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ESTUDO DE REVITALIZAÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA: Bacia Hidrográfica 
do Futuro Campus UFSC, Joinville - SC. 

Jucimara Andreza Rigotti¹ & Cesar Augusto Pompêo² 

RESUMO: Os cursos de água em áreas urbanas se encontram fortemente degradados devido aos 
impactos da urbanização. Para reverter essa situação, há uma crescente necessidade de soluções 
alternativas que incorporem os rios novamente à paisagem das cidades. Nesse contexto, este 
trabalho apresenta um Procedimento de Avaliação da Condição dos Rios Urbanos e propõe uma 
analise que possui como base a bacia hidrográfica. Uma aplicação do procedimento proposto é 
realizada para as bacias hidrográficas à montante do futuro Campus da UFSC em Joinville – SC, 
visando antecipar futuros problemas mediante a proposição de medidas preventivas.  

ABSTRACT: Waterways in urban areas are heavily degraded due to the impacts of urbanization. 
To reverse this situation, there is a growing need for alternative solutions that incorporate the rivers 
back to the landscape of cities. This paper presents a procedure for Condition Assessment of Urban 
Rivers and proposes analyses that incorporate the whole watershed. An application of this 
procedure is performed for the watershed upstream of the future Campus UFSC Joinville - SC, 
anticipating future problems by proposing preventive measures. 

Palavras-Chave: Urbanização; degradação de cursos d’água; medidas de revitalização. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O modelo de urbanização ainda adotado pela maioria das cidades brasileiras modifica 

fortemente os processos do ciclo hidrológico e gera impactos nos cursos d’água. No cenário atual, 

os rios urbanos estão bastante degradados e são basicamente usados para transportar efluentes e 

excesso de chuva. Em contrapartida, há décadas se discute a reintrodução do rio como elemento 

vivo na paisagem urbana, recuperando as funções ecológicas, sociais e hidrológicas dos córregos. 

Em vários países essa abordagem é adotada, o que tem melhorado tanto a saúde dos córregos como 

a qualidade de vida dos habitantes das cidades. 

Muitos estudos e metodologias foram desenvolvidos para avaliar a condição dos rios e tem 

sido propostas soluções alternativas que visem o restabelecimento das funções dos cursos d’água. 

Este trabalho além de apresentar um procedimento em desenvolvimento para revitalização de rios, 

mostra a aplicação em um estudo de caso realizado em quatro bacias hidrográficas pequenas na 

cidade de Joinville – SC. 

O principal objetivo do trabalho é contribuir para a restauração dos rios urbanos através da 

avaliação da sua condição atual e do direcionamento das ações de intervenção nos cursos de água e 

na bacia hidrográfica. A metodologia é baseada na observação, coleta e análise de parâmetros que 

traduzem a situação do curso d’água. Desta forma, são apresentadas medidas de revitalização de 

caráter amplo, visando incentivar o estabelecimento de projetos de recuperação de rios através de 

parcerias entre a Universidade, Poder Público e a Comunidade. 

 

2 – ESTUDOS SOBRE REVITALIZAÇÃO DE CURSOS D’ÁGUA 

2.1 – Características do sistema fluvial 

Para analisar os cursos de água e extrair conclusões sobre o seu estado, inicialmente se faz 

necessário conhecer as características morfológicas e os componentes responsáveis pela 

configuração natural dos rios. Para isso, a geomorfologia fluvial estuda processos e formas 

relacionadas com o escoamento dos cursos d’água. Segundo Christofoletti (1980), geológica e 

geomorfologicamente, o termo rio aplica-se exclusivamente a qualquer fluxo canalizado e, por 

vezes, é empregado para referir-se a canais destituídos de água. Além desse aspecto, o 

conhecimento hidrológico constitui outra parte essencial que acompanha o estudo dos cursos de 

água, pois a manutenção do sistema de escoamento depende dos processos hidrológicos. 

No contexto do sistema fluvial, é relevante comentar sobre o conceito de rio contínuo, a 

zonação do rio e o conceito de pulso de inundação. Uma das hipóteses do “River Continuum 

Concept” é de que a estrutura física junto ao ciclo hidrológico forma uma base para as respostas 

biológicas e resultam em tendências consistentes da estrutura e função da comunidade, carga de 

matéria orgânica, transporte, utilização e acumulação ao longo da extensão do rio (Vannote et al., 
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1980). Através dessa interpretação pode-se compreender porque o processo de revitalização não 

pode abarcar apenas um trecho do isolado do rio. Nesse sentido, Sear et al. (2009) comentam que a 

restauração em trechos isolados dentro de uma rede de rios degradados não apenas possui resultados 

duvidosos, como provavelmente terá impactos ecológicos além da área de projeto. 

Segundo Petts (1994) citado por Schwarzbold (2000), podem-se sintetizar os atributos de 

zonas ou trechos interligados de um rio em curso superior ou de terras altas e em curso inferior ou 

de terras baixas. O primeiro é caracterizado por canal estreito, baixas temperaturas, alta oxigenação 

da água e águas rápidas. O segundo é dominado por planícies de inundação, com diversidade de 

formas de canais e meandros e depósitos de águas. Outro modelo proposto pelo mesmo autor, 

baseado em Schumm, segue uma abordagem dos materiais incorporados ao rio, dividindo em três 

zonas: a de cabeceira considerada como de produção, a zona de transferência ou de passagem e a 

zona de estocagem na planície de inundação.  

As planícies de inundação constituem parte do sistema do rio, além da sua vegetação ripária. 

A principal força responsável pela existência, produtividade e interações da grande biota nos 

sistemas de planície de inundação é o Pulso de inundação, segundo Stanford (2006) o “flood pulse” 

é a mudança da condição seca para a úmida associada ao nível da inundação baixa e alta. Esse 

efeito permite rápida reciclagem da matéria orgânica e dos nutrientes, que resultam em alta 

produtividade biológica (Schwarzbold, 2000). Desta forma, manter condições especiais de 

inundação trecho a trecho que sejam condizentes aos pulsos originais são medidas importantes para 

a conservação das comunidades bióticas. 

De acordo com Rosgen (1994), para restaurar o rio perturbado as tendências de estabilidade 

natural devem ser conhecidas para prever a forma mais provável que forneça estabilidade e função a 

longo prazo. Assim, destacamos a importância do conhecimento dos processos fluviais introduzidos 

nesta breve seção.  

 
2.2 – Abordagem para rios urbanos  

Sabendo-se da grande complexidade envolvida na dinâmica dos cursos de água, pode-se 

conceber a magnitude dos impactos causados pelo processo de urbanização. A infra-estrutura das 

cidades espalhadas sobre as bacias hidrográficas causam efeitos sobre o regime hidrológico, a 

geomorfologia e a qualidade da água (Ladson, 2004). Nesse sentido, Pompêo (2000) coloca que a 

visão do ciclo hidrológico deve ser ampliada para o ciclo da água no meio urbano, aos conjuntos de 

bacias hidrográficas que constituem as cidades. 

As modificações sofridas pelos rios urbanos, além do aspecto relativo ao aumento da 

velocidade do escoamento e perda das características naturais, os rios com intensos trechos 

retificados com leito e margens fortemente protegidos gerou grande comprometimento das relações 
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biológicas (Binder, 2001). Assim, a partir da década de 80, a ideia de reintroduzir no ambiente 

urbano a estrutura e função do corpo d’água começou a emergir, trazendo a conservação e a 

recuperação de rios e córregos como prioridade para uma série de países, onde uma grande 

variedade de ações tem sido propostas e discutidas (Pompeu & Andrade e Santos, 2006).  

Os termos que são utilizados na literatura para caracterizar essa abordagem, são 

principalmente: renaturalização, revitalização, reabilitação, remediação, recuperação e restauração. 

Segundo Rosgen (2006), restaurar rios envolve assegurar sua estabilidade física e função biológica, 

em vez da habilidade improvável de retornar o rio ao estado inicial. O autor coloca também que 

restauração é usada como sinônimo do termo reabilitação. No desenvolvimento da metodologia de 

Sear et al. (2009), foram colocados os seguintes termos usados na definição da estratégia de 

restauração: 

Tabela 1 - Termos utilizados em estudos de revitalização (adaptado de Sear et al., 2009) 
Termos Definição 

Restauração 
Restauração da forma e processo do canal para 
a condição definida pelo estado natural de 
referência. 

Reabilitação 
Modificação física para a forma do rio recriar 
suas características físicas dos habitats do 
estado natural de referência. 

Melhoria 
Adicionar elementos estruturais para melhorar 
a diversidade física do habitat. 

Assistência a recuperação natural 
Ampliar os processos existentes para encorajar 
a recriação de habitats físicos. 

Proteção e monitoramento 
Proporcionar a proteção legal para o local e 
monitorar as mudanças na classificação. 

Conservação e monitoramento 
Proteger o local contra maior degradação não 
necessariamente com a legislação e monitorar a 
mudança na classificação. 

 
Convém comentar que a recuperação de rios urbanos constitui um aspecto da restauração 

ecológica que abrange apenas os cursos d’água. De acordo com o National Research Concil (1992) 

citado por Bradshaw (2002): a restauração é definida como o retorno do ecossistema a condição 

anterior ao estado de perturbação; em que, a estrutura e função dos ecossistemas são recriadas, com 

objetivo de imitar a função natural e a auto-regulação do sistema que é integrada com a paisagem 

ecológica onde ela ocorre. Assim, com base no conceito amplo de restauração ecológica 

estabelecemos três definições para as ações mais específicas nos cursos d’água dentro dessa 

abordagem: a reabilitação que considera as características hidráulicas; a remediação que além das 

hidráulicas, considera a função ecológica; e a revitalização que considera a recuperação da função 

ecológica com características do ecossistema original. 

 
2.3 - Medidas de intervenção e a escala da bacia hidrográfica 

No contexto urbano deve-se considerar que, como discutido por Lima & Tavares (2007), as 

ações sobre os corpos d’água possuem dimensões urbanísticas, sanitaristas, ambientais e 
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paisagísticas e sociais. Deste modo, a drenagem urbana, de acordo com Pompêo (2000): “passa a 

constituir-se como um elemento da problemática ambiental urbana e seu tratamento deve buscar as 

relações sistêmicas e considerá-las nas escalas de intervenção”. Assim a revitalização de rios além 

de restabelecer as funções dos cursos d’água precisa incluir as necessidades das pessoas em seu 

escopo.  

Na abordagem de Ladson (2004) o objetivo do novo tipo de sistema de drenagem urbana é 

diminuir o escoamento superficial, imitando o regime hidrológico natural, com interceptação, 

infiltração, evaporação e transpiração ou armazenamento para o uso doméstico. Além desse ponto 

de vista a necessidade de considerar o rio dentro da sua bacia de drenagem para avaliar a 

integridade ecológica, tem sido firmemente estabelecida (Petts, 2000). Assim, nos programas de 

reabilitação tem se dado importância às características naturais para sustentar a função de drenagem 

dos rios. 

A escolha da alternativa de revitalização de rios urbanos é recente no Brasil e ainda não 

representa a opção da maioria das intervenções que os cursos de água urbanos sofrem. Contudo, 

algumas cidades brasileiras como Belo Horizonte possuem experiências na revitalização de rios 

urbanos, seguindo a tendência mundial, a exemplo do Programa DRENURBS – Programa de 

Recuperação Ambiental do Município de Belo Horizonte, que procura incluir os cursos de água na 

paisagem urbana e evitar a canalização (DRENURBS, 2010). Outra experiência nacional que 

convém citar é o caso do Córrego Tijuco Preto em São Carlos, o projeto da Universidade de São 

Paulo passou a ser programa e atualmente possui ações executadas pela prefeitura de São Carlos 

(CONDEMA – São Carlos, 2010). 

No contexto de revitalização de bacia hidrográfica, um fator relevante que deve ser 

considerado é a importância de inicialmente construir a história da bacia, modificações no canal, 

ações e intervenções realizadas; essas informações juntamente com os levantamentos de campo 

podem dizer se o local está recuperado, imperturbado ou modificado (Sear et al., 2009).  Os autores 

Osterkamp & Hupp (2010) observam muito bem que: “um bom plano de reabilitação requer o 

reconhecimento de que uma característica local no canal pode ocorrer devido a uma variedade de 

processos na bacia hidrográfica, e essa condição peculiar não especifica o processo que a produziu”.  

Uma necessidade que se destaca na recuperação dos cursos d’água é avaliar o grau de 

perturbação do sistema, para isso têm sido desenvolvidas muitas ferramentas. Algumas seguem a 

vertente geomorfológica, como a dos estilos de rios (Brierley & Fryirs, 2000; Brierley et al., 2002). 

Os autores Findlay et al. (2005) fazem críticas a essa abordagem e propõem uma avaliação baseada 

em dados qualitativos que representam a situação do curso d’água de forma quantitativa através de 

uma pontuação numérica. A metodologia para avaliar a condição dos cursos d’água utilizada neste 
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trabalho possui uma abordagem similar, baseada em parâmetros e indicadores de degradação, com 

pesos avaliados pelo método Delphi.     

 

3 – METODOLOGIA 

A metodologia aplicada é resultado de pesquisas sobre revitalização de cursos d’água em área 

urbana (Dalla Costa & Pompêo, 2008; Pereira et al., 2009) com objetivo de quantificar e qualificar 

a degradação. Nesses estudos foram desenvolvidos indicadores e parâmetros de degradação dos 

cursos d’água, avaliados pelo Quadro de Avaliação da Condição dos Rios Urbanos e pontuados 

conforme a intensidade do impacto. Nos trabalhos de Freitas Filho (2010) e Henriques Neto (2010) 

foi utilizado o método Delphi para atribuir pesos aos parâmetros e estes foram agregados para 

formar o Indicador de Degradação. A continuidade dessas pesquisas visa ampliar a avaliação das 

margens dos rios para a bacia hidrográfica e incluir medidas de revitalização para esta escala. 

Assim, propomos um aperfeiçoamento da metodologia gerado pela sua aplicação em quatro bacias 

hidrográficas que afluem para o Futuro Campus da UFSC em Joinville – SC. 

 
3.1 - Procedimento de Avaliação da Condição dos Rios Urbanos   

O Procedimento de Avaliação da Condição dos Rios Urbanos se constitui da aplicação do 

Quadro de Avaliação da Condição dos Rios Urbanos e do cálculo do Indicador de Degradação. O 

quadro é baseado em 5 indicadores e 17 parâmetros (Tabela 2), uma coluna é preenchida com as 

características qualitativas do trecho, ou seja, breve descrição elaborada pelo pesquisador sobre 

cada parâmetro. Na segunda coluna são atribuídos pelo pesquisador os valores dos parâmetros que 

variam conforme a intensidade do impacto de 0 a 5. A aplicação do quadro é feita em cada trecho 

do rio principal. A divisão dos trechos é feita com base nas características similares, inicialmente se 

considera como limite dos trechos os pontos relevantes, depois se conferem em campo as 

características do rio e da ocupação. 

Tabela 2 - Indicadores e parâmetros de degradação  
Indicadores Parâmetros 

Mata ciliar: visa retratar o 
estado e a formação vegetal 
presente nas margens dos cursos 
d'água. 

Corte ou remoção da vegetação: retrata a integridade da vegetação nas 
margens do curso d'água. 
Substituição parcial ou total da vegetação nativa por espécies exóticas: 
retrata a formação vegetal existente nas margens do curso d'água. 

Erosão e assoreamento: visa 
retratar as condições do leito do 
curso d'água e seu entorno, 
quanto à presença de sedimentos 
e pontos de erosão. 

Processos erosivos visíveis nas margens: mostra processos de erosão 
verificados visualmente que colocam em risco a estabilidade das margens do 
curso d'água. 
Presença de sedimentos nas margens: representa a magnitude de sedimentos 
presentes nas margens e no entorno. 
Obstruções do leito por acúmulo de sedimentos: evidencia causa das no leito 
do curso d'água devido ao acúmulo de sedimentos originados pela atividade 
antrópica. 

Modificação do curso d'água: 
visa retratar as formas e 
intensidade das alterações 

Retificação da seção transversal: mostra alterações na forma da seção do curso 
d'água. 
Mudança de revestimento da seção transversal: modificações realizadas pela 
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realizadas nas seções e ao longo 
do curso d'água. 

observação da natureza dos materiais utilizados no recobrimento da seção. 

Canalização ou tamponamento do trecho: retrata a forma como o curso 
d'água se conduz ao longo do trecho. 
Corte de meandros: retrata as alterações nas sinuosidades do curso d'água. 
Retirada da água sem modificação estrutural do curso d'água: forma como 
a água é removida, sem causar modificações na estrutura, com condutos 
coletores ou bombeamento. 
Retirada da água com modificação estrutural do curso d'água: alterações 
estruturais desse curso, como desvios, para a retirada de água. 
Obstruções por pontes e travessias inadequadas: retrata a intensidade com 
que essas obras obstruem o curso d'água. 

Poluição: visa retratar a 
magnitude de poluentes 
liberados por diferentes 
atividades ao longo do curso 
d'água. 

Presença de resíduos sólidos depositados nas margens ou no leito menor do 
curso d'água: retrata a quantidade de resíduos de atividades antrópicas ao longo 
do curso d'água. 
Lançamento de efluentes, conexões de esgoto: retrata a intensidade de 
despejos de efluentes ao longo do curso d'água. 
Lançamento de águas pluviais urbanas: retrata a intensidade com que ocorre 
o escoamento de águas pluviais no curso d'água. 

Edificações: visa retratar a 
natureza e quantidade das 
diversas formas de construções 
no entorno do curso d'água. 

Presença de edificações residenciais, comerciais, industriais ou da 
administração pública: retrata a quantidade e natureza das edificações 
localizadas no entorno do curso d'água. 
Presença de áreas de esporte, lazer ou infra-estrutura pública - quadras 
poliesportivas, praças urbanas, vias públicas marginais, terminais de 
transporte, estações elevatórias de esgotos, sistema de telecomunicações ou 
de distribuição de energia: retrata a quantidade e natureza dessas estruturas 
localizadas no entorno do curso d'água. 

 
Recomenda-se que junto com o preenchimento do quadro em campo, se realize um 

diagnóstico fotográfico para ilustrar a situação dos cursos d’água quando se apresentam os 

resultados. As fotos são localizadas em planta, com a direção indicada, para facilitar a interpretação 

do levantamento.   

Segundo a proposta dos autores Freitas Filho (2010) e Henriques Neto (2010) cada parâmetro 

foi avaliado recebendo valores de 0 a 5 conforme a intensidade da degradação, essa pontuação é 

verificada na Tabela 3. Nota-se que a avaliação de alguns parâmetros (do indicador mata ciliar e dos 

parâmetros: canalização, meandros e edificações) precisa ser calculada com auxílio de imagens 

aéreas e não preenchida apenas com base nas observações em campo. 

Tabela 3 - Pontuação dos parâmetros (adaptado de Freitas Filho, 2010) 
Parâmetros Impactos 

1.1. Corte ou remoção da vegetação 
Mata ciliar preservada (mais de 85%) 0 
Presença de até 85% de mata ciliar 1 
Presença de 70% a 85% de mata ciliar 2 
Presença de 50% a 70% de mata ciliar 3 
Presença de 25% a 50% de mata ciliar 4 
Ausência ou abaixo de 25 % de mata ciliar 5 
1.2. Substituição parcial ou total da vegetação nativa por espécies exóticas 
Mais de 70% de vegetação natural 0 
Predomínio de vegetação natural (até 70%) com poucos pontos de vegetação exótica (até 30%) 1 
Predomínio da vegetação natural (70% a 55%) com diversos pontos de vegetação exótica (30% a 45%) 2 
Aproximadamente a mesma área de mata ciliar e de vegetação exótica (55% a 45% ambos) 3 
Predomínio da vegetação exótica (acima de 70%) sendo a maior parte de pequeno porte 4 
Predomínio da vegetação exótica (Acima de 70%) sendo a maior parte de grande porte 5 
2.1. Processos erosivos visíveis nas margens 
Ausência de pontos de erosão 0 
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Os pontos de erosão não comprometem a estabilidade das margens 2 
Os pontos de erosão comprometem a estabilidade das margens 4 
Trecho totalmente erodido, margens e leito totalmente degradados 5 
2.2. Presença de sedimentos nas margens 
Margem com ausência ou quantidade insignificante de sedimentos (contribuição insignificante para o 
assoreamento do curso d’ água) 

0 

Margem com pouca quantidade de sedimentos (contribui para o assoreamento do curso d’ água) 2 
Margem com excesso de sedimentos (principal agente responsável pelo assoreamento do curso d’ água) 4 
Margem totalmente ocupada por sedimentos (principal agente responsável pelo assoreamento do curso d’ 
água) 

5 

2.3. Obstruções do leito por acúmulo de sedimentos 
Ausência de assoreamento e obstruções do leito  0 
Presença de trechos assoreados com pouca obstrução do fluxo d’água  2 
Trecho assoreado com grande obstrução do fluxo d’água  4 
Trecho extensivamente assoreado com grande interferência do fluxo d’água (Assoreamento causado por 
grandes quantidades de sedimentos, exemplo desmoronamentos) 

5 

3.1. Retificação da seção transversal 
Seção transversal sem alteração 0 
Seção transversal com retificação em um dos lados ou no fundo do curso (apenas uma retificação) 2 
Seção transversal com retificação nos dois lados do curso ou no fundo e em um dos lados (duas 
retificações) 

4 

Seção transversal totalmente retificada 5 
3.2. Mudança de revestimento da seção transversal 
Não ocorreu mudança no revestimento da seção transversal (canal natural) 0 
Utilização de revestimento com significantes protuberâncias, em parte da seção transversal (enrocamento, 
pedra lançada ou gabiões, canais escavados em terra com cobertura de grama e semelhantes) 

1 

Utilização de revestimento com significantes protuberâncias, em toda a seção transversal (enrocamento, 
pedra lançada ou gabiões, canais escavados em terra com cobertura de grama e semelhantes) 

2 

Utilização de revestimento liso em parte da seção transversal (Canais de concreto e Materiais com 
rugosidade semelhante) 

4 

Utilização de revestimento liso em toda seção transversal (Canais de concreto e Materiais com rugosidade 
semelhante) 

5 

3.3. Canalização ou tamponamento do trecho 
Trecho sem canalização 0 
Presença de até 25% do trecho canalizado 2 
Presença de 25% a 50% do trecho canalizado 3 
Presença de mais de 50% do trecho canalizado 5 
3.4. Corte de meandros 
Trecho sem alteração dos meandros 0 
Presença de até 25% do trecho com alteração nas sinuosidades do perfil longitudinal curso d’ água. 2 
Presença de 25% a 50% do trecho com alteração nas sinuosidades do perfil longitudinal curso d’ água. 3 
Presença de mais de 50% do trecho com alteração nas sinuosidades do perfil longitudinal curso d’ água. 5 
3.5. Retirada da água sem modificação estrutural do curso d'água 
Não foram verificados sistemas de retirada d’ água  0 
Ocorre a remoção de água, por algum sistema de coleta  3 
Ocorre a remoção de água, por um ou diversos sistemas de coletas, causando grande impacto na vazão do 
curso d’ água 

5 

3.6. Retirada da água com modificação estrutural do curso d'água 
Não foram verificados desvios no curso d’ água  0 
Ocorre desvio no curso d’ água, para utilização em alguma atividade (Agricultura, indústria, etc.) 5 
3.7. Obstruções por pontes e travessias inadequadas 
Não existem obras 0 
Não ocorre estrangulamento da seção transversal 1 
Ocorre estrangulamento da seção transversal 3 
Ocorre estrangulamento da seção transversal e acúmulo de sedimentos 5 
4.1. Presença de resíduos sólidos depositados nas margens ou no leito menor do curso d'água 
Ausência ou quantidade insignificante de resíduos  0 
Resíduos sólidos com pequenas dimensões, com possibilidade de remoção manual (sacolas, embalagens, 
garrafas pet e dimensões semelhantes) 

1 

Resíduos sólidos com grandes dimensões, sendo necessário o uso de maquinário para remoção 
(mobiliários, eletrodomésticos, pneus e dimensões semelhantes) 

3 
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Resíduos diversos contaminados (Lixo doméstico com possibilidade de produção de chorume, 
embalagens com produtos químicos entre outros) 

5 

4.2. Lançamento de efluentes, conexões de esgoto 
Não foram verificados pontos de lançamento em todo o curso d’ água.  0 
Presenças de poucos pontos pontuais de lançamento de efluentes domésticos, com pequena vazão em 
relação ao curso d’ água. 

3 

Presença de diversos pontos de lançamento; pontos com vazões consideráveis em relação ao curso d’ 
água; atividades comerciais; atividades indústrias com lançamento de efluentes no corpo receptor. 

5 

4.3. Lançamento de águas pluviais urbanas 
Não foi visualizado despejo de esgoto em conjunto com a água pluvial 0 
Fica evidente o lançamento de efluente doméstico em conjunto com a água pluvial 5 
5.1. Presença de edificações residenciais, comerciais, industriais ou da administração pública 
Ausência de Impermeabilização 0 
Até 10% de impermeabilização 1 
De 10% a 25% de impermeabilização do trecho 2 
De 25% a 50% de impermeabilização do trecho 3 
De 50% a 75% de impermeabilização do trecho 4 
Mais de 75% de impermeabilização do trecho 5 

5.2. Presença de áreas de esporte, lazer ou infra-estrutura pública 
Ausência de Impermeabilização 0 
Até 10% de impermeabilização 1 
De 10% a 25% de impermeabilização do trecho 2 
De 25% a 50% de impermeabilização do trecho 3 
De 50% a 75% de impermeabilização do trecho 4 
Mais de 75% de impermeabilização do trecho 5 

 
Após a pontuação dos parâmetros foram atribuídos pesos para cada um deles através do 

Método Delphi (Freitas Filho, 2010), os resultados do peso ajustado estão na Tabela 4. 

Tabela 4 - Peso dos Indicadores e Parâmetros (adaptado de Freitas Filho, 2010) 

Parâmetros 
Média 
(peso) 

Fator de 
Ajuste 

Peso 
Indicador 

Peso 
Ajustado 

1.1. Corte ou remoção da vegetação 72,9 2/17 22,4 192,11 
1.2. Substituição parcial da vegetação nativa por espécies exóticas 27,1 2/17 22,4 71,42 
2.1. Processos erosivos visíveis nas margens 34,4 3/17 15,3 100,98 
2.2. Presença de sedimentos nas margens 24,8 3/17 15,3 66,96 
2.3. Obstruções do leito por acúmulo de sedimentos 37,7 3/17 15,3 101,79 
3.1. Retificação da seção transversal 14,8 7/17 15,6 95,07 
3.2. Mudança de revestimento da seção transversal 15,9 7/17 15,6 102,13 
3.3. Canalização ou tamponamento do trecho  21,3 7/17 15,6 136,82 
3.4. Corte de meandros 14,3 7/17 15,6 91,86 
3.5. Retirada da água sem modificação estrutural do curso d'água 7,5 7/17 15,6 48,18 
3.6. Retirada da água com modificação estrutural do curso d'água 15,7 7/17 15,6 100,85 
3.7. Obstruções por pontes e travessias inadequadas 10,6 7/17 15,6 68,09 
4.1. Presença de resíduos sólidos depositados nas margens ou no 
leito do curso d'água 

36,2 3/17 24,7 157,79 

4.2. Lançamento de efluentes, conexões de esgoto 43,8 3/17 24,7 190,92 
4.3. Lançamento de águas pluviais urbanas 20 3/17 24,7 87,18 
5.1. Presença de edificações residenciais, comerciais, industriais ou 
da administração pública 

77,1 2/17 22,1 200,46 

5.2. Presença de áreas de esporte, lazer ou infra-estrutura pública 22,9 2/17 22,1 59,54 

 
Por fim, o cálculo do Indicador de Degradação é feito pela multiplicação do peso dos 

parâmetros obtidos pelo método Delphi e do valor do impacto avaliado pelo pesquisador. O número 

que representa o ID é obtido pelo somatório do resultado de cada parâmetro e seu valor pode variar 

de 0 a 9360. 
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 3.2 – Análise Preliminar para Revitalização dos Cursos d’água 

Com o objetivo de ampliar a abordagem para um contexto de bacia hidrográfica, as pesquisas 

anteriores, que possuíam foco na área de proteção legal, foram colocadas como uma parte em uma 

análise mais abrangente que vise à revitalização dos rios. Assim, considera-se a área de drenagem 

tanto no diagnóstico como nas medidas de revitalização. Para ilustrar as etapas desse procedimento 

o fluxograma abaixo é proposto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 
 
O fluxograma é dividido nas etapas de diagnóstico, avaliação e identificação das medidas de 

revitalização para o curso d’água. O principal critério utilizado é o potencial de recuperação do 

trecho, baseado no valor do Indicador de Degradação encontrado pelo procedimento de avaliação da 

condição dos rios.  Conforme os fatores identificados que dificultam o processo de revitalização e 

exigem maiores intervenções, designou-se 4 casos com medidas de revitalização específicas para 

cada situação. 

Na primeira parte – estudo da área – deve-se delimitar o local de estudo, tendo como base a 

Bacia Hidrográfica, fazer o planejamento, adquirir cartas topográficas, mapas geológicos, imagens e 

materiais descritivos sobre o local de estudo que mostrem tanto a situação atual como o histórico de 

ocupação da bacia. A segunda parte do diagnóstico é a aplicação do Procedimento de Avaliação da 

Condição dos Rios Urbanos, o qual resulta nos valores do Indicador de Degradação para cada 

trecho do curso d’água. Com esses valores pode-se partir para as outras etapas: avaliar qual o caso 

do trecho e identificar o conjunto de medidas de revitalização cabíveis.  

Na diferenciação entre o Maior ou Menor Potencial de Recuperação, como a faixa de valores 

do Indicador de Degradação é bastante ampla (0 – 9360), pode-se verificar em algumas situações 

    Bacia Hidrográfica 

       Estudo da Área 

  Aplicação do PACRU   Trecho com ID<4680   Trecho com ID≥4680 

Maior Potencial de 
Recuperação 

Menor Potencial de 
Recuperação 

Leito próximo ao 
natural, grande 

presença de vegetação 
nativa, ou exótica de 

pequeno porte 

Curso d’água alterado, 
com seção e traçado 

retificado 

Curso d’água 
canalizado ou 

tamponado; e/ou 
identificação de 

lançamentos de esgotos 
ou efluentes 

Canalização ou 
tamponamento com 

edificação na margem 
ou leito; e/ou 

lançamento de esgotos 
ou efluentes 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Etapas de diagnóstico Etapas de avaliação Identificação das medidas de revitalização 
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trechos com menor pontuação, mas em casos diferentes. A faixa entre 4000 – 5000 deve ser 

analisada baseada nos critérios que diferenciam cada caso. 

Para diferenciar os casos, utilizam-se os critérios: 

� Leito próximo ao natural, grande presença de vegetação nativa ou exótica de pequeno porte - 

Caso 1. 

� Curso d’água alterado com seção e traçado retificado – Caso 2.  

� Curso d’água canalizado ou tamponado e/ou identificação de lançamentos de esgotos 

domésticos e efluentes – Caso 3. 

� Canalização ou tamponamento com edificação na margem ou leito; e/ou lançamento de esgotos 

domésticos e efluentes – Caso 4. 

Abaixo são apresentadas as medidas de revitalização para cada caso, conforme aumentam os 

impactos encontrados as medidas se acumulam, ou seja, o caso 4 pode necessitar das medidas de 

revitalização identificadas nas situações anteriores: 

Caso 1: Os principais impactos relacionados a essa situação são Mata Ciliar e Erosão e 

Assoreamento. 

� Recuperação da mata ciliar – esta etapa deve ser acompanhada por um especialista na área, para 

identificar as espécies e indicar quais devem ser usadas para cada caso encontrado. 

� Acompanhamento da recuperação natural do leito – durante o processo de restabelecimento da 

vegetação marginal, é necessário acompanhar, medir e avaliar a evolução do processo, 

incluindo análises do retorno da vida aquática do curso d’água. 

Caso 2: Nesta situação são relacionados os impactos de Erosão e assoreamento e Modificação 

do curso d’água (retificação na seção e retilinização no traçado, mudança do revestimento da 

seção). 

� Intervenções relacionadas à bioengenharia – utilizar processos e materiais menos impactantes 

ao curso d’água e que possam fazer parte do processo de recuperação dos meandros, da seção 

transversal e estabilização das margens. 

Caso 3: Neste caso houve alterações severas no curso d’água, os impactos relacionados são 

Modificação do curso d’água e Poluição. 

� Retirada da canalização – reabrir as seções transversais e restaurar o revestimento do curso 

d’água. 

� Criação de zonas de amortecimento – para reconfiguração natural do traçado. 

� Identificar as retiradas de água sem modificação estrutural – acompanhar a retirada de água, se 

necessário remover as ligações para evitar danos ecológicos ao curso d’água. 

� Restituir a alteração provocada pela retirada com modificação estrutural – nos casos de desvios 

que modificam a estrutura do curso d’água é necessário identificá-lo e recuperar os danos. 
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� Retirada dos resíduos sólidos do curso d’água – limpeza do curso d’água e destinação correta 

do material. 

� Identificação e eliminação das ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial – fiscalizar as 

ligações de esgoto e de água pluvial para que funcionem separadamente. 

Caso 4: Nesta situação, além das alterações no curso d’água, há edificações presentes no leito 

ou na área de preservação legal, os impactos relacionados são Modificação do curso d’água, 

Poluição e Edificações. 

� Desapropriação e remoção – Edificações públicas ou privadas que estejam irregulares devem 

ser removidas e remanejadas. 

� Adaptações no terreno da edificação – em parceria com os moradores, se não for possível a 

desapropriação: implantar de jardins com vegetação nativa, diminuir a área impermeabilizada e 

utilizar cercas que permitam permeabilidade da flora e fauna. 

Os casos 1, 2, 3 e 4 fazem parte de medidas específicas de revitalização, abaixo são colocadas 

as medidas gerais de revitalização que independente do Caso do curso d’água, envolvem a bacia 

hidrográfica e aspectos como saneamento e educação ambiental e planejamento do uso do solo. 

� Parques lineares e corredores verdes – alia o uso restrito da área de proteção permanente ao 

paisagismo, criando oportunidades de lazer para a população. 

� Limpeza pública e desobstrução de sistemas de drenagem – diminui a poluição que chega nos 

cursos d’água. 

�  Saneamento básico associado à educação sanitária e ambiental – garantir os serviços que 

compõe o saneamento básico. Promover a coleta de resíduos com a frequência necessária, o 

abastecimento de água evita retiradas irregulares dos cursos d’água, a coleta e tratamento 

adequado dos esgotos domésticos e efluentes industriais evita a poluição dos recursos hídricos 

e o sistema de drenagem evita inundações e ajuda a cidade a conviver com a água. 

� Mobilidade urbana – diversificar o sistema de transporte e realocar (quando possível) as vias 

que foram construídas nas marginais dos cursos d’água ou dar a elas outros usos. 

� Programas de fiscalização e educação sanitária e ambiental – para a sociedade em geral e 

escolas que sejam participativos e contínuos ao longo do tempo. 

�  Políticas públicas para estabelecer impostos progressivos para área impermeabilizada da 

superfície. 

� Favorecimento dos processos do ciclo hidrológico – a exemplo da criação de áreas de 

infiltração em toda a bacia, com maior ênfase nas partes altas. 

Após a exposição do procedimento proposto, o estudo de caso ilustra resumidamente sua 

aplicação nas quatro bacias hidrográficas. 
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4 – ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICA DO FUTURO CAMPUS DA UFSC – 
JOINVILLE, SC 

4.1 – Caracterização da área de estudo 

A cidade de Joinville se localiza no Norte de Santa Catarina, a Região Hidrográfica é a 

Baixada Norte – RH 6, do rio Itapocu. Dentro da bacia do Itapocu está contida na bacia do Piraí. A 

área de estudo está dividida em quatro bacias pequenas que confluem para o Campus (Figura 1). A 

localização das quatro bacias é entre as coordenadas: 714.846m E; 7.076.211m N e 718.770m E; 

7.081.468m N; Fuso 22S e Datum WGS-84. 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo (sem escala). Fonte: Google Earth 2010. 

 

A região estudada está no limite da área urbana com a rural e por isso os dados cartográficos 

com o detalhamento necessário disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento para o 

Desenvolvimento Sustentável de Joinville - IPPUJ eram de apenas parte da bacia. A solução 

encontrada foi utilizar as imagens do Google Earth Pro para a área completa. As imagens foram 

georeferenciadas com pontos da imagem do satélite Quick Bird disponibilizada pelo IPPUJ, 

utilizada no estudo de uso e ocupação do solo da região do futuro Campus UFSC. 

 
4.2 – Estudo das bacias hidrográficas 

Nos estudos anteriores se prezou pela caracterização da degradação do leito do curso d’água e 

da faixa de proteção legal, contudo não se pode isolar o rio do contexto da sua área de drenagem. 

Desta forma, uma breve descrição de alguns aspectos da problemática ambiental das quatro bacias 

estudadas possui relevância para os propósitos do estudo. Observou-se que as modificações 

Bairro Itinga 
Joinville - SC 

N 
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ocorridas na área de nascente, repercutiram no curso d’água durante todo o percurso, inclusive com 

relação à diminuição da vazão. Também as modificações nos trechos de jusante, como as travessias 

pela BR e pelas ruas, repercutem rio acima. Em outras partes das bacias, devido ao corte de morros 

e aterros, a quantidade de sedimentos no leito obstrui fortemente o fluxo. A questão do lançamento 

de esgotos também interfere na qualidade da água dos rios e envolve questões mais complexas, cuja 

solução depende do planejamento conjunto em uma área mais abrangente. 

Na bacia 1 destaca-se a problemática dos estabelecimentos industriais que começam a ocupar 

a região. Alguns já se consolidaram muito próximos aos cursos d’água ou mesmo em cima do leito 

tamponado. Esses problemas tendem a se agravar na região, pois o Plano Diretor caracteriza o local 

como área em processo de industrialização. 

Na bacia 2 destaca-se o problema da urbanização desordenada ocorrendo de montante para 

jusante. Grande parte dos cursos d’água tributários foram descaracterizados nesse processo e se 

constituem atualmente em pequenos canais ou galerias. Nas áreas de nascente há bastante retirada 

de água sem controle, na maior parte dos casos, isso aliado ao represamento e desmatamento nos 

topos de morro, reduz a vazão no leito a ponto de constituir um curso d’água intermitente. A 

questão do lançamento de esgotos domésticos é bastante presente e constitui um sério problema 

para a qualidade das águas. Com o aumento da densidade da urbanização, aumentou também o 

problema relacionado aos resíduos sólidos que foram encontrados com maior frequência tanto nas 

proximidades dos cursos d’água como nos terrenos baldios. Além dos resíduos depositados nos 

fundos das residências e nas ruas, que acabam parando dentro dos rios. 

A bacia 3 é a menor das quatro em extensão, e possui características bastante distintas, o rio é 

intermitente em grande parte pela situação em que se encontra a área de drenagem que é 

basicamente rural. A área foi completamente desmatada e o uso atual em grande parte é para 

plantação de palmitos. Na área de nascente há represamento e na sequência do percurso havia, mas 

foi drenado configurando um banhado. A região da plantação consiste em um trecho bastante plano 

e alagadiço. Sabe-se que essas áreas são importantes tanto pelo ecossistema típico como por serem 

regiões em que o aquífero aflora. Portanto, mesmo o rio sendo intermitente é importante recuperar o 

seu entorno. 

Assim como a bacia 3, a bacia hidrográfica 4 também é basicamente rural com algumas 

instalações industriais. O grande fator de degradação da bacia é a plantação de arroz que possui um 

histórico bastante antigo na região, verificado pelas fotos aéreas da área. Na região em que os rios 

configuravam meandros hoje se encontram valetas de drenagem contornando os canteiros da 

plantação. Outra problemática da bacia é a modificação do leito por açudes e canalizações. Em um 

dos braços que não foram caracterizados, além dessas questões a nascente foi praticamente extinta 

pela plantação de eucaliptos. 
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Cabe destacar a necessidade de estudar o traçado original dos rios de todas as bacias, pois a 

área foi bastante modificada ao longo do tempo, inicialmente pela atividade agrícola e depois pelo 

processo de urbanização. Estudos geológicos podem ajudar na localização do traçado antigo pelo 

tipo de sedimento encontrado. Através dessa espécie de analise, é possível verificar a alternativa de 

recuperá-los, pois em alguns casos pode ser mais viável que revitalizar o rio no seu traçado atual.  

Como a região em breve estará com várias instalações industriais e moradias, a recuperação 

dos rios e o estabelecimento de diretrizes que controlem a impermeabilização da bacia, assim como 

a proteção dos topos de morro, são ações de urbanização preventivas que poderão evitar muitos 

problemas com inundações tanto na região como na área a jusante. Visto que as bacias estudadas 

estão em estágio inicial de urbanização, podem-se tomar medidas que procurem manter os 

processos do ciclo hidrológico. Através das técnicas de urbanização de baixo impacto aliadas a 

estruturas de detenção do escoamento superficial e a preservação da faixa marginal de proteção, a 

bacia hidrográfica pode ser revitalizada e os rios restabelecerem seu equilíbrio dinâmico. 

 
4.3 – Resultados dos Indicadores de Degradação e Medidas de Revitalização 

Na parte qualitativa, além da descrição de alguns aspectos ambientais da bacia hidrográfica, 

há as impressões do pesquisador para cada trecho, anotadas no Quadro de Avaliação da Condição 

dos Rios Urbanos, e o diagnóstico fotográfico que não foram mostrados neste trabalho. Já na parte 

quantitativa, devido a sua menor extensão, apresentamos os resultados dos valores do Indicador de 

Degradação por trecho de cada bacia na forma gráfica (Figura 2). 
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Figura 2: Resultado dos Indicadores de Degradação para cada trecho das bacias hidrográficas. 
 

A distribuição das medidas de revitalização para os cursos d’água a montante do futuro 

Campus da UFSC em Joinville serão apresentadas, conforme os casos em que se enquadraram, na 

forma de ilustrações que diferenciam os casos por cores nos trechos do curso d’água (Figura 3).  
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Figura 3: Ilustração por cores dos Casos dos Cursos d’água das bacias hidrográficas.  
 

 

BACIA 1 

BACIA 2 

BACIA 3 

BACIA 4 

Legenda: 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Delimitação da Bacia Hidrográfica 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia se mostrou efetiva e possui como vantagem, além dos resultados quantitativos, 

o conhecimento qualitativo das bacias estudadas, essa característica incentiva a proposição de 

soluções menos impactantes aos cursos d’água numa abordagem mais ampla que a de engenharia 

convencional, geralmente voltada apenas para a calha dos rios. Verifica-se que a parte subjetiva da 

metodologia, na revitalização de rios, possui um caráter positivo, pois o tratamento que vem sendo 

dado aos recursos hídricos carece de relação com vida existente na água e dependente dela. A 

preocupação em eliminar o subjetivismo resulta em soluções simplistas, que além de não solucionar 

o problema ao qual se propõe, acabam de devastar o sistema já fragilizado. 

Os resultados da aplicação da metodologia dependem bastante da preparação do pesquisador, 

no sentido de que ele deve estar capacitado para perceber o que são alterações naturais e quais são 

impactos da ação humana. A forma em que encontramos o rio é resultado de processos naturais que 

buscam retornar a um estado de estabilidade, a causa desses processos que deve ser analisada, isso 

implica na avaliação da bacia hidrográfica e não apenas no leito e margens. A abordagem muito 

restrita ao curso d’água implica, além da análise incorreta dos impactos, em propostas de 

intervenção geralmente pouco eficazes. São intervenções voltadas a esse espaço limitado baseadas 

em ações agressivas como dragagens e contenções de margens. 

O histórico da bacia hidrográfica envolve aspectos anteriores ao processo de urbanização, a 

forma como a ocupação ocorreu, as modificações pelas quais o curso d’água passou, a intensidade e 

o período de tempo que as mudanças se processaram. O conhecimento de tais aspectos pode ajudar 

na identificação de locais críticos do sistema de drenagem e na concepção das medidas de 

revitalização. 

Quanto à participação da população, não foram previstos questionários para que a população 

participe do diagnóstico com seu conhecimento sobre as interferências e modificações no curso 

d’água e locais de inundação frequente. Além disso, não há uma forma de avaliar a posição da 

população para uma possível revitalização do curso d’água. Sendo que a colaboração e interesse da 

comunidade local são determinantes no processo. Recomenda-se incluir no escopo dos trabalhos 

meios de participação, para favorecer a sensibilização e conseguir apoio da comunidade no processo 

de diagnóstico e de intervenções. Neste trabalho, embora não previsto pela metodologia, as 

entrevistas de caráter informal com os moradores resultaram em informações bastante relevantes 

para a pesquisa. 

A tentativa de expandir a metodologia para uma abordagem de bacia hidrográfica introduziu 

avanços pelas necessidades levantadas. De acordo com a pesquisa, o processo de revitalização não 

pode ser em trechos isolados do curso d’água, pois a dinâmica do rio não é unilateral e os trechos 

são dependentes entre si. Embora, na aplicação da metodologia há a divisão por trechos com 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19 

características similares, não se pode perder a noção do conjunto composto pelo rio e pela área de 

drenagem. Na questão da execução das medidas de revitalização a posição do trecho no curso 

d’água deve ser considerada, pois se verifica que as intervenções realizadas de montante para 

jusante possuem preferência. O critério de revitalizar inicialmente os trechos menos degradados 

para depois intervir nos outros não se aplica quando os impactos já começam na área de nascente. 

Conciliar a dinâmica do curso d’água (dos fundos, margens e zonas inundáveis) com a 

urbanização é um desafio que precisa de experiências práticas brasileiras que contribuam para a 

consolidação de metodologias que possam complementar ou substituir a atual abordagem. Usar de 

métodos e modelos que funcionam em outros países não garante um bom desempenho no Brasil, 

principalmente devido às condições distintas de clima, biodiversidade e cultura. 
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