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1. INTRODUÇÃO 

 

A recorrente situação alarmante dos córregos urbanos, principalmente daqueles inseridos em 

grandes centros cosmopolitas, impulsionou a sensibilidade ambiental da sociedade buscando 

soluções para os principais problemas relacionados com a degradação ambiental observada, assim 

novos estudos e pesquisas fomentam a discussão da problemática ambiental envolvida com aspectos 

hidrológicos (RODRIGUES et al., 2008). Um córrego urbano apresenta além do seu valor 

intrínseco, uma alternativa possível para diversos usos (podendo até ser para o abastecimento 

urbano), caso padrões de qualidade sejam atendidos. 

Diante dessa possibilidade, nota-se a clara importância de desenvolver novas tecnologias e 

abordar conceitos inovadores que visem sustentar propostas de melhorias e adequações desses 

corpos hídricos (FIRMINO et al., 2011). Observam-se atualmente muitas interferências em córregos 

urbanos, que têm gerado significativas perdas do seu dinamismo e fluxos, assim como de sua 

biodiversidade e equilíbrio funcional, não sendo seus potenciais aproveitados e negligenciados por 

uma administração míope às questões ambientais quanto a fatores estratégicos. 

Protocolos de avaliação da integridade de riachos foram desenvolvidos e têm sido 

amplamente aplicados em diferentes contextos e abordagens, principalmente com ênfase na 

dimensão ecológica de corpos hídricos naturais, contribuindo na gestão ambiental e de bacias 

hidrográficas (PETERSEN JR., 1992). Porém sua aplicação em contextos urbanos possui limitações 

e fragilidades, em razão de sua concepção focada para aplicação em ambientes naturais.  

Ressalta-se então, a idealização de uma ferramenta de avaliação pró-ativa da integridade 

ecológica, estrutural, de drenagem e de qualidade da água (FAIP-URB), que indica o potencial 

máximo sustentável de corpos hídricos urbanos. A ferramenta foi desenvolvida com o intuito de 

avaliar com maior eficácia (e atendendo critérios mais abrangentes) os corpos hídricos inseridos na 

paisagem urbana, estabelecendo um novo método para a avaliação técnica e científica de diversos 

aspectos, contribuindo para a identificação de regiões passíveis de recuperação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A partir de protocolos consolidados de avaliação da integridade física de riachos, 

selecionaram-se as estruturas WHEBIP (GOFORTH; BAIN, 2010) e o RCE (PETERSEN JR., 

1992), a fim de elaborar uma adaptação coerente ao contexto urbano, sugerindo-se uma abordagem 

distinta da usualmente empregada nesses protocolos, que se engajam particularmente nos aspectos 

ecológicos, naturais e estruturais do corpo hídrico. 



Com a análise detalhada dos protocolos e ferramentas de avaliação da integridade de riachos 

já existentes foi elaborada a proposta de uma nova ferramenta, a fim de revelar o potencial máximo 

sustentável de corpos hídricos urbanos (FAIP-URB). A ferramenta proposta considera cinco 

aspectos de avaliação: estruturais/ecológicos; antrópicos; de drenagem; socioeconômicos; e 

qualidade da água. Cada um dos aspectos possui seus respectivos parâmetros para ser possível 

enquadrar todas as visões que possivelmente interferem na capacidade máxima de suporte do corpo 

hídrico, sendo assim possível a elaboração de notas a partir da observação e da coleta de dados nas 

áreas estudadas. A partir desses parâmetros é possível visualizar integradamente todos os aspectos e 

avaliar e mensurar o potencial máximo sustentável da área da bacia hidrográfica  e das possíveis 

interações da paisagem com corpo hídrico estudado. 

A ferramenta desenvolvida (Ferramenta de Avaliação Pró-Ativa da Integridade Ecológica, 

Estrutural, de Drenagem e de Qualidade da Água - FAIP-URB) foi aplicada na microbacia urbana 

do córrego do Tijuco Preto no município de São Carlos-SP, Brasil, analisando-se os resultados 

obtidos a partir do mensurado pelos aspectos e diversos parâmetros desta ferramenta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ferramenta FAIP-URB foi elaborada a partir da necessidade cada vez mais frequente de 

diagnosticar com maior eficiência a situação de corpos hídricos urbanos, possuindo caráter 

avaliativo para a tomada de decisões sobre a preservação, restauração e capacidade suporte das 

áreas estudadas. 

Com essa ferramenta as avaliações se tornam mais eficientes e com disponibilidade de 

informações inéditas, mais abrangentes e relacionadas diretamente à realidade da paisagem 

modificada antropicamente, podendo ser aplicada em diferentes contextos e realidades de bacias 

urbanas.  Os aspectos e parâmetros considerados e contemplados pela ferramenta permitem a sua 

utilização adaptável a diferentes realidades, revelando uma interface passível de ser padronizada, 

podendo assim ser comparada com as avaliações de outras bacias urbanas pela própria FAIP-URB.  

Os resultados da aplicação da ferramenta na microbacia urbana do córrego Tijuco Preto 

mostram que em todos os trechos analisados verificou-se a não-conformidade com o máximo total 

sustentável que poderia atingir segundo o procedimento. As indicações são para reestruturação de 

políticas públicas direcionadas para cada aspecto não atendido, baseado nos fatores estruturais, 

antrópicos, drenagem, socioeconômico e qualidade da água relacionadas à bacia. 

Por intermédio dos resultados obtidos pelas avaliações da FAIP-URB, podem-se estabelecer 

as condições das áreas com maior potencial sustentável da bacia (Potencial Máximo Sustentável de 



Corpos Hídricos Urbanos) para proporcionar melhores tomadas de decisão, colaborando com o 

planejamento e a gestão ambiental de bacias hidrográficas urbanas. 

 

            4. CONCLUSÃO 

O referente trabalho teve como função principal avaliar a condição de córregos urbanos e 

fomentar aos gestores públicos alternativas para a realização de melhorias em pontos específicos 

espacializados durante o processo de aplicação desta nova ferramenta de avaliação pró ativa de 

integridade. As melhorias serão indicados nos 5 aspectos abordados e dessa forma orientam ações 

corretivas e preventivas para a obtenção de um padrão máximo sustentável que cada unidade 

analisada poderá apresentar como potencial futuro.  

A gestão de bacias hidrográficas urbanas ganha um instrumento poderoso para a avaliação e 

o diagnóstico aplicado ao corpos hídricos inseridos na paisagem urbana, salientando os problemas 

inerentes ao processo de  urbanização com clareza e especificidade, subsidiando desse modo a 

gestão mais abrangente e coerente de bacias urbanas. 
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