro, reduzindo a 

segurança hídrica. Segundo Sato (2017) o consumo de água da Bacia Escola do 

Retiro pode ser quase 6 vezes maior em dias de pico de visitação na comparação 

dos dias normais, sendo os visitantes os maiores consumidores de água nestes 

dias. Reforça-se desta maneira o alerta para o desenvolvimento de um plano de 

manejo dos recursos hídricos e também do uso e cobertura do solo. 
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                           Figura 08 –  Histórico da vazão da captação Vila. 

 

 

                            Elaboração: autor. 

 

 
A captação Ponta do Sapê é operada por moradores locais, tem área de 

contribuição de 9,0 ha praticamente toda florestada e apresenta o canal de 

drenagem de primeira ordem. Esta bacia está localizada ao lado da bacia de 

contribuição para a captação Vila e possui um menor histórico de monitoramento de 

vazões (figura 09). Os dados apontam para uma grande amplitude de variação das 

vazões diárias (51,5 – 201,5 m³/dia), sendo usualmente superiores às vazões da 

captação Vila. 

 

                              Figura 09 –  Histórico da vazão da captação Ponta do Sapê. 

 

 
                                 Elaboração: autor. 
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A tabela 02 e as figuras 09 e 10 apresentam a comparação da vazão 

específica (vazão captada dividida pela área de contribuição). Observa-se que ao 

longo de praticamente todo o período de monitoramento observou-se uma maior 

vazão específica na captação UFF, que apresenta maior percentual de cobertura 

florestal em sua bacia de drenagem. A relação entre a vazão específica da UFF e 

Vila varia de 0,8 a 3,0, com média de 1,6, o que demonstra que a bacia de drenagem 

UFF apresenta maior produção de água (L/s) por área (Km²) quando comparada com 

a bacia Vila. Esta maior produção de água pode ser inicialmente relacionada à maior 

cobertura florestal desta bacia, às diferenças geomorfológicas entre as bacias de 

drenagem (tabela 01), e o menor gradiente de declividade, que justificaria um 

comportamento mais lento dos fluxos d’água. 

 

Tabela 02 - Registros das vazões instantâneas e específicas das captações UFF, Vila e Ponta do Sapê. 

 

      Vazão Instantânea (l/s)  Vazão Específica (l/s/km²) 
                                        

 
 

Data  UFF Vila Ponta do Sapê  UFF Vila Ponta do Sapê 

17/12/2018  6,565 0,779 0,722  7,2 5,4 8,1 

 

21/01/2019 
  

7,724 
 

0,761 
 

1,542 
  

8,5 
 

5,3 
 

17,2 

 

22/02/2019 
  

6,656 
 

0,748 
 

1,614 
  

7,3 
 

5,2 
 

18,0 

 

30/08/2019 
  

8,038 
 

0,724 
 

0,899 
  

8,8 
 

5,1 
 

10,0 

 

24/09/2019 
  

6,560 
 

0,932 
 

0,596 
  

7,2 
 

6,5 
 

6,7 

 

31/10/2019 
  

6,798 
 

0,762 
 

2,333 
  

7,4 
 

5,3 
 

26,0 

 

29/01/2020 
  

7,650 
 

0,816 
 

1,709 
  

8,4 
 

5,7 
 

19,1 

 
 
Fonte: Autor 
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                     Figura 10 – Comparação da vazão específica da captação UFF e Vila. 
 

 

                    Elaboração: autor. 
 
 
 
                     Figura 11 – Comparação da vazão específica da captação Ponta do Sapê e Vila. 

 

 
                        Elaboração: autor. 

 
A análise comparativa das captações Vila e Ponta do Sapê é fundamental para 

dirimir os efeitos das dimensões das bacias, que implicam não somente na área de 

contribuição, mas também em outros parâmetros geomorfológicos das bacias, 

como gradiente e densidade de drenagem. Estas bacias apresentam tamanhos 

similares e estão lado a lado, o que facilita sua comparação e a bacia Ponta do Sapê 

é praticamente toda florestada (99,7%) enquanto a bacia da Vila é a mais desmatada 

das bacias analisadas (cobertura florestal de 68,7%). A análise das vazões 

específicas permite observar que a captação da Ponta do Sapê possui maiores 

vazões específicas que a Vila em todos os dias monitorados, tendo esta relação 
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variado de 1,0 a 4,9, com média de 2,8, o que significa uma produção de água 

quase três vezes maior quando proporcionalizado pela área de contribuição. 

 
Embora as florestas sejam grandes consumidoras de água por 

evapotranspiração, elas desempenham papel regulador hídrico fundamental 

reduzindo o escoamento superficial e aumentando a infiltração de água no solo. 

Neste sentido, mesmo que estudos indiquem um consumo hídrico maior que a 

cobertura do solo por gramíneas, as bacias analisadas apresentaram vazões 

específicas maiores à medida que aumentava o percentual de cobertura florestal 

(figura 12). Com a predominância de fluxos subterrâneos, mais lentos, mesmo com 

condições geomorfológicas de maior IED (densidade de drenagem e gradiente de 

declividade), as vazões de base foram maiores quando o percentual de cobertura 

florestal era elevado (superior a 85%). Os resultados deste estudo indicam que as 

vazões captadas estão diretamente ligadas a presença da cobertura florestal de 

Mata Atlântica, permitindo observar o papel fundamental da floresta para o aumento 

das vazões nas bacias analisadas. 

 

 
Figura 12 - Correlação da cobertura florestal e vazão específica das bacias estudadas. Obs: vazão 

da captação da UFF subestimada. Veja metodologia. 

 
 

Fonte: Sato(2020). 
 

 

Esta observação experimental, inédita para a região da Costa Verde 

fluminense, reforça a importância de políticas públicas para conservação da 
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biodiversidade e da importância da floresta como facilitadora de importantes 

funções ambientais de aumento de vazões em mananciais, orientando inclusive 

projetos de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais). Estas observações podem 

nortear também as ações de educação ambiental e estimular projetos que busquem 

a recuperação dos mananciais através da recuperação florestal. 

Para reforçar estas observações, faz-se necessário monitorar as vazões das 

captações por um maior período, assim como proceder as análises por 

geoprocessamento em detalhe das bacias comparadas, a fim de realizar uma 

melhor caracterização das mesmas. Em continuidade às pesquisas relacionadas às 

vazões, novas análises empregando métodos estatísticos para diferenciar as vazões 

observadas, assim como incorporados parâmetros pluviométricos nas análises. 
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7. CONCLUSÕES 

 
Diante dos resultados obtidos até o presente momento, podemos concluir que 

a comparação pareada entre as bacias analisadas destaca a importância da floresta 

para manutenção dos recursos hídricos, os dados apresentados mostram que a 

bacia hidrográfica florestada apresenta o dobro de vazão específica, quando 

comparada com a parcialmente desmatada. A preservação das florestas é 

fundamental para um adequado e equilibrado funcionamento dos ecossistemas e na 

manutenção da diversidade biológica (BACELLAR, 2005). Com isso podemos 

concluir que a cobertura vegetal é essencial para redução dos efeitos hidro-erosivos 

e manutenção da regulação dos fluxos dos recursos hídricos nos canais de 

drenagem. A copa das árvores reduz o impacto da chuva, as raízes criam caminhos 

para percolação e a matéria orgânica protege o solo do efeito solar. 

 
O projeto bacia escola do Retiro é peça chave para o planejamento urbano 

do bairro, pois cria o espaço horizontal entre a ciência, comunidade e o poder 

público. A linha de pesquisa Bacia escola do retiro inicia e consolida práticas 

sustentáveis dentro do espaço da bacia hidrográfica. A conservação da floresta é 

fundamental para o diálogo do desenvolvimento urbano. A região da serra do mar 

ainda requer a continuidade das análises de vazões e o estudo apresentado aqui 

reforça a vegetação e entre a vegetação e as vazões dos canais de drenagem. 
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