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Alterações no ciclo natural  - Transposição de bacias 
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Alterações no ciclo natural  - uso direto das águas 
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Alterações no ciclo natural  - uso direto das águas 



A simples existência da cidade leva a 

alterações na natureza e no ciclo da água 

em quantidade e em qualidade 

Urbanização 



Urbanização 
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Alterações no regime de escoamento 

• Impacto na quantidade – deslocamento da água 



fonte: USEPA 2005 
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Alterações no regime de escoamento 

• Impacto na quantidade – picos de vazão 
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Alterações no clima 



Alterações no clima 

• Impacto na quantidade – ilhas de calor 



• Mudança no regime de chuvas 
 

– aumento da precipitação convectiva sobre a área 
urbana 

– alagamentos e reservatórios vazios 

– tempestades e secas 

– ilhas de calor  
• em São Paulo estão no caminho da brisa úmida marítima 

• as partículas do ar quente têm mais energia cinética 

• tendência ao deslocamento para as camadas altas da 
atmosfera, carregando consigo a umidade da brisa 

• a umidade se condensa em contato com temperaturas mais 
frias e causa as chuvas fortes sobre a ilha de calor 

– alterações de fauna e flora 

 

Alterações no clima 



• Mudança no regime de chuvas 

Alterações no clima 



• Mudança no regime de chuvas 

Fonte: Fapesp 2012 

Alterações no clima 



• Mudança no regime de chuvas 

Alterações no clima 



• Mudança no regime de chuvas 

Alterações no clima 

10.02.2020 
132 mm em uma noite  
bairro da Lapa 



Poluição difusa 

• Impacto na qualidade – poluição difusa 



Poluição difusa 

• Impacto na qualidade – poluição difusa 



• Poluição das águas de chuva ~ polução difusa: 

– Deposição atmosférica por via seca e úmida; 

– Solo exposto pode ser carregado pelo vento; 

– Fauna local; 

– Vegetação; 

– Agroquímicos: fertilizantes, pesticidas e herbicidas; 

– Tráfego: partículas, emissões de exaustão, produtos da corrosão, etc; 

– Construção civil: construções, demolições e movimentação de solo, etc; 

– Atividades industriais: emissões atmosféricas 

– etc.  

 

Poluição difusa 



Poluição dos cursos d’água 

• Impacto na qualidade – poluição difusa e pontual 



Alteração no ecossistema 

 



Aproveitamento da água de chuva 

• Possível impacto econômico positivo local 
 

• Redução do escoamento superficial 
 

• Redução de picos de enchentes 
 

• Adiamento a exploração de novos 
mananciais 
 

• Adiamento da ampliação de ETAs 

impactos 
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