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Título: Avaliação ambiental de trechos urbanos de córregos de leito concretado após 

intervenções one-off visando a revitalização. 

Candidata: Engenheira MSc Kristiane Ramos Primo. 

Orientador: Professor Associado Alexandre Marco da Silva. 

 

Resumo – Os trechos urbanos de córregos muitas vezes apresentam uma baixa qualidade 

de água e, somado a este problema, a população enfrenta crescente preocupação com a 

escassez dos recursos hídricos. Diante da alteração antrópica de trechos urbanos de 

córregos por meio da retificação e concretagem, surge a preocupação por parte dos 

cientistas, da modificação do habitat aquático e consequente danos ao ecossistema em 

geral. Medidas intervencionistas de caráter mitigador destes danos são sugeridas na 

bibliografia com o intuito de atenuar os prejuízos ecológicos do meio ambiente 

modificado. O principal objetivo deste trabalho portanto, foi verificar o comportamento 

dos fatores biológicos e orgânicos, da água e do sedimento, após a implementação de 

medidas de intervenção one-off, com o uso de técnicas biofílicas em trechos urbanos de 

três córregos de leito concretado, localizados em Sorocaba, SP. Foram realizadas medições 

e/ou coletas dos parâmetros necessários para o julgamento da conformidade dos métodos 

de remediação adotados em dois pontos diferentes: na intervenção e à montante da 

intervenção, sempre em triplicata. Para isto, visitas a campo foram realizadas, durante todo 

o ano de 2017, com o objetivo de identificar e catalogar, entre outros organismos, a fauna 

de invertebrados e a comunidade de espécies vegetais. Como resultado do trabalho, 

observou-se que houve a regeneração espontânea em um dos córregos, porém, a utilização 

da intervenção no melhoramento dos parâmetros de qualidade da água não se mostrou 

muito eficaz. Foi utilizado a análise estatística para os dados quantitativos e o método AHP 

como uma análise multicriterial dos atributos considerados importantes para o sucesso de 

um projeto desta natureza. Não foi objeto do trabalho a comparação entre as três diferentes 

técnicas de bioengenharia empregadas, por terem sido empregadas em diferentes córregos 

com características físicas e dinâmicas hidrológicas diferenciadas. Porém, foi verificado, 

dentre as obras implementadas, a que apresentou melhor progresso na intervenção 

ecológica.. Como produto final deste projeto, foi utilizado a análise SWOT, em conjunto 

com o método AHP, sendo criada uma matriz TOWS com propostas de técnicas para 

projetos futuros. Recomenda-se, portanto, técnicas de intervenção de córregos urbanos, 

como ferramenta de auxílio à gestão dos recursos hídricos, para melhorar o ecossistema de 

uma determinada bacia hidrográfica, por meio de intervenções de baixo custo e fácil 
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execução aliado ao envolvimento da população e órgãos públicos. Para um alcance melhor 

dos resultados é sugerido o estudo prévio da dinâmica de sedimentos do córrego, 

verificação do uso e ocupação do solo e do regime de vazão com o intuito de uma melhor 

escolha das técnicas biofílicas, bem como, melhor posicionamento e arranjo das mesmas 

no leito do córrego. 

 

Palavras-chave: saneamento, desenvolvimento de recursos hídricos, restauração de rios, 

sucessão ecológica. 
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Title: Environmental assessment of urban stretches of concrete bed streams following one-

off interventions aimed at revitalization. 

Candidate: Engineer MSc Kristiane Ramos Primo. 

Advisor: Associate Professor Alexandre Marco da Silva. 

 

Abstract – Urban stretches of streams often have low water quality and, added to this 

problem, the population concern about the scarcity of water resources is growing. Faced 

with the anthropic alteration of urban stretches of streams through rectification with 

concrete, there is a concern on the part of scientists, about the modification of the aquatic 

habitat and consequent damage to the ecosystem in general. Interventionist measures to 

mitigate these damages are suggested in the bibliography in order to mitigate the 

ecological damage of the modified environment. The main objective of this work, 

therefore, was to verify the behavior of biological and organic factors, water and sediment, 

after the implementation of one-off intervention measures, with the use of biophilic 

techniques in urban stretches of three concrete bed streams, located in Sorocaba, SP. 

Measurements and / or collections of the necessary parameters were carried out to judge 

the conformity of the remediation methods adopted at two different points: in the 

intervention and upstream of the intervention, always in triplicate. For this, field visits 

were carried out, throughout the year 2017, to identify and catalog, among other 

organisms, the invertebrate fauna and the plant species community. As a result of the work, 

it was observed that there was spontaneous regeneration in one of the streams, however, 

the use of the intervention in improving water quality parameters was not very effective. 

Statistical analysis was used for quantitative data and the AHP method as a multicriterial 

analysis of the attributes considered important for the success of a project of this nature. 

The comparison between the three different bioengineering techniques employed was not 

the object of the work, as they were used in different streams with different physical 

characteristics and hydrological dynamics. However, it was verified, among the 

implemented works, which presented the best progress in the ecological intervention. As 

the final product of this project, the SWOT analysis was used, together with the AHP 

method, creating a TOWS matrix with technical proposals for projects in the future. 

Therefore, techniques for the intervention of urban streams are recommended, as a tool to 

aid the management of water resources, to improve the ecosystem of a given hydrographic 

basin, through low-cost and easy-to-execute interventions coupled with the involvement of 

the population and bodies public. For a better reach of the results, it is suggested the 
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previous study of the stream sediment dynamics, verification of the use and occupation of 

the soil and the flow regime with the intention of a better choice of the biophilic 

techniques, as well as, better positioning and arrangement of the same in the stream bed. 

 

Keywords: sanitation, water resources development, river restoration, ecological 

succession. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com relação à falta d’água na região sudeste do Brasil, 

que culminou no estresse hídrico do ano de 2014, fez levantar várias questões sobre o 

gerenciamento dos recursos hídricos. A principal delas está ligada à gestão da quantidade 

disponível deste recurso em qualidade necessária, com direcionamento para o consumo 

humano. 

Os trechos urbanos dos cursos d’água muitas vezes apresentam qualidade de água 

inferior aos padrões estabelecidos, resultado muitas vezes da falta de crescimento urbano e 

industrial planejado e uso indevido da terra na agricultura.  

Gastos com tecnologias e insumos nas etapas do tratamento da água, para fornecer 

água potável à população, poderiam ser evitados ou, pelo menos, reduzidos com a captação 

de água com parâmetros físicos, químicos e biológicos mais próximos daqueles exigidos 

pela legislação. Em contrapartida, estes recursos financeiros poderiam ser investidos na 

própria área da unidade de gestão dos recursos hídricos – UGRH (Bacia Hidrográfica), 

através de obras de manejo hídrico, que garantiriam inúmeros benefícios à população. 

O estudo de obras de bioengenharia, por meio de implementação de intervenções de 

baixo custo nos rios, embora muitas vezes, não pode garantir a melhoria dos recursos 

hídricos, permite aumentar a disseminação destas tecnologias pois visa atender aos anseios 

da sociedade, preservando a infraestrutura urbana e melhorando o meio ambiente por meio 

da estética enriquecida através de uma beleza cênica. 

Daí a importância de um estudo de revitalização de trechos urbanos de córregos 

como um exemplo de ferramenta de auxílio ao gerenciamento dos recursos hídricos, com o 

objetivo de promover os usos múltiplos da água. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta do presente trabalho está dentro do contexto sobre a engenharia da 

gestão dos recursos hídricos urbanos os quais sofreram alteração exógena de origem 

antrópica. As consequências destas modificações nos leitos naturais dos córregos podem 

acarretar diversos impactos, dentre eles, afetar a biodiversidade existente e contribuir para 

a diminuição da qualidade dos corpos d’água em questão. 

Pretendeu-se com este trabalho realizar um estudo de intervenção ecológica através 

de técnicas biofílicas do tipo one-off, por meio da implantação de pequenas estruturas em 

trechos urbanos de três córregos de leito concretados. Concomitantemente, verificou-se a 

eficiência destas intervenções na melhoria da qualidade da água e no aumento da 

biodiversidade do habitat local. Foram levantadas em campo, parâmetros de qualidade da 

água e do sedimento, durante o período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. 

No âmbito da engenharia e sociedade, espera-se que o trabalho possa fornecer 

subsídios para servir como um modelo questionador diante da implementação de obras de 

intervenção ecológica em outros trechos de córregos em locais de características similares, 

notadamente urbana. Pretende-se utilizar este modelo de intervenção como ferramenta em 

estudos de impactos ambientais em regiões onde existam atividades que degradam o meio 

ambiente, especificamente, os corpos d’água e, assim, despertar o interesse da aplicação de 

obras de restauração ecológicas como parte de planos de controle ambiental. Almeja-se 

ainda, que o trabalho contribua com a disseminação de tecnologias simples e de baixo 

custo para favorecer o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos. 

A principal inovação proposta pelo estudo foi a investigação das respostas dos 

córregos frente a intervenções ecológicas delineadas e executadas com embasamento 

científico, para auxiliar na decisão de conflitos atuais dos usos múltiplos da água em 
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períodos de escassez, uma vez que, no Brasil ainda não existem propostas e aplicações das 

alterações dos sistemas hídricos urbanos do tipo lóticos (ambientes aquáticos de água 

corrente). Os resultados obtidos, a partir das respostas do comportamento das variáveis 

estudadas, poderão ser usados como ferramenta na análise e, viabilidade de soluções para 

intervenção de trechos urbanos de córregos brasileiros de pequeno porte. 

Além disso, existem dois pontos a serem ressaltados: 

(1) a proposta se apresentou em plena sintonia com um projeto de pesquisa em 

andamento, que possui financiamento FAPESP onde o orientador indicado foi o 

pesquisador responsável pelo projeto (Silva, 2015a); 

(2) considerando que uma tese de doutorado precisa apresentar originalidade 

acadêmica, a deste trabalho foi o fato de não haver ainda nenhum projeto executado, 

especialmente no território brasileiro e na área de revitalização ecológica de córregos 

urbanos concretados, principalmente com o monitoramento de indicadores ecológicos 

ligados a sucessão ecológica de espécies vegetais e animais. Em países do 1º mundo já há 

projetos com resultados de análises associadas, mas ainda é algo pouco comum na 

literatura técnica e científica. 
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3 HIPÓTESE 

 

Este estudo pressupôs que obras de intervenção ecológica de baixo custo, em 

trechos urbanos de córregos de leito concretado, podem melhorar a qualidade da água, 

influenciando no surgimento espontâneo de espécies vegetais e consequente sucessão 

ecológica, assim como no surgimento de espécies de macroinvertebrados. 

A hipótese deste trabalho é fundamentada, na verificação do progresso às 

intervenções implementadas em três córregos selecionados na cidade de Sorocaba. O 

estudo foi conduzido de maneira descritiva e isolada de cada conjunto de obras, não sendo, 

portanto, um estudo comparativo dos três cursos d´água abordados, visto que os mesmos 

possuem características físicas e hidrológicas diferentes. 

A pergunta chave a ser colocada é: A implementação de obras de bioengenharia em 

leitos de córregos concretados pode modificar a dinâmica do ecossistema aquático? O 

desafio, portanto, é demonstrar, através do estudo de três casos selecionados, que existem 

progressos após a implementação das obras biofílicas, independente se tais ações 

proporcionaram uma mitigação dos impactos causados pelas ações antrópicas ao meio 

ambiente em questão. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O principal objetivo do trabalho foi analisar, através de parâmetros físicos, 

químicos da água, biológicos e ecológicos, a resposta eco-hidrológica de trechos urbanos e 

concretados de rios, que foram submetidos a intervenções de bioengenharia nos canais 

artificiais selecionados, de forma isolada e descritiva sem caráter comparativo. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos visam fornecer subsídios para corroborar ou refutar a 

hipótese apresentada, além de obter resultados que podem agregar nas diversas áreas da 

engenharia de recursos hídricos. São eles: 

 Discorrer sobre as características físicas e hidrológicas de três sub-bacias 

hidrográficas localizadas em Sorocaba-SP. 

 Apresentar exemplos de aplicação de obras biofílicas para a intervenção em 

córregos localizados na cidade de Sorocaba-SP. 

 Analisar os parâmetros de qualidade da água após a implementação das 

obras nos canais artificiais selecionados, bem como obter dados de vazão dos córregos e 

variáveis climatológicas. 

 Estimar a dinâmica de carbono nos sedimentos coletados no fundo do leito 

dos córregos. 
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 Analisar de forma qualitativa e quantitativa, a eficiência da intervenção do 

tipo one-off na sucessão ecológica espontânea de espécies vegetativas, no surgimento de 

macroinvertebrados e no melhoramento da qualidade da água. 

 Aplicar modelos de análise multicriterial no auxílio à tomada de decisão 

com o intuito de verificar a efetividade do projeto de intervenção. 

 Sugerir propostas para projetos futuros de intervenção ecológica em locais 

com características físicas e climatológicas semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Com o intuito de uma melhor compreensão dos resultados obtidos após os 

processos intervencionistas, pretendeu-se abordar a temática do uso dos recursos hídricos 

no Brasil, ainda visto como um recurso energético e para subsistência humana. 

Infelizmente, pouquíssimos casos de restauração de córregos foram encontrados na 

literatura brasileira, o que dificultou a comparação de resultados, daí as fontes de pesquisa 

para fundamentação teórica do tema, majoritariamente, terem sido provenientes de casos 

no exterior. 

 

5.1 Problemática dos recursos hídricos 

 

De maneira geral, os recursos hídricos podem ser classificados, de acordo com a 

localização, como recursos hídricos renováveis e não renováveis. Recursos hídricos não 

renováveis estão localizados em aquíferos profundos e têm pouco nível de recarga. Por 

outro lado, os recursos do tipo renováveis são o volume de água presente no ciclo 

hidrológico, ou seja, aquele definido como o fluxo anual médio de rios e recarga de 

aquíferos gerados a partir da precipitação (FAO, 2019).  

Quanto à forma de utilização dos recursos hídricos, é possível classifica-los de três 

maneiras (Tucci, 2009): 

 Usos consuntivos: referem-se aos usos que retiram a água de sua fonte 

natural diminuindo suas disponibilidades, espacial e temporalmente. 
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 Usos não-consuntivos: referem-se aos usos que retornam à fonte de 

suprimento, praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma 

modificação no seu padrão temporal de disponibilidade. 

 Usos locais: referem-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água 

em sua fonte, sem qualquer modificação relevante, temporal ou espacial, de sua 

disponibilidade. O Quadro 1 ilustra e exemplifica as principais categorias dos usos da 

água. 

Infra-Estrutura Agricultura e aquicultura Indústria 
Em todas as classes 

de uso 

Dessedentação (C) Agricultura (C) Arrefecimento (C) 

Transporte, diluição e 

depuração de efluente 

(NC) 

Navegação (NC) Psicultura (C) Mineração (C) 

Usos domésticos (C) Pecuária (C) Hidroeletricidade (NC) 

Recreação (NC) Irrigação (C) Processamento industrial (C) 

Usos públicos (C) 

  

Preservação de banhados (L) 

  

Termoeletricidade (C) 

Transporte hidráulico (C) 

Legenda: C: Consuntivo; NC: Não-consuntivo, L: Local. Fonte: Elaborado pela autora 

(adaptado de Tucci, 2009).  

 

De acordo com a previsão do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

estima-se que para o ano de 2030 a população brasileira ultrapassará 224 milhões de 

habitantes (IBGE, 2019). Isto mostra um aumento de cerca de 10% em relação à população 

atual. Aliado ao aumento significativo da população, existe um aumento na demanda de 

água intensificado pelo incremento no consumo específico de água por habitante por dia. 

Fato este evidenciado por mudanças naturais nos costumes e hábitos da população.  

Alguns anos atrás era possível afirmar que o Brasil era um país dotado de recursos 

hídricos e que não sofreria com a falta d’água. Porém, a partir de 1997, a afirmação 

imposta pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 (Brasil, 1997) que diz: “A água é um 

recurso finito e dotado de valor econômico” modificou o embasamento teórico deste 

recurso, do ponto de vista quantitativo.  

Quadro 1 – Principais categorias de uso da água. 
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Em geral, o abastecimento de água no Brasil é feito mediante a captação de água 

em mananciais do tipo poços artesianos ou reservatórios. Estes, por sua vez, são 

enquadrados na legislação e classificados de acordo com a Resolução CONAMA nº 357 de 

2005 (BRASIL, 2005) complementada pela Resolução CONAMA nº 430 de 2011 

(BRASIL, 2011a). Para as empresas de saneamento básico, esta classificação serve como 

embasamento na escolha do sistema de tratamento de água adequado e necessário. 

As menções à qualidade da água disponível ainda se fazem pouca, pois ainda há 

preocupação maior, do ponto de vista ambiental, no desmatamento e poluições 

atmosféricas que prejudicam a qualidade do ar e são responsáveis por mudanças 

climáticas.  

Faz-se necessário então, o levantamento de questões relacionadas com a qualidade 

da água nos centros urbanos, pois a maioria dos mananciais urbanos se encontram com 

altos níveis de poluição, dificultando o uso da água para o abastecimento público. 

 

5.2 Processos de degradação dos cursos d’água devido à 

urbanização 

 

As consequências da urbanização que mais diretamente interferem na drenagem 

urbana são as alterações do escoamento superficial direto, sendo que para os casos 

extremos, verificou-se que o pico de cheia numa bacia urbanizada pode chegar a ser 6 

vezes maior do que o pico desta mesma bacia em condições naturais (Tucci, 2009). 

Bontempo et al. (2012) conseguiram explanar o quão danoso é para um rio a sua 

retificação e concretagem: 

“A canalização dos rios como forma de gestão das águas urbanas fundamenta-se 

numa visão higienista, onde a ideia é afastar o lixo, o mau cheiro e a poluição 

para locais distantes da cidade, especialmente de suas áreas centrais. Também 

tem a intenção de combater as enchentes e as inundações. Entretanto, muitas 

vezes as canalizações podem produzir o efeito contrário, pois a retificação dos 

cursos d’água direciona e conduz de forma mais intensa o excesso de água a 

jusante, devido à redução das curvas naturais, o que aumenta a velocidade da 

água” (Bontempo et al., 2012, p. 5-16).  
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Como exemplo prático do exposto acima, segue a situação de um córrego em meio 

urbano na cidade de Sorocaba-SP, mais precisamente na zona periférica da cidade. Na 

Figura 1 é possível verificar a vulnerabilidade do que seria a nascente deste córrego, 

devendo esta ser protegida e preservada. Aparentemente, este olho d’água está bastante 

poluído devido ao lançamento de efluentes urbanos de um bairro que está localizado à 

montante deste ponto da fotografia.  

 

Figura 1 – Espelho d’água de um córrego urbano (Bairro Vila Sabiá em Sorocaba- SP). 

Foto da autora, data: 23 fev. 2019. 

 

 Na Figura 2, pode-se verificar o ponto vermelho que seria esta nascente do corpo 

d’água (córrego este que será abordado adiante no presente trabalho como R1). Trata-se de 

um bairro com relevo bastante inclinado, o que aumenta a velocidade do runoff 

significativamente e a consequente resposta do nível d’água do rio. Porém, além da 

interferência na quantidade de escoamento superficial, existe o problema da qualidade da 

água que é carreada contendo poluição difusa resultante do lixo das ruas, metais pesados 

de estacionamentos e lançamento de esgoto clandestino.  
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Figura 2 – Bairro Vila Sabiá, Sorocaba – SP, localizado à montante de espelho d’água 
(córrego abordado posteriormente no trabalho como R1). 

Fonte: Google Earth-Maps, consulta realizada em: 23 fev. 2019. 

 

Este é apenas um exemplo de um curso d’água na área urbana da cidade de 

Sorocaba – SP. Contudo, a urbanização já é considerada como sendo a mais dramática 

modificação do ecossistema aquático, devido à combinação dos seguintes fatores: aumento 

da superfície impermeável, modificação do canal (incluindo retificação), desconexão de 

rios e da planície de inundação, alta demanda de água limpa e aumento de contaminantes 

(Everard e Moggridge, 2012). 

O aumento da impermeabilização do solo em regiões de nascente pode afetar 

diretamente no escoamento de base e na recarga do aquífero. Devido ao alto custo das 

áreas urbanas, projetos de restauração ecológica nestas áreas são consequentemente mais 

caros e mais difíceis de serem implementadas (Bernhardt e Palmer, 2007). 

Em um trabalho realizado por Urban et al. (2011), foi verificado um excesso de 

fósforo na cabeceira da sub-bacia de um dos afluentes do rio Sorocaba (córrego R3 - que 

será abordado neste trabalho), com teores de até 130 mg‧kg-1 no sedimento, podendo ter 

influência no transporte desse nutriente para o córrego e consequente deságue no rio 

Sorocaba, afetando diretamente o rio até mesmo com processos de eutrofização. 

Em uma pesquisa realizada na Polônia comparando regimes de vazões de um rio 

associada a mudanças climáticas, verificou-se que a urbanização é responsável por 54% no 

aumento do nível d’água de um rio (refere-se neste caso ao aumento do lançamento de 
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esgotos domésticos no curso d’água), enquanto 46% é devido a mudança climática 

(aumento da média anual de precipitação, potencial de evaporação e runoff) (Somorowska, 

2019).  

A ocupação de áreas de várzeas dos córregos por parte da população faz com que 

eventos de inundação considerados naturais se tornem um imenso problema por 

preencherem as ruas com uma lâmina d’água indesejável. A este evento denominamos 

enchente, ou seja, uma inundação com prejuízos à população. Além disso, infelizmente, é 

possível encontrar bastante lixo sendo carreado na água, fato este que poderia ser evitado 

se, além da destinação correta do lixo, as bocas de lobo não se encontrassem obstruídas 

para que o caminho das águas estivesse livre até as galerias de águas pluviais. Muitos 

gastos da saúde pública e prejuízos na economia do país poderiam ser evitados se existisse 

um melhor sistema de saneamento público urbano.  

A urbanização influencia drasticamente a composição da água, desde a nascente 

dos rios até sua foz. Hosen et al. (2017) concluíram que a quantidade de área urbanizada 

está diretamente relacionada com a composição de determinadas comunidades de bactérias 

presente nos sedimentos e é mais evidente ainda em amostras de água. 

Inúmeros modelos de modificação de córregos urbanos e integração deste com a 

paisagem e funcionalidade urbana têm sido aplicados em diversos países com bastante 

sucesso. Pode-se citar a França como precursora destas técnicas, com suas modificações no 

rio Sena em Paris e em seus canais fluviais no final do século XIX preconizadas pelo então 

prefeito e engenheiro Georges-Eugène Haussmann, com o objetivo de integrar o rio à 

paisagem urbana (Braga, 2006). 

Os recursos hídricos nos anos noventa ainda eram somente utilizados como 

mananciais de abastecimento. Nos anos 2000, foram então redirecionados para recreação e 

paisagismo e, depois de 2010, para o controle de enchentes. Hoje, já existem cidades como 

Sorocaba, SP com projeto de uma estação de tratamento de água que irá captar água do rio 

que passa pela cidade, o rio Sorocaba, para fornecer água potável à população (SAAE, 

2019b). 

Uma abordagem ecossistêmica com planejamento do uso do solo é baseada no 

reconhecimento de que ecossistemas possuem limites de estresse, os quais podem ser 

ajustados antes que estes alcancem seus limites e se tornem irreversivelmente degradados 

ou destruídos (Miguez, 2016). 
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Recomenda-se, portanto, o uso de medidas não convencionais de baixo custo para 

melhor aplicabilidade da gestão dos recursos hídricos em projetos de infraestrutura urbana. 

Tais medidas, bem distintas de abordagens antigas, como a retificação e canalização de 

leitos de córregos em trechos urbanos, são por exemplo: bacias de retenção e detenção, 

pavimentos permeáveis, telhados verdes e obras de bioengenharia nos leitos dos rios.  

 

5.3 Atividades restaurativas 

 

A Sociedade de Restauração Ecológica (SER – Society for Ecological Restoration) 

define a restauração ecológica como sendo o processo de assistir à recuperação e o controle 

da integridade ecológica de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. 

Integridade ecológica inclui uma maior variabilidade na biodiversidade, nos processos e 

estruturas ecológicas e no contexto histórico e regional das práticas sustentáveis (EPA, 

2016). 

A segunda edição das “Diretrizes para Desenvolver e Gerenciar Projetos de 

Restauração Ecológica” foi publicada em 2004 e traduzida para o português no ano 

seguinte (Clewell et al., 2005). Neste texto de extrema importância na orientação dos 

autores de projetos deste tipo, existe a sugestão de mudança de termos como “instalação” 

por “implementação”, pois tais projetos não incluem somente obras físicas, podem ir além 

e atingir também a sociedade. 

A restauração, portanto, também pode ser definida como uma implementação de 

uma sucessão de ações previamente planejadas que envolvem a gestão operacional para 

decidir onde, qual, como e quando aplicar as ações intervencionistas para restaurar 

ecossistemas degradados e paisagens. 

O conjunto de etapas que engloba a restauração denomina-se restauração continum. 

Trata-se de uma abordagem holística para reparar os ecossistemas e inclui uma gama de 

atividades e intervenções que podem melhorar a condição do meio ambiente e reverter a 

degradação e fragmentação da paisagem (Gann et al., 2019). 

Existem, portanto, uma ampla gama de atividades realizadas pela sociedade para 

complementar a restauração ecológica e fornecer melhores condições do ecossistema em 

larga escala. As atividades restaurativas em uma escala menor, podem reparar os danos 
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causados em um ambiente, reduzir os problemas pontuais e melhorar as funções 

ecossistêmicas, complementando a restauração com a melhoria dos habitats nativos 

(McDonald et al., 2016). Mais do que restabelecer a conectividade do ecossistema local, 

muitas vezes é possível obter um mosaico de diferentes tipos de habitas com diferentes 

graus de conectividade e perturbação, como foi o caso do trabalho desenvolvido por 

Pander et al. (2018) em um estudo de restauração da planície de inundação do rio Danúbio 

na Alemanha. 

 As intervenções visando à recuperação ambiental podem ser classificadas em 

reativas, ativas e pró-ativas, podendo ocorrer em escala local, regional ou global. As 

intervenções do tipo reativas são responsáveis por manterem o atual estado do ecossistema, 

já as do tipo ativas, são passos positivos importantes a serem tomados com um 

determinado objetivo. Por fim, as intervenções pró-ativas são designadas a limitar as ações 

antrópicas prejudiciais ao ecossistema em questão (Hobbs et al., 2011). Hobbs e Cramer 

(2008) ainda dividem os projetos de restauração em dois: one-off e ongoing: as do tipo 

one-off são aquelas que são implementadas no local sem previsão de alterações durante o 

período de estudo, enquanto os experimentos do tipo ongoing necessitam de um 

gerenciamento contínuo. 

Ainda, como um refinamento na classificação dos tipos de intervenções, pode-se 

dividi-las em intervenções abióticas e bióticas. As intervenções abióticas têm como foco 

mudar os ambientes físicos e químicos e assim, deixar com que a natureza tome as suas 

“providências”. Para a abordagem biótica, considera-se a re-introdução de espécies 

consideradas raras no ecossistema a ser restaurado e ainda, manter o foco nas espécies de 

plantas consideradas próprias para o local (Hobbs e Cramer, 2008). 

Denominada ainda como renaturalização, Silva e Pires (2007), propõem a seguinte 

classificação das obras em rios: I) obras gerais ou de normalização, que incluem 

desobstrução e limpeza, além de proteção das margens e fechamento de braços 

secundários; II) obras fluviais e de bioengenharia como, por exemplo, a utilização de 

cobertura vegetal, espigões, diques e peças pré-moldadas em concreto, caixotes em 

madeira, geomanta e gabiões, além de crib-walls (berço de madeira). 

É relevante acentuar a merecida importância de projetos deste tipo para a 

sociedade. Martin (2017) propôs uma nova definição para a restauração ecológica 
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incluindo além da resposta à pergunta “o que é?”, a resposta à pergunta “por que”, além 

disso, uma nova definição é proposta: 

“Restauração ecológica é o processo de auxiliar a recuperação de um 

ecossistema degradado ou destruído para surtir efeitos inerentes ao ecossistema e 

promover benefício e serviço que a população valoriza” (Martin, 2017). 

 

Metodologias de restauração de rios conservadoras, como a proposta pelo US Army 

(1982), mais conhecida como The Palmiter Techniques, envolveram a remoção de troncos 

de árvores e de quaisquer objetos que pudessem obstruir o canal com a sugestão de 

revegetação e proteção contra a erosão das margens. Neste sentido, era considerado um rio 

saudável aquele sem obstruções no curso, sem crescimento excessivo de plantas no 

talvegue principal, e sem erosão das margens, garantindo assim, alimento abundante e 

habitats para a vida selvagem.  

A aplicação de estruturas em leitos de córregos urbanos degradados, como meio de 

redução de cargas de nutrientes presentes na água e melhoria do ecossistema, foi realizada 

por Williams et al. (2016). Com a aplicação de tecnologias de baixo custo, contendo 

cascalho de forma arredondada (sílica do tipo cobble), lascas de madeira e pedras, 

verificou-se a eficiência na redução da erosão e na retenção de material suspenso. 

Winking et al. (2015) estudaram a restauração de um córrego urbano e concluíram 

que o tempo após restauração foi o parâmetro mais importante para influenciar a eficiência 

do potencial ecológico de recuperação. Nos estudos de restauração de ambientes aquáticos 

verificados por Pereira (2011), conclui-se que as mudanças mais marcantes foram vistas 

somente após 5 ou 6 anos da intervenção. Neste trabalho, o autor sugere ações locais para 

córregos e riachos no sentido de reabilitar a comunidade de peixes, dentre elas: melhoria 

na velocidade da correnteza e cobertura artificial favorecendo diferentes habitats (Figura 

3). 
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 Figura 3 - Distribuição natural de troncos de madeira no canal do córrego.  

Fonte: Cowx e Welcomme (1998). 

 

Pan et al. (2016) sugerem em seu trabalho inúmeras técnicas de restauração 

ecológica em rios, dentre elas: recuperação de plantas aquáticas e inserção de obstáculos 

naturais. Averiguou-se neste estudo que, plantas aquáticas podem controlar níveis de 

eutrofização através da absorção de nitrogênio, fósforo e determinados íons de metais 

pesados, ainda microrganismos heterotróficos que se fixam nas plantas podem remover 

poluentes orgânicos através da assimilação. 

Silva (2015b) elaborou uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão do tipo 

chave que contém orientações sobre a elaboração de um diagnóstico do meio físico e 

antrópico. Neste trabalho, o uso da chave foi exemplificado e aplicado em cursos d’água 

no estado de São Paulo com diferentes parâmetros de qualidade da água. Verificou-se a 

adequação aos diagnósticos e ações recomendadas pela autora. 

Evidentemente, por se tratar de uma técnica com aplicação muito particular, ainda é 

difícil julgar a eficiência de um projeto de restauração ecológica. Palmer et al. (2005) 

recomendam alguns critérios para julgamento da eficiência de um projeto de restauração 

ecológica em rios. De acordo com os autores, podemos admitir que a restauração foi bem-

sucedida somente se o sistema: 

1) ficou mais dinâmico; 

2) apresentou uma condição ecológica melhorada; 
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3) foi auto-sustentável e resiliente; 

4) não apresentou prejuízo ao ecossistema; 

5) proporcionou dados para análise e publicação de resultados pré e pós restauração. 

A segunda edição dos princípios e padrões para a prática de restauração ecológica 

(Gann et al., 2019) reconhecem que muitos projetos, com boas intenções, obtiveram fraco 

desemprenho. Por isso, para um melhor resultado, Gann et al. (2019) recomendam: bom 

planejamento e boa implementação, entendimento do contexto social, conhecimento dos 

riscos, bom investimento e um monitoramento adequado. England e Wilkes (2018) 

atribuem a falta de sucesso à falta de um monitoramento eficaz nos projetos. 

Na verdade, no meio acadêmico e científico, existem controvérsias quanto ao uso 

do termo “sucesso” em relação a projetos de restauração ecológica, pois exige um 

julgamento de alta precisão com pouca subjetividade. Existem sugestões de termos mais 

apropriados como por exemplo, “progressos”, “em conformidade” e “alcance de objetivos” 

(Zedler, 2007). 

Arango et al. (2015) verificaram a resposta de um córrego urbano de baixa vazão 

(em média 0,127 m3‧s-1) após implementação de um projeto de restauração que inclui 

desde escavação e criação de meandros até plantação de espécies nativas na zona ripária. 

Concluíram, por meio de análise estatística que, teores do consumo de nutrientes, evolução 

de comunidades de algas e presença de espécies de insetos aquáticos sofreram uma 

estagnação após cinco semanas do início do projeto, já os níveis de peixe demoraram onze 

meses para voltar às condições pré-restauração, sendo que não foi observado uma queda 

temporária nos teores de amônia e fósforo conforme os pesquisadores previram. 

Neste contexto, vale ressaltar que a capacidade de restaurar rios através da redução 

de cargas de poluentes é ineficiente se o lançamento de cargas poluidoras permanecer 

inalterado, portanto, o primeiro passo para permitir a recuperação de qualquer ecossistema 

degradado é a remoção ou redução dos atuais impactos causados pelas atividades urbanas, 

como por exemplo o lançamento de efluentes domésticos (Geist e Hawkins, 2016). Fato 

este verificado nos estudos de restauração com o objetivo de redução do teor de nitrogênio 

feitos por Filoso et al. (2011). 

Através da análise de parâmetros físicos e químicos dos córregos objeto de estudo 

deste trabalho, diante de nenhuma medida de intervenção, foi possível notar uma 

significante degradação na ecologia dos rios estudados justificados pela alta densidade 
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demográfica de onde se encontram, notadas pela redução da vegetação ripária à quase sua 

totalidade e, principalmente, pelo despejo de efluentes domésticos e industriais (Giorgio, 

2017). 

A dificuldade de implementação dos projetos de intervenção aumenta com o 

tamanho do rio porque quanto maior for a calha do rio, maior será a quantidade de 

perturbação decorrente de processos que ocorrem a montante na bacia hidrográfica 

(Beechie et al., 2010).  

Para ultrapassar as barreiras econômicas de um projeto de restauração ecológica, 

Bernhardt e Palmer (2007) elucidam que, se o objetivo principal for a melhoria da 

qualidade da água, a estratégia mais bem sucedida neste caso seria a preservação dos 

cursos d’água a montante ou focar o trabalho para os rios menos poluídos, ou seja, a 

seleção do local de implementação do projeto é de extrema importância. Com este mesmo 

ponto de vista, Geist (2015) afirma que na maioria dos casos, é mais fácil e eficiente dar 

prioridade àquelas áreas, que requerem menos ações, e conduzi-las à um estado ótimo de 

melhoria, do que dirigir o projeto prioritariamente aos pontos mais problemáticos que 

atingirão somente uma condição moderada. 

Beechie et al. (2010) sugerem que a restauração ecológica deve ter o foco principal 

no controle da dinâmica do processo mais do que na ideia de criar um habitat artificial. 

Ademais, os autores sugerem que a restauração deve focar na causa da degradação e não 

no seu sintoma, ou seja, é imprescindível identificar o processo que está por trás dos danos 

encontrados. 

Ainda, outro parâmetro que influencia bastante nos resultados dos projetos de 

intervenção, está ligado com as características físicas dos rios. Por exemplo, o teor de 

retenção de sólidos em ambientes lóticos pode ser alterado pela frequência e intensidade de 

chuva a montante do local de interesse (Filoso et al., 2015). 

Na realidade, ainda é bastante impreciso afirmar qual seria a melhor maneira de 

executar um projeto de restauração ecológica por se tratar de um assunto novo no meio 

acadêmico, data da década de 70 (Matzek et al., 2017).  

Entre as dúvidas que vêm surgindo no meio acadêmico, existe por exemplo, a 

incerteza na reinserção de espécies vegetativas já existentes ou na criação de um 

ecossistema novo com dinamismo para sobreviver no futuro, independente se for uma 

cópia do sistema original. Em outras palavras, é necessária a análise crítica de um conjunto 
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de variáveis para garantir uma melhor resposta de um determinado modelo de restauração 

ecológica (Lin et. al, 2007, Figura 4). Palmer et al. (1997) há mais de vinte anos já 

questionavam sobre a riqueza de espécies contidas em habitats pós-restauração ecológicas. 

 

Figura 4 - Sistema de retroalimentação de identificação de opções de modelos de 
restauração ecológica. Fonte: Modificado de Lin et al. (2017). 

 

Para rios que já sofreram processos de restauração ecológica, existe a possibilidade 

de avaliar a eficiência desta técnica do ponto de vista econômico e ambiental. Chen (2017) 

analisou os efeitos pós intervenção em Guangzhou (China) e concluiu que as intervenções 

de restauração do rio Pearl, iniciadas em 2005, foram capazes de reverter externalidades 

negativas do rio antes poluído em externalidades positivas como, por exemplo, o aumento 

do preço dos imóveis nos arredores do rio em até 4,61%.  

As ações de restauração devem ser proporcionais à escala do problema, seja ele à 

nível da calha do rio ou da bacia hidrográfica, sendo que o valor econômico da restauração 

do rio, ou seja, a intenção de pagar por projetos desta natureza por parte da população, 

aumenta com o número de quilômetros de rio que serão restaurados conforme Bergstrom e 

Loomis (2017) em suas investigações em projetos de restauração de rios americanos e 

europeus. 

No Brasil, Vásquez e Rezende (2016) conduziram uma pesquisa com o intuito de 

verificar a intenção de pagar, por parte da população, para um projeto de restauração do rio 

Paraíba do Sul na cidade de Campos dos Goytacazes. Verificou-se que há intenção de 
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pagar pelo projeto para tornar o rio, hoje de classe III, como sendo de classe II, um valor 

de R$ 30,00 por mês durante dez anos, demonstrando a atual importância do rio por parte 

dos residentes locais. 

Polizzi et al. (2015) conduziram um estudo sobre os efeitos da reabilitação de um 

rio na Finlândia e chegaram à conclusão que, dentre os entrevistados, 63% notaram 

mudanças significativas nos serviços ecossistêmicos, dentre eles: recreação e pesca, 

atividades outdoor e atividades culturais. 

Os impactos da restauração ecológica de rios na melhoria da qualidade da água e 

promoção de uma melhor paisagem urbana constituem os principais pontos que despertam 

interesse na população em pagarem por tais projetos (Brouwer, 2017). 

Na Coréia do Sul, o rio Cheonghyecheon localizado na cidade de Seul, recebeu nos 

últimos anos uma das mais bem-sucedidas obras de recuperação ambiental e urbanística. 

Em 2005, graças aos investimentos do governo metropolitano de Seul, o novo modelo do 

rio foi aberto ao público. Este rio encontrava-se bastante degradado e foi canalizado desde 

a década de 60 pois, na época, o intuito desta obra era de acompanhar o desenvolvimento 

industrial do país (Kim e Jung, 2019).  

A obra de restauração teve um custo de US$ 280 milhões, que, em cinco anos, 

mudaram a paisagem da cidade, onde foi prevista a demolição do viaduto, a despoluição do 

canal e a criação de parques lineares ao longo de quase 6 km de extensão. São notáveis as 

melhorias ambientais - com a diminuição da poluição atmosférica e da temperatura na 

região - e sociais - transformando a antiga área degradada em centro de cultura e de 

atividades de lazer (Figura 5). A restauração da paisagem trouxe qualidade de vida para a 

população de Seul, além de conferir ao país, confiabilidade internacional por suas 

iniciativas sustentáveis e à cidade, o crédito de referência mundial em humanização de 

cidade (Tavares, 2013). 

Do ponto de vista ambiental, autores ainda sugerem ser difícil avaliar positivamente 

a sustentabilidade do novo rio Cheonghyecheon (Kim e Jung, 2019), porém, tratou-se de 

um tipo de modificação no comportamento urbanístico da sociedade. Existe uma interação 

da população com o novo espaço urbano que no passado somente servia para via de 

deslocamento do transeunte. 
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Figura 5 - Obras de revitalização do rio Cheonggyecheon concluídas.  

Fonte: Johnson (2019).  

 

A ideia de restauração ecológica engloba, portanto, diversos fatores que beneficiam 

a sociedade de forma direta e indireta. Como discorrido anteriormente, gastos com saúde 

pública são evitados e a criação de espaços de lazer podem agregar qualidade de vida e 

bem-estar na vida das pessoas por propiciar momentos antes não desfrutados. Em outras 

palavras:  

“A presença de água limpa é de suma importância para a melhoria da paisagem 

urbana e para o meio ambiente. A consciência ambiental por parte da população 

é um dos mais importantes indicadores de civilização” (Noorhosseini et al., 

2017). 

 

Em Sorocaba-SP, Kuroki (2018) verificou a percepção ambiental de moradores do 

entorno dos trechos urbanos dos três córregos, objetos de estudo deste trabalho, através da 

aplicação de questionários formulados estrategicamente. Esta pesquisa contou com 

questões que buscaram explorar a opinião e consciência dos moradores em relação ao 

projeto de revitalização ecológica destes rios.  

Quanto à opinião dos entrevistados sobre a proposta do projeto (Figura 6), 

observou-se que a grande maioria das pessoas acredita ser importante a realização de ações 

de estudo sobre a conservação dos córregos e que isto é essencial para a manutenção de 

uma melhor qualidade de vida local. 
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Figura 6 - Categorização das respostas obtidas a partir da pergunta: “Qual sua opinião 
sobre a atividade?”.  

Legenda: Ponto 1: Córrego R1, Ponto 2: Córrego R2, Ponto 3: Córrego R3 (localizados em 

Sorocaba-SP). Fonte: Kuroki (2018). 

 

De fato, quando o público simplesmente recebe conhecimentos ambientais de 

forma transparente, denominada informação do meio ambiente do tipo passiva por Chen e 

Cho (2019), já é algo efetivo, e pode motivar a participação e apoio, por parte da 

população, à projetos deste gênero com sucesso. 

Em uma pesquisa feita em vinte cidades europeias para identificar a consciência 

ambiental do planejamento de espaços verdes na cidade, verificou-se que nem todas as 

cidades adotam uma abordagem consciente com relação a este tema. Sendo que, em 

cidades em desenvolvimento, há uma melhor consideração nas questões que envolvem a 

disponibilidade de espaços verdes multi-funcionais (Hansen, 2019). 

Na Suíça, país onde existe um programa para restaurar 4.000 km de rios até 2090, 

foi realizado uma análise do custo-benefício da restauração de rios (Logar et al., 2019). 

Além de valores de investimentos, em obras deste tipo neste país, serem bem mais alto do 

que os utilizados aqui no Brasil (cerca de 1.200,00 Francos suíços‧m-1), ainda há uma 

disposição da população em pagar por tais projetos. Projetos estes, com maiores benefícios 

do que custos, de acordo com a pesquisa. 

Através da experiência em estudos de restauração, Zedler (2018) afirmou que os 

ecologistas restauradores devem ter importante papel no planejamento, implementação e 

na avaliação de projetos, porém, mesmo com parcerias de partes interessadas e 

investimentos, não necessariamente farão com que a gestão pública aceite os conselhos 

baseados somente na ciência. 
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No Brasil ainda, infelizmente, o foco está na quantidade, ou seja, nível d’água dos 

mananciais e não na qualidade da água. Obras de dragagem são ditas como obras de 

“recuperação ecológica” e com o intuito de trazer benefícios à população para evitar 

enchentes. No meio acadêmico este tipo de intervenção, já é rebatido por gerar malefícios 

irreversíveis ao rio. Por exemplo, Smith (2019) apresentou o caso das obras de dragagem 

do rio Sorocaba-SP como sendo prejudicial, pois causam entre outras coisas: destruição de 

habitats, disseminação de larvas e ovos de peixes e impacto na variedade das espécies. 

Sob o mesmo ponto de vista, outros modelos de gestão dos ambientes aquáticos 

deveriam ser introduzidos nas políticas públicas com maior frequência como, por exemplo: 

a restrição da ocupação urbana de áreas alagáveis, exigência de áreas permeáveis em 

plantas de projetos de construção civil e, adoção de medidas de prevenção da erosão pela 

preservação de vegetação ciliar. 

Como fruto do embasamento teórico para o desenvolvimento deste trabalho, pode-

se considerar que este estudo em questão, se tratou de uma intervenção ecológica, portanto, 

constitui parte ou etapa de um projeto de restauração ecológica. Dos trabalhos analisados 

que serviram como base para esta pesquisa, argumenta-se favoravelmente que, na maioria 

dos casos, existem resultados positivos que sucedem projetos de revitalização de córregos. 

No quesito melhoria de parâmetros de qualidade da água, muitas vezes não fica tão 

evidente, em contrapartida, de qualquer modo, há uma melhora da dinâmica do 

ecossistema em geral com benefícios, notadamente à população no entorno dos córregos. 

Além disso, Geist e Hawkins (2016) afirmam que, tentativas de projetos que não obtiveram 

resultados dentro do esperado, devem ser reconhecidas como exemplos, para aprendizado e 

melhoria em projetos futuros, mais do que como fracassos. 

 

5.4 Variáveis indicadoras de qualidade d’água 

 

As principais características físicas da água são: temperatura, sabor, odor, cor, 

turbidez, sólidos e condutividade elétrica, sendo que estas envolvem aspectos de ordem 

estética e podem estar relacionadas com a presença de determinadas substâncias no corpo 

d’água. As características químicas da água estão associadas com a presença de 

substâncias químicas e os aspectos a serem considerados envolvem medições de pH, 
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alcalinidade, acidez, dureza, salinidade, presença de ferro e manganês, entre outros 

elementos químicos. 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece a 

classificação dos corpos d’água do território nacional em doces, salobras e salinas e, para 

cada uma, estabelece classes segundo os usos predominantes. A resolução CONAMA nº 

357 de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes e dá outras providências (BRASIL, 2005). Esta resolução, porém, foi 

complementada em 2011 pela resolução n. 430 onde basicamente, há alteração nos padrões 

de lançamento de efluentes em corpos receptores (BRASIL, 2011a). 

A aplicação desta resolução implica em dizer que uma vez definidos os usos da 

água em um manancial, estará definida a sua classe e, portanto, a qualidade que a água 

desse manancial deverá representar (Tabela 1). Caso a qualidade da água não apresente as 

condições especificadas, medidas de controle da poluição devem ser adotadas. 

Um determinado ambiente aquático, portanto, pode ser avaliado através da coleta 

de amostras e análise de poluentes presentes nos organismos, em laboratórios ou in-loco. 

Tais resultados destes parâmetros devem ser comparados com os padrões de qualidade da 

água estabelecidos.  

A utilização de índices de qualidade da água é uma ferramenta que viabiliza a 

informação das condições ambientais dos corpos d’água para a população. Um exemplo do 

índice de qualidade da água (IQA) é o proposto pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo – CETESB. 

Os mananciais existentes para o abastecimento de água possuem qualidade de água 

bastante diversificada e, portanto, devem ser precursores de um tratamento adequado para 

o fornecimento de água potável. De acordo com o último relatório de situação do comitê de 

bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e médio Tietê (CETESB, 2018), todos os três rios 

objeto de estudo deste trabalho foram classificados como sendo de classe 2. Já em relação 

ao IQA, não existem respostas dos córregos estudados, porém, o IQA chegou a ser 

considerado ruim em dois pontos analisados dentro da bacia hidrográfica médio Sorocaba, 

a qual abrange os corpos d’água em questão. 
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Tabela 1 – Limites, dependendo do caso, para algumas variáveis em ambientes aquáticos 

de água doce de Classes 1, 2, 3 ou 4. 

Variável Natureza do 
limite 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

OD (mg‧L-1) Inferior 6 5 4 2 

Turbidez (UT) Superior 40 100 100 
Não há 

limite 

DBO5,20 (mg‧L-1) Superior 3 5 10 
Não há 

limite 
pH Intervalo 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

SDT (mg‧L-1) Superior 500 500 500 
Não há 

limite 
Legenda: OD: Oxigênio dissolvido; DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; pH: 

potencial Hidrogeniônico; SDT: Sólidos Dissolvidos Totais. Fonte: Brasil (2005). 

 

Convém salientar também que dentro da legislação brasileira existem padrões de 

potabilidade da água expressos na Portaria do Ministério da Saúde n. 2.914 de 2011 

(BRASIL, 2011b). Esta portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Estes padrões 

são bastante restritivos e regulados pela ANVISA, junto às estações de tratamento de água. 

A seguir são descritas algumas variáveis que foram julgadas mais importantes para 

a verificação da eficiência do presente projeto de pesquisa. São elas: oxigênio dissolvido, 

temperatura da água e demanda bioquímica de oxigênio (parâmetros químicos de 

qualidade da água, de acordo com Von Sperling, 2014), teor de carbono orgânico total em 

sedimentos e espécies vegetais (organismos indicadores de qualidade da água, de acordo 

com Von Sperling, 2014). Outras análises de parâmetros consideradas importantes, 

verificadas neste projeto em questão, como por exemplo pH, turbidez e sólidos dissolvidos 

totais, serão parte de outra pesquisa de doutoramento em desenvolvimento por Silva (2018) 

que se trata de uma análise destes parâmetros no período pré e pós-intervenção. 

 

5.4.1 Oxigênio Dissolvido em águas 

 

A água é um mineral formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. 

Devido à sua capacidade de solubilização de gases e de erosão dos continentes, a água não 

se encontra pura na natureza e sim como uma dissolução aquosa de sais, gases e matéria 
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orgânica. Existem, basicamente, dois grupos de elementos químicos na água, o primeiro 

chamado conservativo, onde está presente, cloro e sódio; e o segundo, não conservativo, 

incluem nitrogênio e fósforo, nutrientes essenciais no desenvolvimento de organismos 

aquáticos. Entre os gases dissolvidos na água, os mais importantes são o oxigênio e o gás 

carbônico (TUCCI, 2009). 

A concentração de oxigênio dissolvido na água é de extrema importância biológica, 

pois este gás participa de inúmeras reações químicas dependendo da temperatura da água e 

da pressão atmosférica (Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2008). É um parâmetro que compõe 

os índices de qualidade de águas (IQAs) utilizado pela CETESB (CETESB, 2018). 

 Na maioria dos rios brasileiros onde existe o lançamento de efluentes domésticos, 

espera-se que a carga orgânica lançada, se não reincidente, seja decomposta de maneira 

biológica por microrganismos em um processo conhecido como autodepuração que inclui 

processos físicos (diluição e sedimentação), químico (oxidação) e biológico (Von Sperling, 

2014), como pode ser visto na Figura 7.  

 

 

Figura 7 – Representações gráficas do modelo teórico do processo natural de 
autodepuração em rios. Fonte: Von Sperling (2014). 

 

Neste processo, as bactérias consomem o oxigênio dissolvido para seu 

metabolismo, transformando compostos orgânicos em compostos simples e estáveis, como 



 
 
 

27 
 

 

água e gás carbônico. Com isso, elas tendem a crescer e se reproduzir, gerando mais 

bactérias, enquanto houver disponibilidade de alimento (matéria orgânica) e oxigênio no 

meio (Von Sperling, 2014). A equação simplificada da estabilização da matéria orgânica é: 

 

matéria orgânica + O2 + bactérias → CO2 + H2O + bactérias + energia 

 

Desta maneira, a determinação da taxa de oxigênio dissolvido (OD) é de extrema 

importância em projetos de recuperação de rios, pois trata-se de um parâmetro de 

qualidade da água, indicador da presença ou não de seres vivos. 

Um fator que pode alterar o teor de OD na água é a temperatura da água. Com a 

elevação da temperatura (Figura 8), ocorre a redução da solubilidade do oxigênio na água, 

sendo que a solubilidade é considerada como a relação entre a concentração de O2 na 

solução e a concentração acima da solução (no ar), daí a saturação ser dada em termos 

relativos (Tundisi e Matsumura-Tundisi, 2008). 

 Baseado nesta propriedade, organismos aquáticos submetidos a alta temperatura, 

por exemplo, córregos urbanos e concretados, em princípio têm menos oxigênio se 

comparados a outros localizados em regiões de florestas e ricas em sombra. 

 

 

Figura 8 - Variação da solubilidade do oxigênio na água. 

Obs.: porcentagem de saturação em função da pressão atmosférica.  

Fonte: Esteves (2011). 

 



 
 
 

28 
 

 

A  manutenção de uma alta taxa de OD em um curso d’água garante o 

funcionamento do metabolismo dos microorganismos aeróbios e outros seres vivos como 

os peixes, que sofrem efeitos negativos em concentrações de oxigênio dissolvido na água 

abaixo de 4,5 mg‧L-1 (Hrycik et al., 2017). Sob o mesmo ponto de vista, em águas com um 

teor de OD de 2 mg‧L-1, praticamente não há peixes (Von Sperling, 2014). 

 

5.4.2 Matéria Orgânica em águas  

 

A principal fonte de matéria orgânica nos corpos d’água é sem dúvida, o 

lançamento de efluentes domésticos sem tratamento. Os compostos de natureza orgânica 

são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, além de outros elementos como 

nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro etc.  

Para o presente trabalho o foco será a análise do teor de matéria orgânica por meio 

da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) presente na água e do carbono orgânico total 

(COT) do sedimento. 

A DBO é a quantidade de oxigênio requerida pelas bactérias para estabilizar 

biologicamente a matéria orgânica. Trata-se, portanto, do número de miligramas de 

oxigênio consumido em uma amostra de 1 L de água em um período de incubação de 5 

dias à uma temperatura de 20 °C (Hocking, 2005). 

É um procedimento lento por requerer este tempo de incubação para a ação dos 

microrganismos e por esta razão, na urgência de resultados, existe a demanda química de 

oxigênio (DQO) que utiliza um catalisador para acelerar o processo. 

A DBO dos esgotos domésticos varia entre 100 e 400 mg‧L-1, de acordo com a 

condição dos esgotos (Jordão, 2011). Normalmente, não é esperado um valor alto de DBO 

em águas de rios, que são ambientes do tipo naturais e lóticos como pode ser visto na 

Tabela 2.   

 



 
 
 

29 
 

 

Tabela 2 – Classificação da qualidade da água de rios em relação a DBO.  

DBO (mg‧L-1) Qualidade da água 

≤ 1 

2 

Muito limpa 

Limpa 

3 

5 

Moderadamente limpa 

Moderadamente poluída 

10 – 20 Poluída 

≥ 20 Altamente poluída 

Fonte: Adaptado de Hocking (2005). 

  

A medida da DBO é de extrema importância para a classificação das águas naturais. 

Nas águas menos poluídas, espera-se baixos valores máximos de DBO e elevados limites 

mínimos de OD (conforme supracitado na Tabela 1). Esta combinação de parâmetros 

garante a sobrevivência de seres vivos como, por exemplo, os peixes.  

Com relação aos padrões de lançamento de efluentes, a Resolução CONAMA  nº  

430 de 2011, não estabelece os limites do parâmetro DBO de 5 dias a 20 °C, apenas exige 

remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de 

existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às 

metas do enquadramento do corpo receptor (BRASIL, 2011a). 

 

5.4.3 Matéria Orgânica em sedimentos  

 

Os ciclos biogeoquímicos dos elementos químicos podem ser divididos em dois 

compartimentos ou pools: 1) o pool reservatório, componente maior, de movimentos 

lentos, geralmente não biológicos, e 2) o pool de ciclagem, uma parcela menor, porém 

mais ativa que se muda rapidamente nos dois sentidos entre os organismos (ODUM, 2007). 

O carbono é o macronutriente mais abundante nos organismos aquáticos e funciona 

como um componente principal das estruturas bioquímicas (Esteves, 2011). Convenciona-

se separar o carbono nos seguintes grupos de moléculas: carbono inorgânico dissolvido 

(CID), carbono inorgânico particulado (CIP), carbono orgânico dissolvido (COD) e 
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carbono orgânico particulado (COP). A soma de todas as formas de carbono na água é 

chamada de carbono total (CT). 

O ciclo de dióxido de carbono (CO2) ocorre na atmosfera e na água, sendo que 

durante esse último século, o conteúdo de CO2 tem se elevado por causa de novas entradas 

antropogênicas por meio da queima de combustíveis fósseis, da agricultura e do 

desmatamento. As florestas são importantes dissipadoras de carbono, uma vez que a 

biomassa florestal contém, segundo estimativas, uma vez e meia, e o húmus florestal 

quatro vezes a quantidade de carbono da atmosfera (ODUM, 2007). 

O aumento da emissão de combustíveis fósseis e a diminuição da capacidade das 

plantas de retirarem o CO2 da atmosfera está causando um desequilíbrio do carbono no 

ecossistema. Na atmosfera, portanto, este composto é indesejável por ser um gás do efeito 

estufa responsável por absorver a radiação infravermelha emitida pelo aquecimento solar 

da Terra e refletir a maior parte dessa energia térmica de volta para a Terra, resultando no 

aumento da temperatura da Terra, conhecido como aquecimento global. A concentração de 

CO2 na atmosfera aumentou de 280 ppm em 1750 para 405 ppm em 2017 (World 

Meteorological Organization, 2018). 

Ecossistemas aquáticos (lagos, reservatórios, rios e outros) são importantes fontes 

de emissão de CO2 atmosférico. Nestes ambientes, o CO2 é usado na fotosíntese pelas 

espécies vegetais e trocados com a atmosfera. Como uma via de mão dupla, em rios, de 1 

até 20% do total de carbono orgânico dissolvido é produzido por macrófitas e liberados 

quando estão ainda em atividade e após sua decomposição (Reitsema et al., 2018).  

Em um estudo realizado por Bottino et al. (2016) sobre a degradação da celulose, 

foi verificado que, ao longo deste processo, a taxa de carbono orgânico presente na água 

aumentou e com isso, a alta concentração de nutrientes aumentou a atividade respiratória 

de microorganismos e consequentemente, a formação de CO2. Tamanha complexidade do 

ciclo do carbono na água é apresentado na Figura 9. 

Não podemos deixar de culpar as ações antrópicas pelo desequilíbrio dos 

ecossistemas em geral. É sabido que desde o início da era industrial, como o oceano 

absorve cerca de 30% das emissões antropogênicas de CO2, o aumento na concentração de 

CO2 do ar resultou em acidificação dos oceanos, com uma redução de pH em 0,1, o que 

corresponde a um aumento de acidez em 26% (IPCC, 2014). Existe ainda uma previsão de 

aumento até o final do século 21 da acidez dos oceanos em mais de 100% de acordo com o 
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pior cenário pessimista do IPCC (2014), esta acidificação pode ocasionar impactos 

irreversíveis ao meio ambiente. 

 

 

Figura 9 - Diferentes formas de interação do carbono (C) em ambiente aquático.  

Obs.: Rios e lagos recebem C de ecossistemas terrestres, este C é transportado para o 

oceano, fica retido em sedimentos ou emitido como CO2. Legenda: CID (Carbono 

inorgânico dissolvido), CIP (Carbono inorgânico particulado), COD (Carbono orgânico 

dissolvido), COP (Carbono orgânico particulado), F (fotossíntese), R (respiração). Fonte: 

Reitsema et al. (2018). 

 

Segundo Reitsema et al. (2018), um aumento no teor de CO2 atmosférico acarretará 

um pequeno efeito na concentração de CO2 da água, sendo que para o caso de rios, existe a 

possibilidade de redução de pH como resultado do aumento de CO2 atmosférico. 

Em estudos que adotam outra linha de raciocínio, recomenda-se que estratégias 

sejam tomadas para redução de CO2 nos sedimentos com o objetivo de reduzir as emissões 

atmosféricas a partir de corpos d’água no futuro (Yang et al., 2019). 

Da quantidade de matéria orgânica do solo, aproximadamente 60% é carbono 

orgânico segundo Heaton et al. (2016). Este tem enorme importância no ciclo do carbono e 

relação com as mudanças climáticas globais. De maneira geral, o teor de carbono orgânico 

dissolvido pode afetar o ecossistema de diversas maneiras, por exemplo, atenuando a 

entrada de luminosidade, interferindo em processos bioquímicos entre os organismos 



 
 
 

32 
 

 

aquáticos e pode afetar a produtividade das macrófitas e consequente produção de 

alimentos de base da cadeia alimentar (Reitsema et al., 2018).  

É conveniente citar que Silva et al. (2013) estudaram um córrego afluente do rio 

Sorocaba (Córrego R3, que será abordado neste trabalho), do ponto de vista 

sedimentológico. Concluíram que a produção de sedimentos específica é da ordem de 

aproximadamente 541,7 t‧km2‧ano-1, configurando uma situação típica de desequilíbrio 

hidrossedimentológico, justificado, na opinião dos autores, pela falta de vegetação ciliar, 

despejo de resíduos de construção civil em locais inadequados e o lançamento de esgoto 

não tratado.  

 

5.5 Espécies típicas de ambientes aquáticos 

 

5.5.1 Espécies Vegetais 

 

As macrófitas aquáticas são espécies vegetais que habitam desde brejos até 

ambientes verdadeiramente aquáticos e têm um importante papel na estruturação de 

comunidades em ambientes aquáticos. 

Estudos de áreas alagáveis com enfoque ecológico começaram a evidenciar a 

importância dos serviços ecológicos das macrófitas, entre eles: ciclagem de nutrientes 

(liberação de nutrientes inorgânicos e matéria orgânica dissolvida ao se decompor), 

retenção de poluentes e conservação de biodiversidade (Esteves, 2011). 

As macrófitas afetam as comunidades de animais e promovem uma maior riqueza 

de biodiversidade através de uma cadeia de mecanismos decorrentes da existência de 

habitats, que podem ser utilizados como abrigos e também como locais de alimentação 

para a fauna em geral (Figura 10). Entretanto, a presença de espécies invasoras pode ser 

prejudicial por conduzir à formação de um habitat homogeneizado que afeta diretamente a 

fauna e flora. Ainda assim, há controversas quanto ao aumento ou redução da 

complexidade do ecossistema por conta deste tipo de espécies (Thomaz e Cunha, 2010). 
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Figura 10 – Impacto das espécies de macrófitas nas outras comunidades em ambientes 
aquáticos.  

Fonte: Adaptado de Thomaz e Cunha (2010). 

 

Além dos níveis de água e precipitação pluviométrica, a dinâmica populacional das 

macrófitas aquáticas são afetadas por vários outros fatores abióticos, são eles: fatores 

físicos como, por exemplo, a velocidade da água, radiação subaquática, velocidade do 

vento e temperatura; fatores químicos, como por exemplo nutrientes da água e físico-

químicos, por exemplo o teor do pH (Esteves, 2011).  

 O local de crescimento das macrófitas aquáticas em um determinado leito de rio 

pode influenciar o escoamento, pela deposição de sedimentos e matéria orgânica nos 

meandros, resultando em modificação na intensidade de luz penetrante e no teor de 

nutrientes disponíveis (Schoelynck et al., 2012). Na Figura 11, podemos evidenciar um 

arranjo típico de macrófitas aquáticas, resultado de uma pesquisa conduzida na Bélgica. A 

pesquisa supracitada evidencia que há um aumento na taxa de sedimentação e na 

quantidade de matéria orgânica para as espécies implantadas em bancos de macrófitas já 

existentes, quando comparada àquelas condições de espécies implantadas próximas ou 

distante de outras macrófitas. 
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Figura 11 - Localização natural de Callitriche platycarpa no rio Zwarte Nete (Bélgica). 

Legenda: a) Todos os arranjos de espécies foram considerados do tipo poligonal, b) 

Mapeados com a estação total, c) digitalizados. Fonte: Schoelynck et al. (2012). 

 

 Foi realizado um estudo na Polônia comparando o comportamento de macrófitas 

em ambientes lóticos e lênticos. De acordo com Szoszkiewicz et al. (2014), uma alta 

velocidade de escoamento, como ocorre em rios, podem conduzir a um melhor aporte de 

nutrientes e consequente maior produção primária, se comparado ao ambiente de lagos, por 
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exemplo. Os autores argumentam que existe forte correlação entre a diversidade de 

espécies e as características físicas do rio, como largura e profundidade e a qualidade da 

água. 

Macrófitas são essenciais no ciclo aquático do carbono e têm um importante papel 

na produção primária e armazenamento de carbono em ambientes aquáticos. A relação de 

carbono e macrófitas não ocorre somente em um sentido, macrófitas aumentam o teor de 

carbono orgânico sedimentado, produzem carbono orgânico dissolvido e consomem 

carbono inorgânico (Reitsema et al., 2018). 

A fotossíntese na água é limitada, pois a difusão do CO2 na água ocorre numa taxa 

104 vezes mais lenta do que no ar. Porém, com o objetivo de manter a taxa de fotossíntese, 

as macrófitas desenvolveram estratégias: i) existem macrófitas do tipo submersas que 

podem desenvolver folhas que conseguem capturar o CO2 atmosférico, ii) algumas outras 

conseguem consumir o CO2 presente nos sedimentos, se possuírem raízes apropriadas e iii) 

utilizar HCO3 ao invés de CO2 como uma fonte inorgânica de carbono, estratégia usada em 

50% das espécies de macrófitas (Reitsema et al., 2018).  

 Pesquisas com o uso de macrófitas em ambientes lênticos, com características de 

pântanos, foram desenvolvidas visando a melhoria da qualidade da água. Tais pesquisas 

datam da década de 60. Dhote (2017) verificou a capacidade de macrófitas da espécie 

Eichhornia crassipes (popularmente conhecida como aguapé) em reduzir teores de carbono 

orgânico dissolvido, sólidos suspensos totais, nitrato e fosfato. A espécie Hydrilla 

verticillata foi utilizada também neste estudo e conclui-se que houve uma redução em até 

60,0% de sólidos suspensos totais e de fosfato em até 46,0%. 

Já em outro trabalho realizado na Europa com sessenta espécies do tipo aquáticas 

não nativas desta região, incluindo entre elas, as espécies Heteranthera reniformis Ruiz & 

Pav. e Ludwigia grandiflora (Michx.) (citadas posteriormente neste trabalho) foi possível 

concluir, por meio de mapas, que o risco de invasão (ocupação das espécies) foi maior em 

áreas com níveis elevados de nitrato, condutividade elétrica e alcalinidade. Em 

contrapartida, o risco de invasão se mostrou menor em áreas com teores maiores de 

carbono orgânico dissolvido na água (Rodríguez-Merino et al. 2018).  

Em geral, dependendo da condição hidrológica, a infestação de macrófitas do tipo 

emergentes podem reduzir as concentrações de oxigênio dissolvido na água, pela redução 
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da circulação da água e aumento da DBO por conta do aumento da produção e 

decomposição de biomassa (Grewell et al., 2016).  

 

5.5.2 Espécies de macroinvertebrados aquáticos 

 

As espécies de macroinvertebrados são sensíveis à vários fatores bióticos e 

abióticos do meio ambiente, consequentemente, as comunidades de macroinvertebrados 

têm sido utilizadas como indicadores das condições dos sistemas aquáticos (Barros, et al., 

2016).  

Existem diversas alternativas de indicadores do tipo biomonitoramento em rios, 

porém os perifítons, macroinvertebrados e peixes são os mais frequentemente utilizados 

(Li et al., 2010). Lu et al. (2019) estudaram 55 projetos de restauração ecológica de rios 

em 19 países e concluíram que as espécies do tipo perifíton não mostraram respostas 

significativas nos resultados, enquanto peixes, invertebrados, macrófitas e plantas 

vasculares ripárias responderam positivamente aos projetos de restauração. No caso dos 

macroinvertebrados, o nível de resposta de uma determinada comunidade dependerá da 

escala do estudo desenvolvido (Staentzel et al., 2019). 

Os quironomídeos compreendem, em geral, a maior porcentagem da biomassa de 

invertebrados bentônicos associados com sedimentos de água doce e são fundamentais na 

cadeia de invertebrados predadores e peixes, o que os torna veículos de transmissão de 

contaminantes até níveis tróficos superiores (Dornfeld, 2006). 

Segundo Machado et al. (2015) as larvas da família Chironomidae podem servir 

como indicadores de qualidade da água, pois estão frequentemente associadas a águas que 

recebem cargas de esgoto não tratado. Em estudo realizado por Riente (2017) com 

amostras d’água do córrego Cantagalo, em Três Rios - RJ, verificou-se que o número de 

larvas de Diptera (Chironomidae) teve um aumento significativo no médio curso, ponto a 

jusante da entrada de vazão da microbacia urbana. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Johann et al. (2019) estudaram uma 

microbacia hidrográfica localizada no estado do Paraná. Ficou evidente que, em ambientes 

aquáticos afetados por atividades humanas, há uma diminuição no número de espécies 
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sensíveis e ao mesmo tempo, aumento de espécies tolerantes como por exemplo 

Chironomidae, Glossiphoniidae e Oligochaeta. 

Em rios poluídos por matéria orgânica, a riqueza de espécies e a diversidade da 

comunidade de macroinvertebrados são reduzidas, sendo que a espécie predominante é da 

família Chironomidae em relação a outras mais sensíveis como Ephemeroptera, Plecoptera 

e Trichoptera (Li et al., 2010). 

Muitos fatores ecológicos afetam a presença de macroinvertebrados nos 

ecosistemas aquáticos. Dentre eles, pode-se citar: tipo de paisagem, qualidades físicas e 

químicas da água, quantidade e tipo de vegetação, velocidade e tipo de fluxo d’água, clima 

e o próprio ciclo de vida das espécies.  

Outro fator determinante, na presença de espécies de macroinvertebrados, é a 

estação do ano. Em um projeto de revitalização de um rio localizado no Reino Unido, onde 

o leito do rio foi modificado para sua condição original (passando de retilínio e concretado 

para meandros originais com leito natural) foi evidenciado que, a presença de espécies 

aumentou no segundo ano após a modificação e foi encontrado um menor número de 

indivíduos no outono, em relação ao verão. Além disso, a biodiversidade foi menor a 

jusante, o que pode evidenciar uma redução da qualidade do habitat ao longo do curso do 

rio (Bockelmann et al., 2004). 

 No Brasil foram descritas até o momento 354 espécies de Chironomidae, porém 

este número deve aumentar, já que os levantamentos geralmente encontram-se na região 

Sudeste do país e ainda assim, concentrado em poucas bacias hidrográficas. Somente no 

estado de São Paulo, no ano de 2010, foram registradas 149 espécies de Chironomidae (91 

Chironominae, 44 Orthocladiinae, 13 Tanypodinae e 1 Podonominae) (Trivinho-Strixino, 

2011).  

Segundo Beghelli et al. (2012) em um ambiente lêntico no estado de São Paulo 

(reservatório de Itupararanga) foi possível verificar que a presença da família 

Chironomidae (Diptera) foi a mais predominante dentre as espécies de macroinvertebrados 

bentônicos, chegando a 19 táxons de um total de 28 táxons (Beghelli et al., 2012). A titulo 

de ilustração, a Figura 12 mostra dois exemplos, um da fase larval e outro da fase adulta. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 12- Fotos ilustrativas de representantes da família Chironomidae. 

Legenda: (a) Fase larval (cor usualmente vermelha). Fonte: autora. 

(b) Fase adulta (alada) de uma fêmea (esquerda) e macho (direita). Fonte: Bernegossi et al. 

(2019). 

 

Outros parâmetros físicos e químicos julgados importantes na caracterização da 

qualidade da água, foram investigados durante o ano de 2016, que antecedeu a 

implementação do projeto por Giorgio (2017) e Silva (2018). Em seguida, o período pós 

intervenção também foi verificado com análises dos parâmetros físicos e químicos, tais 

como turbidez, temperatura da água, vazão, sólidos totais dissolvidos, resíduos totais, 

sólidos sedimentados, vazão, oxigênio dissolvido, pH, salinidade e condutividade elétrica 

por Silva (2018). Portanto, tais parâmetros não foram incluídos nesta pequisa em questão. 

 

5.6 Características fisiográficas, climatológicas e hidrológicas de 

uma bacia hidrográfica 

 

5.6.1 Características físicas  

 

A área de uma bacia hidrográfica é um dado fundamental para definir a 

potencialidade hídrica da bacia, porque seu valor multiplicado pela lâmina da chuva 

precipitada define o volume de água recebido pela bacia. Ela deve ser definida como um 
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contorno de forma planimétrica por meio de mapas que contenham a altitude do local 

(Tucci, 2009). 

A fisiografia de uma bacia hidrográfica também é definida pela forma da bacia. 

Para isso, existem dois termos comumente utilizados que envolvem cálculos com a área de 

drenagem e o comprimento do talvegue principal: 

 

 Coeficiente de compacidade (Kc): é a relação entre o perímetro da bacia (P) 

e o perímetro de um círculo de mesma área que a bacia (equação 5.1). Se o Kc é próximo 

da unidade, então a bacia possui a forma aproximada de um círculo perfeito e desta 

maneira o tempo de concentração é menor, sendo esta bacia mais suscetível a sofrer 

enchente. 

 

 
5.1 

 

 Fator de forma (Kf): é a razão entre a largura média da bacia ( ) e o 

comprimento do eixo da bacia (L) (equação 5.2). Quanto menor o valor de Kf, mais 

comprida é a bacia e, portanto, menos sujeita a picos de enchente, pois o tempo de 

concentração é maior, além disso, é improvável uma mesma chuva intensa abranger toda a 

área da bacia.  

 

 
5.2 

 

5.6.2 Clima 

 

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio 

atmosférico que atinge a superfície terrestre, sendo que a chuva é o tipo de precipitação 

mais importante para uma bacia hidrográfica (Tucci, 2009). A determinação da intensidade 

da precipitação é importante para o controle de inundação e erosão do solo. 
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Os dados de precipitação são tipicamente expressos por meio da altura de lâmina 

d’água em milímetros (mm) e em termos da intensidade de chuva dada por mm‧h-1, sendo 

este o mais apropriado para ser utilizado em projetos de drenagem, pois leva em conta a 

duração que a chuva cai. 

A relação chuva-deflúvio é muito importante visto que, a partir de uma determinada 

intensidade de precipitação, é possível determinar a quantidade de chuva que irá escoar 

superficialmente, ou seja, a chuva efetiva ou escoamento superficial. Este, por sua vez, 

dependerá do tipo de cobertura e uso e ocupação do solo. Em bacias hidrográficas do tipo 

urbanizadas, a resposta do nível d’água no rio é muito rápida se comparada com uma bacia 

com características rurais, ainda mais em se tratando de córregos de leito concretado 

(Figura 13).  

 

 

         Vazão  

 

 

 

 

  

 Rural 

 Urbana 

           Tempo 

Figura 13 – Comportamento do hidrograma de uma bacia rural e urbanizada após um 
evento de chuva. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Abreu (2015) estudou as características pluviométricas da bacia do rio Sorocaba e 

concluiu que a partir dos dados de chuva e temperatura existem duas estações distintas, 

sendo uma quente e úmida (outubro a março) e outra fria e seca (abril a setembro), 

conforme apresentado na (Figura 14). 

 



 
 
 

41 
 

 

 

Figura 14 - Distribuição temporal da chuva média mensal e temperatura média mensal na 
Bacia do rio Sorocaba (período de 2006 a 2012).  

Fonte: Abreu (2015). 

 

Williams et al. (2017) verificaram a redução de nutrientes e sedimentos em rios, na 

Baía de Chesapeake nos Estados Unidos, após implementação de um projeto de 

restauração ecológica. Como resultado da pesquisa, concluíram que a eficiência de redução 

de alguns compostos orgânicos pode ser influenciada pela temperatura ambiente do local. 

O teor de pluviosidade na região dos córregos estudados, mais precisamente na 

cabeceira, à montante da implantação das obras de intervenção, pode afetar diretamente a 

concentração dos parâmetros de qualidade de água analisados. Isto porque trata-se de uma 

bacia hidrográfica do tipo urbana, onde quase a totalidade de chuva é convertida em 

escoamento superficial. 

 

5.6.3 Vazão 

 

A vazão de um curso d’água superficial é a principal variável hidrológica da área de 

captação (usualmente a bacia hidrográfica) deste curso d’água, pois está diretamente 

relacionada com aspectos da bacia, tais como sua área de drenagem, grau de 

permeabilidade, profundidade do lençol freático, porosidade do solo e a intensidade de 

precipitação que ocorre sobre a bacia. 
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Embora não existam dados históricos de vazões dos rios estudados no presente 

trabalho, observa-se uma relação direta entre as vazões e a chuva na bacia hidrográfica do 

rio Sorocaba (Figura 15), pois as vazões mais elevadas foram registradas nos períodos 

chuvosos. A maior vazão média mensal observada foi de 225,5 m3‧s-1 em janeiro de 2010. 

Já a vazão máxima mensal mais elevada foi de 376,1 m3‧s-1, registrada em janeiro de 2007. 

A menor vazão média mensal registrada foi de 20,2 m3‧s-1 em outubro de 2007. 

 

 

Figura 15 – Hidrograma dos dados do posto fluviométrico 4E-001 (2006 a 2012) da Bacia do 
rio Sorocaba.  

Fonte: Abreu (2015). 

 

5.7 Métodos de tomadas de decisão: Método Analítico Hierárquico 

– AHP, Análises SWOT e TOWS 

 

Os métodos de decisão multicritérios podem ser utilizados em modelos simples ou 

modelos combinados. Na literatura, destacam-se os métodos: Método Analítico 

Hierárquico (Analytic Hierarchy Process - AHP), Método Analítico de Redes (Analytic 

Network Process - ANP), lógica Fuzzy, Redes Neurais Artificiais (RNA), Algoritmo 

Genético e vários outros métodos que podem ser resultado da combinação entre eles. 

A análise hierárquica de processos - AHP é um método matemático para decisões 

complexas pela análise de multicritérios. A comparação pareada dos critérios, aplicada ao 
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método AHP, foi proposta por Saaty (1977) e é amplamente empregado nas diversas áreas 

como negócios, energia, saúde, mercado, transporte, recursos naturais e meio ambiente.  

O método baseia-se na estruturação dos elementos de decisão de forma hierárquica 

e na sua avaliação por meio da elaboração de uma matriz de comparação entre os fatores 

ou critérios de acordo com a importância relativa entre pares de fatores. Para resolução do 

problema, deve-se realizar uma análise cruzada, verificando dentro dos critérios 

selecionados a melhor alternativa para o alcance do objetivo (Figura 16).  

 

 

Figura 16 – Exemplo de estruturação do método AHP para tomada de decisão.  

Fonte: elaboração própria. 

 

A aplicação de métodos de análise do tipo multicriterial para decisões relacionadas 

aos recursos hídricos tem crescido nos últimos anos, por se tratar de um problema que 

geralmente inclui diversos objetivos: qualitativos e quantitativos. A maioria dos trabalhos 

relacionados com este tema englobam soluções de políticas públicas, abastecimento e 

infra-estrutura, como por exemplo, no trabalho desenvolvido por Toosi et al. (2019) que 

criou um modelo de avaliação de riscos de inundação utilizando uma abordagem 

multicriterial baseado em uma bacia hidrográfica localizada no nordeste do Iran.   

Com relação às atividades restaurativas, muitas vezes, não é possível efetuar um 

projeto de restauração em uma grande área degradada, daí a necessidade de priorização de 

áreas com o objetivo de melhorar o meio ambiente de uma forma local. Para isso, pode ser 

aplicado a comparação pareada de atributos como realizado, em áreas de pântanos na 

região do Iran-Afghanistan, por Maleki et al. (2018). 
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Em um estudo realizado por Ioana-Toroimac et al. (2017), verificou-se a prioridade 

de projetos de restauração hidromorfológica em rios da Romênia, baseado em três 

critérios: necessidade por parte da população, alterações no traçado do canal e 

funcionalidade do rio. Os índices de prioridade alcançaram valores de 44% para o rio mais 

importante e ao contrário, 21% para o menos importante, mostrando necessidade moderada 

para diante dos quinze rios pesquisados. Qu et al. (2019) também estudaram as prioridades 

de locais para restauração de uma região de zonas úmidas na China utilizando o modelo 

AHP para construção do ranking de prioridades dos fatores considerados importantes para 

o projeto de restauração, dentre eles: ordem e dados de vazão dos rios, dados topográficos, 

características do solo e de uso e cobertura da terra. 

Em Beipiao, China, foi realizado um experimento para verificar prioridades 

funcionais e estruturais do rio Liangshui, através de modelos matemáticos e da análise 

hierárquica de processos. Foi apurado que o atributo estrutura e seus fatores, obteve um 

maior peso (0,513) em relação ao atributo funcionalidade (0,208). Com isso, foram 

propostas técnicas de restauração ecológica correspondentes ao cenário observado e as 

prioridades estabelecidas para recuperação do rio (Jiang et al., 2015). 

Valente et al. (2017) utilizaram a abordagem da análise multicriterial para 

priorização de áreas para restauração florestal no Brasil, na cidade de Americana-SP. Neste 

trabalho, os autores empregaram somente dois critérios para comparação pareada: a 

proximidade à rede de drenagem e a proximidade aos fragmentos florestais. Como 

resultado do trabalho, foi obtido um mapa de regiões com diferentes prioridades de 

projetos de restauração florestal, atingindo 5,06% da área da bacia com maior grau de 

prioridade (localizada na calha do rio), indicando projetos focados na zona ripária como 

solução do problema.   

Também no Brasil, no estado do Ceará, foi adotado o método AHP para a 

determinação da política mais apropriada para a gestão do rio Salgado. Os autores 

concluíram que o critério preservação possui maior prioridade (60%) em relação aos 

critérios sustentabilidade e economia (Sabiá et al., 2015). 

Xu et al. (2019) empregaram o método AHP na construção de um índice de 

avaliação para a segurança ecológica da água na bacia hidrográfica do rio Xiangjiang. Com 

este trabalho, foi plausível constatar a aplicação do método multicriterial em escalas 
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quantitativas e qualitativas relacionadas aos recursos hídricos, com graus de prioridades, 

denominados “scores”, para determinados teores de parâmetros de qualidade da água. 

De acordo com Estoque (2012), já que o método AHP tem como ponto principal a 

aquisição da preferência dos especialistas na área, seu resultado pode variar dependendo do 

conhecimento subjetivo dos analistas. Por isso é relevante a consideração de profissionais 

qualificados e que realmente tenham conhecimento do assunto para o julgamento dos 

critérios envolvidos no processo. 

Embora a utilização do método AHP venha crescendo cada vez mais na área dos 

recursos naturais, ele pode ser combinado aos métodos tradicionais de tomadas de decisão, 

podendo ser integrado com outros, para que seja possível alcançar os benefícios de cada 

método.  

A análise SWOT é um outro método bem interessante de estratégias de 

gerenciamento de empresas e produtos e data da década de 60 (Podimata e Yannopoulos, 

2013). SWOT é um acrônimo para Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Neste método, são analisados as forças 

e fraquezas internas e as oportunidades e ameaças externas com o objetivo de alcançar 

futuras estratégias promissoras de um determinado processo. De maneira geral, a análise 

SWOT visa alcançar estratégias que maximizam as forças e oportunidades e minimizam as 

fraquezas e ameaças. O conceito da matriz SWOT é mostrado no Quadro 2. 

Silva et al. (2018) conduziram um estudo aplicando a análise SWOT a partir de 

relatos dos pesquisadores envolvidos em um projeto de revitalização ecológica de rios na 

cidade de Sorocaba-SP. Como resultado de observações durante e após a implementação 

das obras, a análise SWOT se mostrou bastante eficiente ao julgar fraquezas e pontos 

fortes que poderão servir como base para projetos futuros. 
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Fatores Internos 

Forças Fraquezas 

Recursos disponíveis que podem 

ser usados para alcançar os 

objetivos. 

Limitações e falhas que 

dificultam o alcance dos 

objetivos. 

Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 

Situações favoráveis do 

ambiente externo. 

Situações desfavoráveis do 

ambiente externo. 

Fonte: Alshomrani e Qamar (2012). 

 

No Brasil, a análise SWOT também foi utilizada por Monteiro e Cabral (2018) para 

compor os cenários da gestão das águas subterrâneas no estado do Piauí.  

Kurttila et al. (2000) desenvolveram a aplicação do método AHP em conjunto com 

a análise SWOT para um caso de certificação florestal na Finlândia. A determinação das 

prioridades se baseou nos critérios pontuados na análise SWOT, de forma que estes se 

converteram em fatores mensuráveis, tornando esta análise do tipo hibrida, bastante eficaz. 

O referido método híbrido A’WOT (AHP-SWOT) pode complementar e aprimorar 

o planejamento dos processos, comparado aos resultados obtidos somente com o método 

SWOT, pois, a comparação entre pares faz com que a análise sobre os atributos seja mais 

precisa e mais aprofundada (Kangas et al., 2001). 

Em um trabalho desenvolvido por Kajanus et al. (2012) foi utilizado o método 

A’WOT com o objetivo de enriquecer o gerenciamento do meio ambiente na Finlândia. 

Tendo em vista os aspectos considerados, a combinação destes métodos em uma 

abordagem híbrida, pode ser aplicada para aumentar e aperfeiçoar a informação no 

planejamento de processos envolvendo recursos naturais.  

Leskinen et al. (2006) reformularam os fatores SWOT então desenvolvidos por 

Kurttila et al. (2000), para a estação de pesquisa florestal da Finlândia. Algumas ressalvas 

para garantir melhores resultados em futuros trabalhos, foram observadas: análises de 

cenários com base em fatores do ambiente operacional, formulação de fatores estratégicos 

a partir dos fatores internos e análises estatísticas das prioridades dos fatores. Além disso, 

para aprimorar os dados analíticos foi adotado a aplicação de questionários para os 

Quadro 2 – Estrutura da análise SWOT. 
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pesquisadores da área responderem, contendo uma escala verbal traduzida em uma 

interpretação numérica, de acordo com a escala Saaty (1977).  

Podimata e Yannopoulos (2013) também utilizaram o método híbrido A’WOT para 

obter alternativas de gestão de uma bacia hidrográfica de 3671 km2 na Grécia. Olgun e 

Yilmaz (2019) mais recentemente, aplicaram este método para determinar estratégias de 

gerenciamento de áreas verdes na cidade de Nigde, através de entrevistas com os 

munícipes e outras instituições públicas com o objetivo de atender aos requisitos da 

sociedade com o desenvolvimento urbano e minimizar os danos causados ao meio 

ambiente. 

A combinação das estratégias propostas pela análise SWOT pode gerar uma matriz 

denominada TOWS – Threats, Opportunities, Weaknesses e Strengths (Weihrich, 1982), 

representando quatro diferentes tipos de combinações lógicas (Quadro 3).  

 
Lista das forças internas 

Lista das fraquezas 

internas 

Lista das oportunidades 

externas (considerando os 

riscos) 

FO: Maxi-maxi FRO: Mini-maxi 

Lista das ameaças 

externas 
FA: Maxi-mini FRA: Mini-mini 

Legenda: FO: Forças/Oportunidades: forças internas podem ser usadas para alcançar 

oportunidades externas (cenário ideal: maxi-maxi); FRO: Fraquezas/Oportunidades: 

reduzir fraquezas internas para alcançar oportunidades externas (mini-max); FA: 

Forças/Ameaças:  forças internas são usadas para minimizar ameaças externas (maxi-

mini); FRA: Fraquezas/Ameaças: reduzir fraquezas internas para evitar ameaças externas 

(pior cenário: mini-mini). Fonte: adaptado de Weihrich (1982). 

 

Yavuz e Baycan (2014) aplicaram o método AHP em conjunto com a análise 

SWOT e matriz TOWS em um estudo realizado no lago Beyşehir na Turquia. A pesquisa 

Quadro 3 - Análise de uma matriz TOWS.  
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baseou-se na análise de três diferentes pontos de vista: população local, autoridades e 

especialistas na área. Dentre os critérios julgados, a gestão colaborativa da bacia 

hidrográfica por parte dos especialistas alcançou uma maior taxa de prioridade, sendo que 

uma cooperação entre a comunidade e instituições públicas foi apontada como sendo a 

chave para o sucesso na gestão de bacias hidrográficas. 

A elaboração de estratégias por meio da matriz TOWS também foi aplicada nos 

trabalhos conduzidos por Kajanus et al. (2012) e Kurttila et al. (2000) para aprimorar a 

apresentação dos resultados alcançados. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Metodologia 

 

Para o presente trabalho, pretendeu-se analisar a evolução de indicadores 

ecológicos e biológicos de três trechos de canais urbanos localizados na cidade de 

Sorocaba-SP, após a implementação de obras de intervenção ecológica. Medições e/ou 

coletas dos parâmetros biológicos necessários foram realizadas, objetivando o julgamento 

da eficácia dos métodos de remediação adotados, de maneira independente. Para isto, 

visitas a campo foram realizadas, a cada dois meses durante o ano de 2017, com o objetivo 

de identificar e catalogar entre outros organismos, a fauna de invertebrados. 

O presente estudo envolveu diversas atividades de campo, laboratório e 

procedimentos computacionais. As principais fases desenvolvidas durante a pesquisa 

foram: 

1) Elaboração de um estudo de revisão bibliográfica; 

2) Análise técnica para escolha dos rios a serem abordados; 

3) Criação, construção e fixação das obras biofílicas nos córregos, que são obras que 

têm por objetivo a conexão entre o homem e a natureza. 

4) Coleta de dados em dois pontos julgados importantes: montante e na intervenção 

durante um ano após a implementação das obras; 

5) Identificação de espécies de invertebrados e vegetais: Com auxílio de livros, 

cartilhas, manuais e colaboração técnica de biólogos foi possível identificar as 

espécies. O processo de identificação de espécies vegetais fez parte do trabalho de 

iniciação científica do tipo PIBIC da autora Olimpio (2019). 

6) Análise estatística dos dados coletados; 
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7) Verificação do progresso das obras implementadas em conformidade com os 

critérios julgados importantes para este projeto. 

 

A Figura 17 apresenta a metodologia contendo as etapas de forma sistemática. 
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Figura 17 – Fluxograma da metodologia do trabalho. 

Fonte: elaboração própria. 



52 
 

 

6.2 Área de Estudo 

6.2.1 Localização geográfica e rede hidrográfica 

 

A cidade de Sorocaba está localizada a 92 km da capital, mais especificamente entre 

as coordenadas 23o 30' 06" Latitude Sul e 47o 27' 29" Longitude Oeste com área estimada 

em aproximadamente 450 km2. Possui uma população estimada equivalente à 679.378 

habitantes e densidade demográfica de 1.304 hab.km-2 (IBGE, 2019). Entre 2000 e 2010, a 

população de Sorocaba cresceu a uma taxa média anual de 1,74%, enquanto no Brasil, o 

crescimento foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do 

município passou de 98,63% para 98,98% (Atlas de desenvolvimento humano do Brasil, 

2013). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município de Sorocaba em 2010 

foi de 0,798, o que situa esse município na faixa de desenvolvimento humano alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799 segundo o Atlas de desenvolvimento humano do Brasil de 2013). 

Ainda, de acordo com esta publicação, a renda per capita média de Sorocaba cresceu 

59,95% nas últimas duas décadas, passando de R$ 692,21, em 1991, para R$ 887,05, em 

2000, e para R$ 1.107,19, em 2010.O estudo foi desenvolvido em três microbacias 

localizadas no município de Sorocaba inseridos na bacia do rio Sorocaba e médio Tietê 

(SMT). A localização do município de Sorocaba na bacia do SMT é ilustrada na Figura 18. 
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Figura 18 - Bacia do rio Sorocaba e médio Tietê (UGRHI).  

Fonte: SIGRH (2019). 

 

Na área em questão, o clima é predominantemente úmido e quente com inverno 

seco. Conforme mapa de precipitações médias anuais históricas supracitado (Figura 14), 

observa-se que o comportamento de distribuição das chuvas com valores regionais médios 

abaixo de 300 mm de precipitação mensal. 

O rio Sorocaba é considerado o maior tributário da margem esquerda do rio Tietê e 

tem suas principais nascentes formadas pelos rios Una, Sorocabuçu e Sorocamirim, 

localizadas nos municípios de Ibiúna, Cotia, Vargem Grande Paulista e São Roque.   

Antigamente, o rio Sorocaba possuía 227 km de extensão onde existiam meandros 

que garantiam baixa velocidade do fluxo d’água e pouco transporte de sedimentos. 

Atualmente, devido às obras de intervenções por meio da retificação de boa parte do leito 

do rio datadas desde o início do século XX, seu comprimento até a foz no rio Tietê é de 

180 km (Smith, 2019). 
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Especificamente, o município de Sorocaba possui uma rede de drenagem composta 

por diversos corpos d’água que compõem o rio Sorocaba. A infraestrutura básica do 

município com relação ao sistema de saneamento básico conta com 99,68% dos domicílios 

supridos com água tratada e 99,91% recebendo coleta de lixo (Atlas de desenvolvimento 

humano do Brasil, 2013). 

 Desde o ano 2000, a Prefeitura de Sorocaba, por meio do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE), vem desenvolvendo as obras do Programa de Despoluição do Rio 

Sorocaba – um complexo de intervenções que consiste na coleta, afastamento, 

bombeamento e tratamento de todo o esgoto produzido na cidade, livrando o leito dos 

córregos essa carga de efluente. Em 2019, na cidade de Sorocaba, os índices de coleta de 

esgoto atingiram 98% e de tratamento 96,5% (SAAE, 2019b). Para pesquisa em questão 

foram escolhidos três trechos de córregos urbanos afluentes da margem direita do rio 

Sorocaba (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Localização dos córregos escolhidos (córrégos R1, R2 e R3) na zona periférica 
da cidade de Sorocaba-SP.  

Fonte: Google Earth (acesso em: 05 mar. 2019). 

 

Com o intuito de verificar a dinâmica dos córregos que sofreram alteração exógena 

de origem antrópica, preferencialmente, optou-se pela escolha de rios que foram 

concretados e consequentemente, retificados em relação aos seus leitos naturais. Os três 
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trechos selecionados são portanto, de caráter artificial, constituídos de concreto tanto na 

base do córrego quanto nas margens laterais conforme apresentado na Figura 20. Todos os 

três córregos influenciam diretamente a qualidade da água do rio Sorocaba, já citado 

anteriormente como sendo futuro manancial de abastecimento de água da cidade. 

Para as implementações das obras, os órgãos ambientais foram consultados para 

verificar os trâmites legais neste tipo de projeto. Primeiramente, junto ao DAEE foi 

verificado que não seria necessário a obtenção de outorga de direito de uso da água por não 

se tratar de um uso do tipo consuntivo, por ser um trabalho experimental e por ser uma 

atividade que atuaria na melhoria dos rios, ao invés de prejudicá-los. Além disso, o SAAE 

também foi consultado para conhecimento. Pelas mesmas razões do DAEE, o SAAE não 

se opôs ao desenvolvimento do projeto. Assim, evitou-se eventuais retiradas, por parte das 

equipes do SAAE, das obras biofílicas, que foram instaladas nos trechos dos córregos. 

 

 

Figura 20 - Córregos urbanos escolhidos para pesquisa localizados na cidade de Sorocaba-
SP (vista de montante para jusante). 

Legenda: a) Trecho de canal localizado na Av. Francisco Pintor Miranda. b) Trecho de 

canal localizado na Av. Carlos Sonetti. c) Trecho de canal localizado na Av. José Benedito 

de Lima. Fonte: autora. Data: 15 jan. 2017. 

 

O primeiro trecho de córrego (R1) localiza-se na Avenida Francisco Pintos Miranda 

cujas coordenadas do ponto de intervenção são 23° 31’ 6,625” Latitude Sul e 47° 26' 

32,500" Longitude Oeste (Figura 21) e encontra-se em uma região urbana de bairros 

residenciais. 
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Figura 21 - Localização do ponto de intervenção do Córrego 1.  

Coordenadas: 23° 51' 83,26" e Longitude Oeste 47° 44' 24,83". 

Fonte: Google Earth (acesso em: 05 mar. 2019). 

 

Também localizado em um bairro residencial, o trecho do córrego 2 (R2) foi 

definido na Avenida Carlos Soneti, com ponto de intervenção implementado nas 

coordenadas 23° 30' 44,622" Latitude Sul e 47° 25' 42,503" Longitude Oeste (Figura 22), 

próximo à portaria do Clube São Bento, em uma região menos movimentada. Este córrego 

é um dos afluentes do córrego Lavapés e este, por sua vez é afluente direto do rio 

Sorocaba. 

Legenda: 

 Ponto de 

Intervenção. 

Trecho do 

córrego de 

aproximadamente 20 m 

entre a intervenção e à 

montante da intervenção. 

 Sentido do 

fluxo. 
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Figura 22 - Localização do ponto de intervenção do Córrego 2.  

Coordenadas: Latitude Sul 23° 30' 44,62" e Longitude Oeste 47° 25' 42,50". 

Fonte: Google Earth (acesso em: 05 mar. 2019). 

 

A área da microbacia do córrego R2 é popularmente conhecida por ser uma zona de 

moderada atividade industrial, sendo que a montante do ponto escolhido, existe uma 

indústria de mineração com provável potencial poluidor, por meio do acúmulo de 

sedimentos (areia) no córrego (Figura 23). 

Legenda: 

 Ponto de 

Intervenção. 

Trecho do 

córrego de 

aproximadamente 20 m 

entre a intervenção e à 

montante da intervenção. 

 Sentido do 

fluxo. 
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Figura 23 – Detalhe da mineração localizada na região de nascente do córrego R2 (à 
montante do ponto de intervenção).  

Fonte: Google Earth (acesso em: 05 mar. 2019). 

 

O último trecho de córrego (R3) está localizado na Avenida José Benedito de Lima, 

com obras biofílicas implementadas nas coordenadas de Latitude Sul 23° 29' 35,675" e na 

Longitude Oeste 47° 26' 0,978" W, próximo a uma área com intensa movimentação de 

automóveis (cruzamento com a Rua Pedro de Góes). É possível observar na Figura 24 que 

trata-se do único córrego, dentre os escolhidos, que possui traços de vegetação nas suas 

margens com manchas verdes no mapa. 
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Figura 24 - Localização do ponto de intervenção do Córrego 3.  
Coordenadas: Latitude Sul 23° 29' 35,67" e Longitude Oeste 47° 26' 0,97". 

Fonte: Google Earth (acesso em: 04 ago. 2017). 

 

6.2.2 Cobertura e Uso do Solo 

 

É sabido que a impermeabilização do solo afeta e muito a qualidade das águas 

pluviais e consequente qualidade dos cursos receptores, reduz a recarga subterrânea e 

aumenta o escoamento superficial direto, sendo que a sua intensificação é o resultado da 

crescente urbanização das grandes cidades (Tucci, 2009).  

Na cidade de Sorocaba, no fim do século XIX, a evolução urbana deu-se 

inicialmente, através dos caminhos estabelecidos pelos índios, bandeirantes e tropeiros 

que, margeavam o rio Sorocaba nas suas rotas. Posteriormente, a construção da Estrada de 

Ferro Sorocabana em 1875 foi fundamental para o processo de exportação do algodão e do 

café, o que gerou mais desenvolvimento para a cidade. Nos últimos anos, o município de 

Sorocaba ampliou a polarização regional, notadamente após a consolidação da Região 

Metropolitana de Sorocaba em maio de 2014 por meio do Projeto de Lei n⁰. 1/2014 

sancionado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (Comitre, 2017). 

Silva (2019) fez um levantamento de cobertura do solo nas sub-bacias escolhidas 

para o presente estudo desde a nascente até a foz dos córregos considerados (Figura 25, 

Figura 26 e Figura 27).  

Legenda: 

 Ponto de 

Intervenção. 

Trecho do 

córrego de 

aproximadamente 20 m 

entre a intervenção e à 

montante da intervenção. 

 Sentido do 

fluxo. 
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A nomenclatura do uso e da cobertura da terra foi concebida partindo do esquema 

teórico da cobertura terrestre, que inclui, para o nível hierárquico terra, os subníveis áreas 

antrópicas (não agrícolas e agrícolas) e áreas naturais (florestal e campestre) de acordo 

com Heymann (1994, p.17 da tradução) apud IBGE (2013). 

As regiões de interesse do presente estudo podem ser encontradas no sistema básico de 

classificação da cobertura e do uso da terra de acordo com o Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2013). De maneira geral, os tipos de uso do solo para as três sub-bacias são 

descritos a seguir: 

Áreas urbanizadas: Para este tipo de uso da terra, foram consideradas as áreas 

correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) e às áreas urbanas 

isoladas. Contemplam as áreas de uso intensivo, com edificações e sistema viário, com 

predominância das superfícies artificiais não agrícolas (IBGE, 2013). 

Reflorestamento: Pode ser identificado como sendo o plantio ou formação de maciços com 

espécies florestais nativas ou exóticas. De acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra 

(IBGE, 2013), não se considera se o plantio é realizado em áreas anteriormente povoadas 

com espécies florestais ou não; considera-se reflorestamento todas as áreas povoadas com 

essências florestais, independentemente do ambiente.Gramíneas: Incluem-se nos tipos de 

áreas campestres caracterizadas por possuírem categorias de vegetação fisionomicamente 

bem diversas da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por um estrato 

predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um tapete gramíneo-lenhoso 

(IBGE, 2013).  

Mineração: Referem-se a áreas de exploração ou extração de substâncias minerais, 

sendo estes, metálicos e não metálicos (IBGE, 2013).No trabalho desenvolvido por Silva 

(2019) como parte integrante do objetivo final do projeto de intervenção dos córregos,foi 

verificada uma alta porcentagem de áreas urbanizadas para os córregos R1 (75%) e R3 

(82%), sendo que no córrego R2 a ocupação urbana não passa de 38%.  
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Figura 25 – Mapeamento do uso do solo da sub-bacia do córrego R1. Projeção: UTM – 

Zona 23 S - SIRGAS 2000. Levantamento geodésico e imagem proveniente do Google 

Earth. Fonte: Silva (2019). 

 

 

Figura 26 - Mapeamento do uso do solo da sub-bacia do córrego R2. Projeção: UTM – 

Zona 23 S - SIRGAS 2000. Levantamento geodésico e imagem proveniente do Google 

Earth. Fonte: Silva (2019). 
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Figura 27 - Mapeamento do uso do solo da sub-bacia do córrego R3. Projeção: UTM – 

Zona 23 S - SIRGAS 2000. Levantamento geodésico e imagem proveniente do Google 

Earth. Fonte: Silva (2019). 

 

As ações antrópicas podem contribuir para o aumento da erosão no solo, sendo que 

as principais agressões identificadas na região de estudo decorrem da: retirada da cobertura 

vegetal, agricultura inadequada, abertura de valetas e estradas de maneira imprópria, 

execução de condomínios sem infra-estrutura e exploração de mineração nas cabeceiras 

dos córregos. 

 

6.2.3 Características fisiográficas das sub-bacias 

 

As características físicas das sub-bacias, a partir do ponto de coleta considerado 

como exutório, estão apresentadas na Tabela 3. É possível, a partir destes dados, concluir 

que as sub-bacias R1 e R2 possuem uma maior tendência à enchente por aproximarem da 

unidade os valores dos coeficientes de compacidade. Ainda, de acordo com o fator de 

forma, a sub-bacia R3, possui menor tendência à enchente, em relação as outras, por se 

caracterizar um menor valor, o que demonstra ser típico de uma bacia com forma do tipo 

alongada conforme é possível verificar na Figura 28. 

A partir do mapa de elevação do terreno (Figura 29) fica claro a identificação da região de 

nascente dos córregos como sendo a área de altitudes mais elevadas do terreno.Tabela 3 – 
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Características físicas das sub-bacias dos córregos R1, R2 e R3 considerando da nascente 

até o ponto de exutório (local de intervenção). 

Sub-Bacia 

Comprimento 
do talvegue 
principal 

(km) 

Área de 
drenagem 

(km2) 

Perímetro 
(km) 

Coeficiente de 
compacidade 

(adimensional) 

Fator de 
forma 

(adimensional) 

Declividade 
(m‧m-1) 

R1 1,00 0,73 3,60 1,18 0,73 4,70 
R2 2,52 3,30 7,68 1,18 0,52 4,33 
R3 1,98 1,25 5,83 1,46 0,32 2,58 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 28 – Formas das Sub-bacias hidrográficas dos córregos R1, R2 e R3.  

Projeção: UTM – Zona 23 S – SIRGAS 2000. Base cartográfica: 1:10.000. Fonte: 

elaboração própria.  
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Figura 29 – Elevação do terreno da região das sub-bacias hidrográficas dos córregos R1, 
R2 e R3. 

Legenda: X: nascente dos córregos. Projeção: UTM – Zona 23 S - SIRGAS 2000. Base 

cartográfica: 1:10.000. Fonte: elaboração própria.  

 

6.2.4 Precipitação e vazão de projeto das sub-bacias 

 

A partir de séries históricas de dados de chuva, é possível obter equações que 

relacionam a intensidade de chuva com a sua frequência de ocorrência. O termo que está 

relacionado com a probabilidade de uma chuva ocorrer novamente é o período de retorno 

que é o número de anos que um evento leva para ser igualado ou superado. 

A equação de chuva de Sorocaba, que foi aplicada neste trabalho, é a mesma 

utilizada pelo Sistema de Saneamento de água e Esgoto da cidade, dada pela equação 6.1 

(SAAE, 2006). 

 

 6.1 

Onde: 
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Xt,TR: é a precipitação máxima em mm para duração t (em horas) e período de retorno TR 

(em anos); 

t é a duração em horas; 

yTR: - ln (ln(TR/(TR-1)));  

TR: período de retorno em anos. 

Os valores dos coeficientes a, b, c e d podem ser obtidos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Coeficientes a, b, c e d, que dependem da duração de chuva. 

Duração a b c d 

10 min ≤ t ≤ 1h 50,7 0,374 10,9 0,374 

1h < t ≤ 1,5h 50,7 0,374 10,8 0,313 

1,5h < t ≤ 12h 54,9 0,140 10,8 0,313 

12h < t ≤ 24h 35,4 0,313 10,8 0,313 

Fonte: SAAE (2006). 

 

Além de alterações na qualidade da água, a impermeabilização do solo ajudada pela 

crescente urbanização, aumenta significativamente o escoamento superficial. Diferentes 

métodos foram desenvolvidos para o cálculo do escoamento superficial ou runoff, o 

método racional, que foi empregado, é o mais utilizado para calcular a vazão de projeto 

para um determinado evento de chuva (equação 6.2). 

 

 
6.2 

 

Onde: 

Qp: vazão de projeto em m3‧s-1; 

c: coeficiente de escoamento superficial (adimensional) - Tabela 5; 

i: intensidade de precipitação em mm‧h-1; 

A: área de drenagem em ha.   

 

Quando a bacia apresenta ocupação e uso do solo muito variada, deve ser usada a 

média ponderada considerando os coeficientes de escoamento superficial para as diferentes 

sub-áreas. 
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Tabela 5 - Valores de c (coeficiente de escoamento superficial - adimensional).  

Características da superfície Coeficiente de deflúvio 

Cobertura natural (florestas, arbustos) 0,10 a 0,30 

Gramados 0,05 a 0,35 

Impermeável (pavimentos e telhados) 0,75 a 0,95 

Fonte: Gribbin (2016). 

 

Portanto, foi assumido como precipitação máxima da região o valor de 62,4 mm‧h-1 

(seguindo índices da equação da chuva de Sorocaba para tempo de recorrência TR = 10 

anos e duração de chuva de 1 h aplicados na equação 6.1). Em seguida, foi adotado o tipo 

de uso e ocupação do solo das sub-bacias apresentados por Silva (2019). Assim foram 

obtidos os valores de vazão de projeto no ponto do exutório considerado em cada sub-bacia 

(Tabela 6), sendo estes bastante significativos, indicando alta cobertura impermeável na 

bacia hidrográfica e alta intensidade de chuva. 

 

Tabela 6 – Vazão de projeto para os córregos R1, R2 e R3 no exutório (ponto de interesse). 

Variáveis R1 R2 R3 

C (adimensional) 0,80 0,58 0,84 

Área urbana (km2) 0,55 1,25 1,03 

Área rural (km2) 0,18 2,05 0,22 

Área total (km2) 0,73 3,3 1,25 

Qp (m3‧s-1) 10,12 33,06 18,24 

Legenda: C: coeficiente de escoamento superficial, Qp: vazão de projeto. 

Fonte: elaboração própria. 

 

6.3 Tipos de tecnologias consideradas e histórico da 

implementação das intervenções 

 

O início do projeto orientado por Silva (2015a), se deu a partir de pesquisas 

desenvolvidas por Silva (2018), que se iniciaram no mês de janeiro de 2016 e 

permaneceram ao longo deste ano, período este denominado pré-intervenção. Nesta etapa, 

amostras de água foram coletadas para verificação de parâmetros físicos, químicos e 

quantitativos. 
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Entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2017 os aparatos (descritos a seguir) foram 

confeccionados no Campus da UNESP de Sorocaba, e os trabalhos de intervenção foram 

implementados nos córregos. A partir da bibliografia consultada, pode-se afirmar que, são 

obras do tipo biofílicas ativas, de acordo com Hobbs et al. (2011), abióticas e preparadas 

para um experimento one-off, em harmonia com as definições de Hobbs e Cramer (2008). 

Todos os aparatos denominados obras de bioengenharia, semelhante a definição de 

Silva e Pires (2007), podem ser também designados obstáculos naturais, em concordância 

com Pan et al. (2016). Tais aparatos foram posicionados nos córregos pelas próprias alunas 

participantes do projeto de pesquisa com a ajuda do professor orientador do projeto (Silva, 

2015a) (Figura 30 e Figura 31).  
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(i) 

 

      (ii) 

Figura 30 – Confecção dos aparatos utilizados nos córregos pelas alunas pesquisadoras.  

Legenda: i) Da esquerda para direita: Rosiane A. Silva, Gabriela Bassi e Beatriz Capello; 

ii) Kristiane R. Primo (autora). Fonte: autora. Data: 25 fev. 2017. 
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Figura 31 – Ilustração da instalação dos aparatos no córrego R1 com ajuda do Prof. 
Orientador Alexandre Marco da Silva.  

Fonte: autora. Data: 25 fev. 2017. 

 

Os córregos estudados neste trabalho, são do tipo leito concretado e foram 

escolhidos de maneira aleatória na cidade, mas coincidem de se localizarem em regiões 

urbanizadas periféricas e de classe social média baixa. A seguir serão descritas as 

intervenções unitárias que foram implementadas em cada córrego. 

 

6.3.1 Córrego 1 (R1) 

 

Para este córrego foram utilizados sete sacos de juta (normalmente empregados 

para o transporte de legumes em feiras). Estes foram cheios de brita e dispostos na 

formatação de dois, três e dois sacos na seção transversal, ao longo de um trecho de 

córrego. Sua fixação se deu por meio de vergalhões provindos de construção civil, que 

foram encaixados nos espaços existentes entre as placas de concretos do fundo do córrego 

(Figura 32 e Figura 33). 
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Figura 32 - Intervenções realizadas no córrego 1 (R1). 

Fonte: autora. Data: 25 fev. 2017. 

 

 

Figura 33 – Detalhe das obras biofílicas implementadas no córrego R1.  

Fonte: elaboração própria. 

Montante 

Jusante 

Sentido do 

fluxo 
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6.3.2 Córrego 2 (R2) 

 

Para esse local foram feitos seis rolos flexíveis de tule e juta, preenchidos com 

brita, nomeadas pela equipe de “salsichas”. Essas “salsichas” foram dispostas paralelas ao 

fluxo d’água, sendo duas em contato direto com a água e as outras quatro paralelas a estas, 

porém, mais distantes do fluxo em dias de baixa vazão do córrego (Figura 34). É 

importante salientar que, diferente dos outros dois córregos analisados que possuem seção 

transversal retangular, este apresenta um perfil transversal do tipo trapezoidal (Figura 35). 

 

 

  

 

 

Figura 34 - Intervenções feitas no córrego 2 (R2). 

Fonte: autora. Data: 25 fev. 2017. 
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Figura 35 - Detalhe das obras biofílicas implementadas no córrego R2.  

Fonte: elaboração própria.  
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6.3.3 Córrego 3 (R3) 

 

Foram feitas quatro “salsichas” idênticas aquelas utilizadas no córrego R2, 

dispostas também paralelas ao fluxo d’água. Seguindo o mesmo princípio do córrego 

anterior, duas foram dispostas em contato direto com a água e as outras duas foram fixadas 

na margem concretada do córrego de forma a permanecerem acima do nível da água na 

maioria do tempo (Figura 36). 

Além disso, foi confeccionada outra peça cilíndrica, de tela plástica utilizada em 

obras civis (geotêxtil), a qual também foi preenchida com brita. Essa “salsicha” foi 

colocada de maneira perpendicular ao fluxo d’agua, servindo assim, como uma mini 

barragem para retenção de sedimentos (Figura 37 e Figura 38). 

 

 

 

Figura 36 - Intervenção realizada no córrego 3 (R3). 

Fonte: autora. Data: 25 fev. 2017. 
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Figura 37 - Detalhe das intervenções do tipo “salsicha” no córrego 3 (R3). 

Fonte: autora. Data: 27 fev. 2017. 

 

 

Figura 38 - Detalhe das obras biofílicas implementadas no córrego R3.  

Fonte: elaboração própria. 
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6.4 Procedimentos de campo e laboratório executados no período 

pós-intervenções 

 

As coletas dos dados e amostras foram realizadas pós-intervenção durante todo um 

ano, englobando as duas estações típicas da região: quente e úmida e fria e seca. Todas as 

visitas em campo para coleta dos dados foram feitas no período da manhã, em busca de um 

comportamento padrão do clima do local, nas seguintes datas: 29/04/2017, 25/06/2017, 

26/08/2017, 28/10/2017, 09/12/2017 e 24/02/2018. 

Para verificar a eficiência das atividades intervencionistas, foram adotados dois 

pontos de coletas nos córregos estudados: montante da intervenção e intervenção. Os dados 

coletados foram: dados climatológicos, coletas de espécies invertebradas e vegetais, 

sedimentos do leito dos córregos e amostras de água. 

 

6.4.1 Dados Climatológicos dos locais de estudo 

 

Os dados climatológicos foram coletados diretamente com o aparelho Termo-

Higroanemômetro-Luxímetro Digital, marca Akso, modelo LM8000. Os pontos de coleta 

foram nas margens dos córregos, mais precisamente à montante da intervenção e na 

intervenção.  

Foi possível registrar os seguintes dados: velocidade do vento (máxima e mínima) 

em m‧s-1, umidade relativa em %, Temperatura ambiente em ⁰C e Luminância em lux.  

 

6.4.2 Medição de vazão 

 

A medição de vazão pode ser feita por meio das velocidades do fluxo da água, 

possível de ser aplicado em seção de rios com fluxo retilíneo como estes selecionados. 

A descarga líquida numa seção de um rio é, por definição, o volume de água que 

atravessa esta seção durante a unidade de tempo, isto é, a descarga dQ que atravessa uma 

área infinitamente pequena dA (equação 6.3).   

 
6.3 

Onde v é a velocidade de fluxo (Figura 39). 
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       v 

  

 

 

 

        t     t+1 

Figura 39 – Definição da descarga líquida. 

Fonte: Tucci (2009). 

 

Para obter a descarga que atravessou a seção total, foi necessário o cálculo da área 

da seção transversal do rio por meio da medição do nível d’água do rio (hn) e da largura da 

seção (d) (Figura 40). 

 

 

Figura 40 – Seção transversal de um rio (larguras e profundidades). 

 

O cálculo da velocidade do fluxo d’água pode ser determinado utilizando um 

comprimento do rio pré-estabelecido (Figura 41) e corante para cronometragem do tempo 

(Figura 42). Foram realizadas três repetições para obtenção da média dos tempos para 

evitar erros de leitura.  

 

dA 
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    ∆x 

Figura 41 – Seção longitudinal escolhida para determinação da velocidade do percurso pré-
determinado. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 42 – Corante utilizado para determinação da velocidade do fluxo d’água.  

Obs.: O barbante estirado (foto a) e a haste sobre a água (foto b) serviam de referências 
para acionar e parar o cronômetro. 
Fonte: autora. Data: 11 mar. 2017. 

 

A velocidade então, foi dada pela equação 6.4. 

 

6.4 

 

Onde: v: velocidade média em m‧s-1, ∆x: distância entre o ponto inicial e final em m, ∆t: 

tempo percorrido entre o ponto final e inicial em s. 

A partir dos cálculos de velocidade, a vazão final foi obtida pela equação 6.5. 
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6.5 

 

Onde: Q: vazão em m3‧s-1, v: velocidade média em m‧s-1, A: área da seção transversal em 

m2. 

 

6.4.3 Amostras de água dos córregos 

 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) foi um indicador importante estudado. 

Segundo a bibliografia consultada, a DBO está diretamente relacionada com a presença de 

cargas orgânicas de origem antrópica como por exemplo, lançamento de efluentes 

domésticos urbanos.  

Para medição da DBO de águas não potencialmente poluídas como rios e lagos, a 

concentração de oxigênio dissolvido presente inicialmente na amostra é maior do que a 

demanda esperada. Portanto, a análise pode ser desenvolvida de forma direta. Basta a 

comparação da concentração de oxigênio inicial com aquela medida após o período de 

incubação de 5 dias, onde as reações bioquímicas acontecem sempre em uma temperatura 

de 20°C. Ao final, deve-se determinar a DBO (de 5 dias a 20°C) como sendo a diferença 

entre as concentrações de oxigênio dissolvido inicial e final (Hocking, 2005).  

Neste presente trabalho, o método eletrométrico para medição do teor de oxigênio 

dissolvido foi utilizado. Neste procedimento, empregou-se um aparelho oxímetro marca 

Instrutherm modelo Mo-900, em que a sonda do eletrodo possui uma membrana que 

adsorve seletivamente o OD, tendo por base o seu raio de difusão molecular. Antes da 

medição, este aparelho precisou ser calibrado conforme especificado no manual do 

aparelho e, uma vez calibrado, bastou executar a medição direta. 

APHA (1999) recomendam que o tempo entre a coleta das amostras e a medição de 

oxigênio inicial não deve ultrapassar trinta minutos. Para determinação da DBO, portanto, 

foram realizadas medições in-loco da concentração inicial de oxigênio de amostras de água 

dos córregos em três pontos na seção transversal do curso d'água (esquerdo, central e 

direito) nos pontos: montante e intervenção. Para tais coletas, foram empregados frascos 

inertes para armazenamento do volume necessário de água (Figura 43).  
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Figura 43 – Coleta de amostras de água no córrego R1 pela autora. 

Fonte: autora. Data: 29 abr. 2017. 

 

Em seguida, as amostras foram armazenadas em frascos apropriados e armazenados 

em temperatura ideal de 20 oC para o consumo de oxigênio pelos microrganismos que se 

alimentam da matéria carbonácea. Após 5 dias foram verificados os teores finais de 

oxigênio contidos nas amostras e assim determinado o valor da DBO através da equação 

6.6. 

 

 

6.6 

 

 

Onde: 

ODi: concentração de oxigênio dissolvido inicial (mg‧L-1); 

ODF: concentração de oxigênio dissolvido final (mg‧L-1); 

Vfrasco: volume total do frasco (mL); 

Vamostra: volume total da amostra (mL). 

  Por se tratar de uma amostra do tipo águas não polúidas, foi utilizado 100% do 

volume do frasco preenchido com a amostra de água, não necessitando de diluição. 
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6.4.4 Sedimentos dos leitos dos córregos 

 

As amostras de sedimentos foram coletadas, nos mesmos pontos: montante e 

intervenção em três pontos na seção transversal do curso d'água (esquerdo, central e 

direito). Tais amostras foram armazenadas em sacos plásticos inertes e conduzidas para o 

laboratório para análise. 

Uma massa de cerca de 5 g foi pesada e disposta em cadinhos previamente tarados 

(Figura 44). Estes foram levados à estufa para secagem por 4 dias à temperatura de 

aproximadamente 100 ⁰C. Após o resfriamento, os cadinhos foram pesados. 

Com o intuito de incinerar a quantidade de massa de carbono presente na amostra, 

os cadinhos foram levados à mufla onde permaneceram por 2 h à temperatura de 550 ⁰C. 

 

 

Figura 44 - Exemplo de amostras de sedimentos em cadinhos apropriados para estufa. 

Fonte: autora. Data: 29 abr. 2017. 

 

 A amostra então, foi retirada da mufla, dessecada e resfriada para pesagem 

posterior. O cálculo do teor de carbono orgânico contido na amostra foi feito pela equação 

6.7. 

 

 

6.7 

 

Onde: C – teor de carbono orgânico do solo (%); P1 – massa de amostra seca após 

estufa (g); P2 – massa de amostra após incineração em mufla (g); M – massa inicial de 

amostra (g); f – fator de conversão: quantidade de matéria orgânica em teor de carbono 

orgânico. Este coeficiente é baseado na consideração de que a matéria orgânica contém 

58% de carbono orgânico de acordo com Aleksandrova e Naidenova (1976) apud 

Jankauskas et al. (2006).  
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6.4.5 Levantamento das Espécies de Animais Invertebrados 

 

Para coleta de amostras de invertebrados foi utilizado um equipamento do tipo 

peneira que se assemelha a um coletor do tipo surber (Figura 45). Cada amostra foi 

composta por 3 passadas de peneira, rente ao substrato do leito do córrego, sendo então 

coletados os indivíduos de cada peneirada e transferidos para um frasco (Figura 46).  

 

 

Figura 45 - Coletor do tipo surber.  

Fonte: Embrapa (2016). 

 

 

(i) 

 

(ii) 

Figura 46 - Exemplos de armazenamento de espécies invertebradas em solução apropriada: 
(i) no local de coleta e (ii) no laboratório. 

Fonte: autora. Data: 29 abr. 2017. 

 

Em cada dia de trabalho de campo, foram coletadas 3 amostras por ponto, no caso 

de presença de invertebrados, totalizando 6 amostras em cada córrego. O material foi 

acondicionado em potes contendo álcool 70% para conservação dos organismos e posterior 

contagem e identificação em laboratório. Os dados trabalhados foram o somatório do 

número de indivíduos presentes em cada repetição, por ponto.  
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6.4.6 Amostras de espécies vegetais 

 

Durante o ano de 2017, um ano após implementação das intervenções, deu-se 

continuidade ao monitoramento do surgimento e crescimento das espécies vegetais, mais 

precisamente, macrófitas. Conforme as espécies surgiam, amostras eram coletadas para 

posterior identificação. Esta etapa do trabalho teve especial colaboração da graduanda 

Beatriz Capello, a qual obteve bolsa de iniciação científica (PIBIC-CNPq) para elaboração 

de uma pesquisa com esta finalidade.  

 

6.5 Análise dos dados 

6.5.1 Análise estatística 

 

Para análise estatística dos dados foi utilizado o Software BIOESTAT 5.0 com 

respectivos intervalos de índices de validação dentro de cada análise apropriada (Ayres et 

al., 2007). Pretendeu-se verificar nesta etapa, a existência de correlação entre algumas 

variáveis, comparando os valores obtidos à montante e na intervenção. 

O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para verificação da normalidade dos dados 

sendo que, aqueles que em não foi possível aplicar uma distribuição do tipo normal, o teste 

não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon, já para os dados normalizados foi efetuado a 

distribuição T de student. 

 

6.5.2 Método AHP na identificação do córrego com melhor desempenho 

na intervenção 

 

Além de analisar as variáveis estudadas, conforme pesquisado na literatura, as 

obras de intervenção não devem ser julgadas como bem ou malsucedidas, mas, sim, 

analisadas se em conformidade ou não com os objetivos propostos. Diante do exposto, 

como proposta para verificação da eficiência do projeto abordado de intervenção 

ecológica, optou-se por atribuir um modelo de decisão do tipo multicritério – modelo AHP. 

A aplicação do método AHP pode ser dividido em seis passos: 

Passo 1: Estruturação do problema com o objetivo claro das alternativas e os critérios e ou 

subcritérios. 
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Passo 2: Estabelecimento dos “n” critérios em linhas e colunas em uma matriz quadrada do 

tipo n x n (recíproca e positiva, ou seja, aij = 1/aji e para i = j: aij = 1) denominada matriz de 

comparação dos pares. Ao ser realizadas as comparações entre os pares de critérios, foi 

seguido a escala fundamental de prioridades proposta por Saaty (1977) (Figura 47).  

 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

 

Extremamente 

 

Muito Fortemente Moderadamente 
Igualmente 

importante 
Moderadamente Fortemente  Muito Extremamente 

 

Sentido: menos importante 

  

Sentido: mais importante 

Figura 47 – Escala contínua para elaboração da matriz de comparação pareada.  

Fonte: adaptado de Eastman (2001). 

 

Para cada par de critério comparado, foi inserido na matriz o valor referente a 

preferência (ou dominância) de uma alternativa sobre a outra, seguindo a sequência: linha 

de um critério em relação a coluna de outro critério, ou seja: cada elemento aij do vetor 

linha da matriz dominante representa a dominância da alternativa Ai (da linha) sobre a 

alternativa Aj (da coluna) (Equação 6.8). 

 

 

6.8 

 

Passo 3: Cálculo do autovetor da matriz (o que representa a distribuição dos critérios), que 

contém as prioridades locais e globais para cada critério nos diversos níveis hierárquicos e 

em relação às alternativas em análise, tornando possível o estabelecimento de uma 

ordenação das alternativas (Torres, 2014). Muitos métodos para o cálculo do vetor 

prioridade estão propostos na literatura (Brunelli, 2015). Foi aplicado então, o método 

geométrico para o cálculo do autovetor W proposto por Crawford e Williams (1985), que 

afirma que cada componente do vetor W é obtido a partir da média geométrica dos 

elementos da respectiva linha (Equação 6.9).  
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6.9 

 

Em seguida, este vetor foi normalizado de forma que a soma dos componentes do 

vetor W fosse igual a 1. Assim, foi obtido o autovetor normalizado T (Equação 6.10). Este 

vetor T indica as prioridades relativas de cada critério analisado. 

 

 

6.10 

 

Passo 4: Neste passo, foi feito a comparação paritária das alternativas em cada um dos 

critérios, para a determinação do nível de preferência das alternativas; para isto, procedeu-

se da mesma forma como foi descrito para a obtenção da importância relativa dos critérios. 

Os autovetores para cada critério também foram normalizados. No final, portanto, haviam 

n autovetores de acordo com o número de critérios considerados. Com as importâncias 

relativas dos critérios e os níveis de preferência das alternativas, o próximo passo foi a 

valoração global de cada uma das alternativas. 

 

Passo 5: Avaliação global de cada alternativa: O valor de cada alternativa foi dado por uma 

função de agregação, sendo considerada dentre as opções de combinação do método AHP, 

a mais direta e a mais frequentemente utilizada (Eastman et al., 1993). Esta função 

(Equação 6.11) avaliou os desempenhos das alternativas conforme os múltiplos critérios 

por uma combinação linear ponderada (WLC - weighted linear combination) de acordo 

com Estoque (2012). 

 

, com:  

 

6.11 

 

Onde: 
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V(a): valor global da alternativa analisada; 

Tj: prioridade relativa do critério j; 

Vj (a): prioridade da alternativa analisada no critério j. 

 

Passo 6: A qualidade ou consistência da solução obtida, foi testada com o cálculo da razão 

de consistência (Saaty, 1977). Calculou-se então, o índice de consistência (IC) da matriz de 

comparação para sinalizar erros de julgamento entre os pares de critérios (Equação 6.12), 

levando em consideração o autovalor λmáx.  

 

 
6.12 

 

Quanto mais próximo do valor de “n” o valor de λmáx estiver, significa que poucos 

erros foram cometidos durante os julgamentos dos critérios. Saaty (1977) sugere que o 

valor de λmáx seja dado pela Equação 6.13. 

 

 

6.13 

 

 

Para verificar se o índice de consistência é aceitável, foi calculado a razão de 

consistência (RC) de cada matriz de comparação. Esta relação define a precisão das 

comparações entre os pares de critérios e é dada pela equação 6.14. 

 

 

 

6.14 

Onde: IR = Índice randômico de acordo com a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Índice randômico que varia de acordo com a ordem “n” da matriz. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Bascetin (2007). 
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Segundo Saaty (2003), ao se fazer julgamentos, as pessoas são tendenciosas a 

cometerem inconsistências, pois não conseguem medir precisamente os valores envolvidos 

em escalas intangíveis ou ordenadamente intransitivas. Como regra geral, valores de RC 

menores ou iguais a 0,10 são aceitáveis, se o RC exceder este valor, o processo de 

avaliação e construção das matrizes deve ser refeito para garantir a consistência (Podimata 

e Yannopoulos, 2013). 

 

6.5.3 Aplicação do método AHP - SWOT e matriz TOWS para criação de 

estratégias em futuros projetos 

 

De posse da melhor alternativa do projeto de intervenção estudado, pretendeu-se 

analisar especificamente este córrego com a intenção de criar um modelo de matriz TOWS 

contendo ações restaurativas, para melhorar o meio ambiente e reverter a degradação de 

córregos nos centros urbanos, podendo servir como base em projetos futuros. 

Para isso, foi necessário a utilização do método AHP e a análise SWOT, com o 

objetivo de qualificar sistematicamente os fatores SWOT e obter suas intensidades ou 

graus de importância. O método A’WOT, denominado por Kurttila et al. (2000), foi 

aplicado em quatro etapas em conformidade com o trabalho de Gallego-Ayala (2011): 

Etapa 1: Os fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e 

ameaças) foram listados para o planejamento estratégico, construindo assim, a matriz 

SWOT. 

Etapa 2: A comparação pareada foi aplicada entre os grupos dos fatores SWOT 

para construção de uma matriz de ordem 4 x 4. 

Etapa 3:  A prioridade de cada fator, dentro dos grupos SWOT, foi calculada 

através da construção de quatro matrizes da ordem n x n (dependendo do número de 

fatores de cada grupo). 

Etapa 4: Foi calculada a prioridade total dos fatores obtida pela multiplicação da 

prioridade do grupo pela prioridade dos fatores dentro de cada grupo. 

A matriz TOWS foi desenvolvida a partir dos critérios listados na análise SWOT 

que mais obtiveram importância na análise, de maneira que a combinação dos fatores 

proporcionasse uma solução com as melhores estratégias para uma abordagem holística do 

projeto. Os grupos de estratégias podem ser vistos no Quadro 4. 
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 Forças internas (F) Fraquezas internas(F) 

Oportunidades externas (O) FO: Estratégia máxi-maxi FRO: Estratégia mini-máxi 

Ameaças externas (A) FA: Estratégia maxi-mini FA: Estratégia mini-mini 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Representação da matriz TOWS. 
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7 RESULTADOS 

 

A Tabela 8 é um resumo dos principais resultados do projeto de intervenção nos 

três córregos estudados (R1, R2 e R3), com o intuito de sintetizar as variáveis envolvidas, 

sem o objetivo de comparar os córregos entre si. Para facilitar a visualização dos 

resultados, optou-se por nomear os dados dos córregos da seguinte maneira: M – ponto de 

amostragem à montante da intervenção e I – ponto de coleta localizado na intervenção. 

A seguir, de maneira sistemática, serão apresentados os principais dados obtidos 

nas coletas realizadas e algumas análises estatísticas das variáveis envolvidas 
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Tabela 8 –Características e resultados principais dos três córregos estudados. 

 R1 R2 R3 

Tipo de leito (cobertura) concreto concreto concreto 
Forma da seção transversal Retangular Trapezoidal Retangular 
N.A. médio (cm) 2,49 5,01 3,98 
Largura do canal (m) 3,00 12,00 2,00 
Distância entre o ponto montante e intervenção (m) 20 20 20 
Declividade entre o ponto montante e intervenção (%) 2,15 0,71 0,9 
Velocidade média (m‧s-1) 0,258 0,412 0,422 
Vazão média do córrego (m3‧s-1) 0,021 0,031 0,033 
Área de drenagem da nascente até o exutório (km2) 0,73 3,30 1,25 
Área urbanizada da nascente até o exutório (km2) 0,55 1,25 1,03 
Declividade do córrego (nascente até a intervenção) (%) 4,70 4,33 2,58 
Vazão de projeto (m3) 10,12 33,06 18,24 

Tipo de obra biofílica 
7 sacos de juta com 

brita no interior 
6 rolos de tule com 

brita no interior 
3 rolos de tule com 

brita no interior 
Surgimento de espécies de macroinvertebrados sim sim não 
Tipos de espécies de animais/quantidade de indivíduos (M) 1/171 0 0 
Tipos de espécies de animais/quantidade de indivíduos (I) 1/26 2/57 0 
Surgimento de espécies vegetais sim não não 
Tipos de espécies vegetais 4 0 0 
Carbono orgânico total médio (M) (%) 1,25 0,35 0,37 
Carbono orgânico total médio (I) (%) 0,92 0,45 0,33 
Retenção média de Carbono (Carbono orgânico total em %) 0,33 -0,10 0,04 
DBO média (M) (mg‧L-1) 4,02 1,94 1,42 
DBO média (I) (mg‧L-1) 3,13 1,78 1,86 
Redução média de DBO (mg‧L-1) 0,89 0,16 -0,44 
Temperatura média da água (M) (⁰C) 22,1 20,6 22,5 
Temperatura média da água (I) (⁰C) 21,8 20,6 22,1 
Redução média de temperatura da água (⁰C) 0,2 0,0 0,4 
Temperatura média do ar (⁰C) 21,8 24,8 24,4 
Velocidade média do vento (m‧s-1)  0,10 0,36 0,23 
Umidade do ar (%) 54,63 49,73 51,50 
Iluminância (lux) 16.636,7 19.650,0 9.837,0 
Necessidade de manutenção sim sim sim 
Benefícios à sociedade (paisagístico ou técnico) sim não não 
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7.1 Espécies Vegetais 

 

Após a implementação dos experimentos nos leitos dos rios, estes foram 

monitorados durante um ano, sendo evitado qualquer modificação do arranjo das obras do 

tipo one-off. A evolução das comunidades das diferentes espécies vegetais encontradas será 

apresentada a seguir, desde a implementação das obras em fevereiro de 2017 até fevereiro 

do ano seguinte. 

Pode-se destacar as seguintes modificações nos pontos de intervenção identificadas 

na Figura 48, Figura 49 e Figura 50. 

 

 

Figura 48 – Situação das obras biofílicas no período pós-intervenção no córrego R1. 

Fonte: autora. Data: 25 jun. 2017. 

 

Crescimento 
significativo 
de espécies 
vegetativas. 
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Figura 49 – Situação das obras biofílicas no período pós-intervenção no córrego R2. 

Fonte: autora. Data: 08 abr. 2017. 

 

 

Figura 50 – Situação das obras biofílicas no período pós-intervenção no córrego R3. 

Fonte: autora. Data: 10 jun. 2017. 

 

Após o término do projeto, foram feitas visitas nos córregos com o intuito de 

verificar o estado em que as obras biofílicas se encontravam no local, e assim, argumentar 

favoravelmente ou não com relação à resiliência do projeto. 

Retenção de baixa 
quantidade de 
sedimentos. 

Retenção 
significativa de 
sedimentos e/ou 

sólidos grosseiros. 
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De maneira geral, foram observados, devido a implementação do projeto de 

intervenção, um maior crescimento de espécies no córrego R1. Para os córregos R2 e R3 

não foi evidenciado nenhum aparecimento expressivo de espécies nos aparatos biofílicos.  

Conforme recomendado por Gann et al. (2019), a sucessão de fotografias, ao longo 

do período do projeto, pode gerar evidências de que os objetivos foram atingidos para as 

partes interessadas. Embora, autores (Winking et al., 2015) afirmam que a variável tempo 

possa influenciar na eficiência do potencial ecológico de recuperação, alguns projetos não 

apresentaram sucessão ecológica ao longo do tempo, enquanto que no córrego R1, já no 

início do projeto, surgiram espécies e permaneceram por mais de um ano, de acordo com 

os registros fotográficos apresentados no Quadro 5. 
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 R1 R2 R3 

Fevereiro 

de 2017 

   

Março de 

2017 

   

 
  

Continua 

Quadro 5 – Evolução do crescimento das espécies vegetais nos córregos R1, R2 e R3.
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   R1 R2 R3 

Abril de 

2017 

   

Maio de 

2017 

   

 

  

Continua 
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 R1 R2 R3 

Junho de 

2017 

  

 

Julho de 

2017 

   

  Continua  
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 R1 R2 R3 

Agosto de 

2017 

   

Setembro 

de 2017 

 
 

 

  Continua  
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 R1 R2 R3 

Outubro 

de 2017 

 

* * 

Novembro 

de 2017 

 

* * 

  Continua  
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 R1 R2 R3 

Dezembro 

de 2017 

 

* * 

Janeiro de 

2018 

 

* * 

  Continua  
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 R1 R2 R3 

Junho de 

2018 

   

Junho de 

2019 

 
  

Fonte: elaboração própria. * Não houveram alterações significativas nas fotografias. 
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Depois de feitas as intervenções no córrego R1, algumas espécies vegetais 

começaram a aparecer no substrato artificial (juta e pedra) colocado no leito do córrego.  

A seguir é apresentada uma sucinta descrição sobre os aspectos biológicos e 

ecológicos das espécies identificadas. São elas: Heteranthera reniformis (Ruiz & Pav.), 

Polygonum acuminatum (Kunth), Ludwigia grandiflora (Michx.) e Rumex crispus (L.). 

 

- Heteranthera reniformis (Ruiz & Pav.) 

Pertence à família Pontederiaceae a qual, segundo Joly (2002), constitui uma 

pequena família de plantas aquáticas flutuantes ou enraizadas sob a água.  

Popularmente chamada de Aguapé Mirim, é uma planta invasora que vegeta em 

solos úmidos, brejos e ambientes aquáticos. As Pontederiaceae comportam-se como 

espécies daninhas e são comuns no Brasil, em ambientes que se encontram periodicamente 

alagados, principalmente em lagos e represas. Sua presença em lagos, principalmente nas 

bordas, pode ser prejudicial pois, pode aumentar em até oito vezes a perda de água pela 

evapotranspiração das folhas (Souza e Lorenzi, 2012). 

Esta espécie geralmente apresenta entre oito e quinze centímetros de altura com 

crescimento acelerado, sendo que preferencialmente, se desenvolve em locais com média a 

intensa iluminação, não necessitando de altos teores de CO2. Normalmente, o pH da água 

em que se encontra deve estar entre 5,8 e 7,8 (Flora Aquática, 2016). 

Durante quase todo o período de coletas das amostras em campo, após a 

implementação das obras de intervenção, esta espécie esteve presente, salvo em eventos de 

chuva em que ocasionalmente, o nível d’água do córrego ultrapassou a altura dos 

indivíduos geminados. Todavia, rapidamente, esta espécie reaparecia de forma intensa 

conforme está apresentado na Figura 51. 
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Figura 51 - Espécie H. reniformis (Ruiz & Pav.) presente no córrego R1. 

Fonte: autora. Data: 12 ago. 2017. 

 

- Polygonum acuminatum (Kunth) 

A espécie P. acuminatum (Kunth) foi a segunda a ser identificada durante o projeto 

de intervenção. Conhecida popularmente como erva-de-bicho, é encontrada em locais 

úmidos e alagáveis, podendo ser julgada como invasora de culturas (GBIF, 2017 apud 

Olimpio, 2019). Esta espécie se desenvolve durante o ano todo, em ambientes com um 

mínimo de iluminação moderada, e possuem velocidade de crescimento rápida, podendo 

alcançar até mais de um metro de altura. Seu local preferido de crescimento são ambientes 

aquáticos com teores de pH entre 5,5 e 8,0 e temperaturas entre 20 e 28 °C (Sousa, 2018 

apud Olimpio, 2019).  

Esta espécie pertence à família Polygonaceae, com aproximadamente 100 espécies 

no Brasil, geralmente do tipo ervas e arbustos com flores pequenas bissexuadas ou 

unissexuadas (Souza e Lorenzi, 2012). São raras as plantas arbóreas da família 

Polygonaceae, sendo que estas apresentam em geral, folhas inteiras com disposição 

espiralada, provindas quase sempre de uma ócrea bem desenvolvida com caules 

geralmente articulados formados por nós e entrenós (Joly, 2002).  

Esta espécie se mostrou bastante desenvolvida no córrego analisado, chegando a 

atingir até um metro de altura, assim como evidenciou Olimpio (2019). Durante todo o 

período de estudo, que englobou estações frias e secas e quentes e úmidas, foi possível 

encontrar esta espécie em abundância nas obras biofílicas (Figura 52). 
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Figura 52 - Espécie P. acuminatum (Kunth) encontrada no córrego R1.  

Fonte: autora. Data: 12 ago. 2017. 

 

- Ludwigia grandiflora (Michx.) 

Esta espécie pertence à família Onagraceae e é conhecida como cruz-de-malta. No 

Brasil, existem aproximadamente 50 espécies desta família, sendo constituída por ervas, 

arbustos, flores vistosas e bissexuadas (Joly, 2002). 

A espécie L. grandiflora (Michx) é caracterizada por ocorrer em brejos, terrenos 

alagadiços, beira de rios e açudes, principalmente das regiões sul e sudeste do Brasil. Por 

habitarem brejos ou terrenos alagadiços, como medida de sobrevivência, algumas espécies 

desenvolvem raízes respiratórias brancas que flutuam na água (Joly, 2002).  

As espécies Ludwigia são altamente tolerantes a diversidade nutricional e se 

apresentam muitas vezes de forma muito densa, praticamente como tapetes impenetráveis e 

se estendem abaixo da superfície. Estes tapetes causam sombreamento e diminuem a 

condição de luz, limitando a taxa de fotossíntese de macrófitas e algas submersas, 

resultando na desoxigenação da água prejudicando o habitat aquático (Grewell et al., 

2016). 

Porém, mesmo considerada uma espécie invasora, em experimentos feitos por 

Thouvenot et al. (2013) na França, foi verificado que o crescimento do número de raízes 

da espécie Egeria densa aumentaram na presença de espécies do tipo L. grandiflora. 

comprovando a hipótese de que espécies invasoras e exóticas provindas de uma mesma 

área geográfica, podem facilitar o crescimento mútuo de ambas. 
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Em harmonia com as impressões contidas no trabalho de Olimpio (2019), foi 

notado que o desenvolvimento desta espécie não ocorreu durante todo o período de 

pesquisa, devido ao carreamento ocasionado em eventos de chuvas intensas. Porém, 

durante o seu crescimento apresentou folhas amarelas de cinco pétalas e chegou a atingir 

até cinquenta centímetros de altura (Figura 53). 

 

 

Figura 53 - L. grandiflora (Michx).  

Fonte: autora. Data: 12 ago. 2017. 

 

- Rumex crispus (L.) 

A espécie R. crispus (L.) pertence à família Polygonaceae e é conhecida 

popularmente como azeda-crespa ou língua de vaca crespa. É uma erva ereta, de caule 

amarelado, que atinge até um metro e meio de altura, com folhas longas com até trinta 

centímetros. Esta espécie floresce normalmente no Brasil, no período compreendido entre 

os meses de abril e junho, cresce em ambientes com alta luminosidade, temperaturas 

médias e pH entre 4,5 e 7,5. A sua dispersão se dá por meio de sementes e ocorre em 

ambientes úmidos como gramíneas, calhas, beira de estradas e margens de cursos d’água 

(Asturnatura, 2019). 

Este tipo de espécie se mostrou bastante predominante durante o período de 

pesquisa com desenvolvimento rápido de folhas onduladas de até trinta centímetros. 
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Figura 54 – Espécie R. crispus (L.) presente no córrego R1.  

Fonte: autora. Data: 12 ago. 2017. 

  

 Conforme citado anteriormente, todas as espécies apresentadas encontradas no 

córrego R1 se desenvolvem em brejos, áreas alagáveis e/ou ambientes úmidos, preferem 

locais com alta luminosidade e altas temperaturas. O crescimento delas foi de maneira 

rápida e atingiram alturas significativas, similares com as encontradas nas bibliografias 

consultadas.  

Portanto, corroborando com as pesquisas desenvolvidas por Olimpio (2019), 

conclui-se que, a partir das intervenções que foram implementadas, as condições físicas, 

químicas e biológicas da água, bem como, as condições climatológicas, favoreceram a 

sucessão ecológica de maneira espontânea e pertinente no córrego R1. 

 

7.2 Espécies de animais Invertebrados 

 

As coletas de animais invertebrados foram realizadas sempre em triplicata em cada 

ponto: montante e intervenção nos três córregos pesquisados. Os indivíduos foram 

capturados pela peneira colocada contra a correnteza sempre no mesmo horário, o que 

possibilitou fixar uma homogeneidade do desenvolvimento dos espécimes, que poderiam 

incluir os imaturos, pupas e adultos. No Quadro 6 pode-se verificar os principais 

macroinvertebrados identificados.  
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Principais características das 

espécies 
Registro fotográfico (c) 

Ordem: Diptera 

Família: Chironomidae 

Espécie: Chironomus sp (a) 

 

 

Ordem: Anura. 

Família: (236 espécies de 

anfíbios no estado de São Paulo, 

das quais 230 são anuros 

pertencentes a 13 famílias e 45 

gêneros)b. 

 

 

Fonte: (a) Dornfeld (2006), (b) Rossa-Feres et al. (2011), (c) autora. 

 

A identificação em nível específico a partir de larvas de Chironomidae é bastante 

difícil, mesmo para especialistas; com relação à identificação em nível genérico, esta é 

perfeitamente possível a partir de larvas. 

Para verificar de fato, a existência da espécie de Chironomidae nos córregos, foi 

utilizado o teste estatístico Log-Rank de análise de sobrevivência que permitiu comparar 

duas amostras (no caso, córrego R1 e R2 já que no córrego R3 houve ausência de 

indivíduos). O objetivo do teste foi verificar se a variável “data do período de surgência” 

influenciava a ocorrência nos córregos R1 ou R2. O período de observação ou, coleta de 

Quadro 6 - Espécies de organismos identificadas. 
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amostras, foi durante seis bimestres a partir do mês de abril de 2017. As hipóteses para o 

teste foram: 

H0: o período de aparecimento de indivíduos é o mesmo para os córregos R1 e R2 (p1 = 

p2); 

H1: o período de aparecimento de indivíduos depende do tipo de córrego (p1 ≠ p2). 

Nível de decisão: α = 0,05 (Ayres, et al. 2007). 

O resultado para este teste foi que o período de aparecimento das espécies depende 

do tipo de córrego (variância = 8,6039; p < 0,0001). O gráfico desta análise de 

sobrevivência é compatível com o resultado que mostrou uma diferença significativa entre 

os dois córregos (Figura 55), sendo o pico de surgência no mês de outubro, início da 

estação quente e úmida. 

 

 

Legenda: 

____ córrego R1 

____ córrego R2 

Intervalos de tempo: número de bimestres das 

coletas realizadas durante o ano de 2017. 

 

Figura 55 – Análise de sobrevivência de macroinvertebrados do teste Log-Rank para os 

córregos R1 e R2. 

Fonte: elaboração própria.  

 

7.3 Teor de carbono orgânico no sedimento 

 

A seguir, de maneira descritiva, encontram-se os gráficos referentes aos dados de 

carbono orgânico do sedimento dos leitos dos córregos nos pontos montante e intervenção 

para as amostras realizadas em triplicatas bimestralmente durante o ano de 2017, após a 

implementação das obras, com início no mês de abril (Figura 56). Os dados foram 
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analisados, de acordo com testes estatísticos, separadamente para cada um dos córregos, 

conforme será visto adiante. 

 

   

Figura 56 – Teor de carbono orgânico no sedimento dos córregos R1, R2 e R3 para as 

amostras bimestrais realizadas no ano de 2017. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As hipóteses dos testes estatísticos realizados foram que: 

H0: Não há diferença entre o teor de carbono no sedimento à montante e na intervenção. 

H1: Há diferença entre o teor de carbono no sedimento à montante e na intervenção. 

Nível de decisão: α = 0,01 para o teste de Wilcoxon e α = 5% para o teste t-student (Ayres, 

et al. 2007). 

Para o córrego R1, o teste de Shapiro-Wilk retornou um valor de p < 0,05 em uma 

das séries de amostras, sendo assim, não foi possível utilizar uma distribuição do tipo 

normal. O teste não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon que considera amostras 

pareadas e relacionadas. O valor obtido foi p = 0,1701 (bilateral), p = 0,0851 (unilateral) e 

z = 1,3718. Em média, o teor de carbono orgânico a montante foi maior (média = 1,25, 

erro padrão = 0,97312) do que na intervenção (média = 0,92, erro padrão = 0,5181), 

porém, como p > 0,01, convém afirmar que não existe diferença entre montante e 

intervenção. A Figura 57 apresenta a variação dos dados observados por meio de quartis. 
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Figura 57 – Comparação dos dados obtidos de carbono orgânico total para o sedimento do 
córrego R1: montante da intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para os dados de carbono orgânico do córrego R2, as séries de amostras não 

apresentam diferenças significativas de acordo com o teste de Shapiro-Wilk (p > 0,05), 

sendo assim, foi plausível aplicar a distribuição T de student. Para um grau de liberdade 

igual a 17, o valor de p foi igual a 0,0774 (bilateral), 0,0387 (unilateral) e t = -1,8793. Em 

média, o teor de carbono orgânico a montante foi menor (média = 0,35, erro padrão = 

0,1785) do que na intervenção (média = 0,45, erro padrão = 0,1898). Na Figura 58 pode-se 

verificar a presença de um outlier fora do intervalo de quartis. Pode-se inferir pelo valor de 

p unilateral (p < 0,05) que a hipótese H1 é aceitável, ou seja, existe diferença entre 

montante e intervenção.  

 

Figura 58 – Comparação dos dados obtidos de carbono orgânico total para o sedimento do 
córrego R2: montante da intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 
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Para o córrego R3, o teste de Shapiro-Wilk retornou um valor de p < 0,05 em pelo 

menos uma das duas séries de amostras, sendo assim, não foi possível utilizar uma 

distribuição do tipo normal. O teste não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon que 

considera amostras pareadas e relacionadas. O valor obtido foi p = 0,5277 (bilateral), p = 

0,2639 (unilateral) e z = 0,6315. Em média, o teor de carbono orgânico a montante foi 

maior (média = 0,37, erro padrão = 0,58262) do que na intervenção (média = 0,33, erro 

padrão = 0,39244), porém, como p > 0,01, cabe afirmar que não existe diferença entre 

montante e intervenção. Na Figura 59 é possível observar a presença de outliers que 

podem ter influenciado negativamente o estudo estatístico. 

 

Figura 59 – Comparação dos dados obtidos de carbono orgânico total para o sedimento do 
córrego R3: montante da intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Foi verificado o comportamento da taxa de carbono orgânico com o oxigênio 

dissolvido, na intervenção, na tentativa de compreender os fenômenos envolvidos, no 

único córrego do estudo de intervenção, em que surgiram espécies vegetais (córrego R1). 

Para isso, foi feito o teste de normalidade Shapiro-Wilk com resultado de p < 0,05, o que 

indica que foi possível utilizar a correlação linear de Pearson. As hipóteses foram obtidas 

de acordo com Rocha (2015): 

r = ±1: existe máxima correlação, 

r = 0: correlação nula, 

r < |0,3|: fraca correlação entre as variáveis, 

r > |0,7|: forte correlação entre as variáveis, 

|0,3| < r < |0,7|: moderada correlação entre as variáveis. 

Os resultados mostram uma correlação negativa entre o carbono orgânico e o 

oxigênio (r = -0,3596 e p = 0,1427, r2 = 0,1293) com uma representação da normalidade 
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dos resíduos dada pela Figura 60. Como o valor de r é negativo e encontra-se no intervalo 

|0,3| < r < |0,7|, existe moderada correlação entre as variáveis, em outras palavras, à medida 

que aumenta uma das variáveis, a outra diminui de valor.  

 

Figura 60- Histograma de erros do modelo de correlação entre carbono orgânico e o 

oxigênio dissolvido do córrego R1. 

 

Na análise do ajustamento das curvas que melhor descreveriam este 

comportamento, considerando os coeficientes de determinação (r2), constatou-se que as 

regressões logarítimica (19,71%) e geométrica (16,16%) são as curvas que mais se 

ajustaram aos dados obtidos no experimento. Em ordem decrescnete, o ajustamento seria o 

seguinte:  

Logarítmica > Geométrica  >  Linear  >  Exponencial. 

Assim, a estimação da variável dependente (OD) pela preditora (CO) obedeceu o 

modelo logarítimico dado na equação 7.1 e observado na Figura 61. 

  7.1 
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Figura 61 – Regressão logarítmica entre as variáveis carbono orgânico do sedimento e teor 

de oxigênio dissolvido na água do córrego R1 (intervenção). 

Fonte: elaboração própria. 

  

7.4 Oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio  

 

O resultado das análises de oxigênio dissolvido (OD) evidencia que em diversas 

amostras os teores de OD atingiram valores inferiores a 5 mg‧L-1, ou seja, muito abaixo do 

limite inferior estabelecido pela CONAMA 357/05 (Brasil, 2005) para rios de classe 2. 

Para título de comparação com a bibliografia consultada (Esteves, 2011), foi 

verificado o comportamento do teor de oxigênio da água com a temperatura da água no 

ponto de intervenção para os três córregos em conjunto, pois o interesse neste cálculo foi 

somente verificar a correlação entre as variáveis envolvidas, independente do rio em 

questão.  

Para isso, foi feito o teste de normalidade Shapiro-Wilk com resultado de p < 0,05, 

o que indica que foi possível utilizar distribuição normal de Pearson.  

Os resultados mostraram uma correlação negativa entre a temperatura e o oxigênio   

(r = -0,5147 e p = 0,0288, r2 = 0,2649), rejeitando-se, assim, a hipótese de nulidade e 

aceitando-se a alternativa de que existe uma moderada correlação entre as variáveis. Em 

outras palavras, à medida que aumenta uma das variáveis, a outra diminui de valor.  

Na análise do ajustamento das curvas que melhor descreveriam este 

comportamento, considerando os coeficientes de determinação (r2), constatou-se que as 
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regressões exponencial (39,19%) e geométrica (37,42%) são as curvas que mais se 

ajustaram aos dados obtidos no experimento.  

Assim, a estimação da variável dependente (OD) pela preditora (temperatura - T) 

obedeceu o modelo exponencial dado na equação 7.1 e Figura 62. 

 7.2 

 

Figura 62 – Comportamento do teor de oxigênio na água em relação a temperatura da água 
no ponto de intervenção para os três córregos.  

Fonte: elaboração própria. 

 

A seguir, de forma descritiva, encontram-se os gráficos referentes aos dados de 

DBO dos córregos nos pontos montante e intervenção (Figura 63) para as amostras 

realizadas em triplicatas bimestralmente, após a implementação da intervenção, com início 

em abril de 2017. Os dados foram analisados, de acordo com testes estatísticos, 

separadamente para cada um dos córregos, conforme será visto adiante. 

 

   

Figura 63 – Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) dos córregos R1, R2 e R3 para as 

amostras bimestrais realizadas no ano de 2017. 

Fonte: elaboração própria. 
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Para a análise do teor de DBO nos córregos analisados, as hipóteses dos testes 

estatísticos realizados foram que: 

H0: Não há diferença entre o teor de DBO à montante e na intervenção. 

H1: Há diferença entre o teor de DBO à montante e na intervenção. 

Nível de decisão: α = 1% (Wilcoxon) (Ayres, et al. 2007). 

Para o córrego R1, o teste de Shapiro-Wilk retornou um valor de p < 0,05 em pelo 

menos uma das séries de amostras, sendo assim, não foi possível utilizar uma distribuição 

do tipo normal. O teste não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon que considera 

amostras pareadas e relacionadas. O valor obtido foi p = 0,0571 (bilateral), p = 0,0285 

(unilateral) e z = 1,9027. Em média, o teor de DBO foi maior (média = 4,02, erro padrão = 

0,6502) do que na intervenção (média = 3,13, erro padrão = 0,6207) conforme o gráfico 

representativo de quartis na Figura 64. Como p > 0,01, pode-se dizer que não existe 

diferença entre montante e intervenção, ou seja, considera-se a hipótese de nulidade. 

 

Figura 64 – Comparação dos dados obtidos de DBO do córrego R1: montante da 
intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para o córrego R2, o teste de Shapiro-Wilk retornou um valor de p < 0,05 em pelo 

menos uma das séries de amostras, sendo assim, não foi possível utilizar uma distribuição 

do tipo normal. O teste não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon que considera 

amostras pareadas e relacionadas. O valor obtido foi p = 0,6529 (bilateral), p = 0,3265 

(unilateral) e z = 0,4497. Em média, o teor de DBO foi maior (média = 1,94, erro padrão = 

0,4751) do que na intervenção (média = 1,78, erro padrão = 0,3951), possivelmente devido 

a presença de outliers conforme a Figura 65. Porém, o teste não foi significativo, pois p > 
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0,01, então, infere-se que não existe diferença entre os valores de DBO à montante e na 

intervenção. 

 

Figura 65 – Comparação dos dados obtidos de DBO do córrego R2: montante da 
intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para o córrego R3, o teste de Shapiro-Wilk retornou um valor de p < 0,05 em pelo 

menos uma das séries de amostras, sendo assim, não foi possível utilizar uma distribuição 

do tipo normal. O teste não-paramétrico escolhido foi o de Wilcoxon que considera 

amostras pareadas e relacionadas. O valor obtido foi p = 0,3088 (bilateral), p = 0,1544 

(unilateral) e z = 1,0178. Em média, o teor de DBO foi menor (média = 1,42, erro padrão = 

0,3906) do que na intervenção (média = 1,86, erro padrão = 0,5417), porém, como p > 

0,01, conclui-se que não existe diferença entre montante e intervenção. A Figura 66 

representa a variação dos dados observados por meio de quartis e a presença de outliers. 

 

Figura 66 – Comparação dos dados obtidos de DBO do córrego R3: montante da 
intervenção e na intervenção.  

Fonte: elaboração própria. 
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Para verificar a relação entre as principais variáveis, envolvidas no estudo do único 

córrego que apresentou espécies vegetais (R1), foi utilizado uma matriz de correlação de 

Pearson para análise estatística da relação entre as variáveis: oxigênio dissolvido (OD), 

DBO e carbono orgânico (CO). As variáveis DBO e OD apresentaram coeficiente de 

Pearson igual a r = 0,8398 (p < 0,0001), ou seja, bem próximo da unidade o que 

representou uma forte correlação entre as variáveis. As demais correlações não foram 

estatisticamente significativas de acordo com os resultados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultado da matriz de correlação Pearson para o córrego R1. 

  
Carbono 

orgânico (%) 
Oxigênio dissolvido 

(mg‧L-1) DBO (mg‧L-1) 
Carbono orgânico (%) 1   
Oxigênio dissolvido (mg‧L-1) 0,3596 1  
DBO (mg‧L-1) 0,1313 0,8398 1 

 

Neste caso, somente os itens DBO e OD estão correlacionados entre si com valor 

positivo, ou seja, estas variáveis tendem a aumentar ou diminuir juntas. Como os valores 

de correlação para as outras combinações de variáveis envolvidas (OD e CO e DBO e CO) 

são menores do que |0,7| e maiores do que |0,3|, pode-se afirmar que existe moderada 

correlação entre as variáveis (Rocha, 2015). 

 

 

7.5 Vazão dos córregos 

 

A vazão de água nos córregos pode estar relacionada com a diluição ou não dos 

poluentes na água, sendo de fato, crucial sua verificação para possível justificativa da 

atenuação dos impactos dos lançamentos de efluentes urbanos nos córregos. 

Os córregos abordados no trabalho são de porte pequeno e possuem baixa vazão, 

mesmo no período de chuva. Os dados medidos de vazão, durante o período de coleta das 

amostras de água no ano de 2017, incluiu as duas estações típicas da região: quente e 

úmida (outubro a março) e fria e seca (abril a setembro). 

A partir da análise do gráfico (Figura 67), as vazões dos córregos se mostraram 

bem similares umas das outras durante o período de coletas de água. Portanto, verifica-se a 

necessidade de uma outra variável que relacione a quantidade de água no córrego, como 
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por exemplo o nível d´água, visto que as calhas dos rios possuem formas e tamanhos bem 

diferentes, como pode ser visto anteriormente na Tabela 8. 

 

 

Figura 67 – Dados de vazão medidos nos córregos R1, R2 e R3.  

Fonte: elaboração própria. 

 

7.6 Parâmetros Climatológicos 

 

No Apêndice A podemos verificar os dados de parâmetros físicos de condições 

climáticas do local, sendo eles: velocidade do vento, umidade relativa do ar, iluminância e 

temperatura do ar. 

 As coletas foram realizadas, logo pela manhã, e pelo fato de que os leitos dos 

córregos estudados serem de concreto, existe uma maior transferência de calor entre os 

meios ar-concreto-água. Durante o período de amostragem dos dados, a temperatura média 

do ar para o córrego R1 foi de 21,8  ⁰C, para o R2 de 24,8 ⁰C e para o R3 de 24,4 ⁰C, 

considerando dados medidos entre os pontos montante e intervenção.  

Para os três córregos, não houve nenhuma redução significativa de temperatura 

entre os pontos montante e intervenção. As maiores temperaturas ocorreram no mesmo dia 

em todos os três córregos, no mês de dezembro (tipicamente quente e úmido), chegando a 

29,5⁰C no R1. 

Com o objetivo de verificar a correlação entre as variáveis climatólógicas foi 

construída uma matriz de correlação (Tabela 10) contendo todos os dados dos três 
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córregos, onde foi verificado que existe uma moderada correlação entre iluminância e 

umidade (r = -0,3474, p = 0,1577).  

 

Tabela 10 – Matriz de correlação das variáveis climatológica dos três córregos analisados. 

  
Velocidade 

vento (m‧s-1) 
Umidade 

relativa (%) 
Temperatura 

do ar (°C) 
Iluminância 

(lux) 
Velocidade 
vento (m‧s-1) 1    
Umidade 
relativa (%) 0,1589 1   
Temperatura 
do ar (°C) -0,0322 -0,1190 1  
Iluminância 
(lux) 0,2381 -0,3474 -0,1180 1 
     

Fonte: elaboração própria. 

 

7.7 Análise multicritério 

 

Para o presente trabalho, pretendeu-se encontrar o córrego que obteve melhor 

resposta após a implementação das obras de intervenção. Para este fim, foram analisadas 

um conjunto de alternativas e atribuídos pesos de acordo com a prioridade, do ponto de 

vista do analista, ou seja, do autor. A estrutura da decisão hierárquica pode ser vista na 

Figura 68 . 
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Figura 68 – Fluxograma de adaptação do método AHP à natureza desta pesquisa. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os critérios considerados importantes para o alcance dos objetivos do trabalho 

foram: 

C1: Surgimento de espécies vegetais na intervenção: foi considerado um ponto essencial 

do projeto o crescimento de vegetação espontânea e sucessão ecológica nas obras inseridas 

no córrego. Isto porque as espécies de macrófitas poderiam contribuir para o 

melhoramento da qualidade da água conforme visto na bibliografia consultada (Thomaz e 

Cunha, 2010), além disso, proporcionar refúgios que serviriam para espécies de 

macroinvertebrados e assim, enriquecer o habitat. 

C2: Surgimento de espécies de invertebrados na intervenção: o surgimento de espécies de 

invertebrados foi levado em consideração independentemente do tipo de espécie 

(indicadora da presença de água de baixa qualidade ou não). Ou seja, o ponto ótimo deste 

critério foi a existência de espécies que se abrigaram nas obras biofílicas dos córregos. 

C3: Retenção do teor de carbono orgânico na intervenção: a diminuição do teor de carbono 

orgânico presente no sedimento do leito do rio poderia indicar a utilização deste substrato 
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por parte da vegetação em fase de crescimento e com isso, este critério se mostra bastante 

vantajoso, pois indica uma diminuição da matéria orgânica presente na água. Foram 

considerados os valores totais absolutos de retenção, considerando somente as amostras 

que apresentaram redução de valores, de montante até o ponto de intervenção, em 

concordância com os dados supracitados na Tabela 8. 

C4: Redução da DBO entre os pontos montante e intervenção: a redução da DBO resultado 

da implementação das obras poderia ser atribuída ao consumo de matéria orgânica 

(carbono orgânico) por meio das macrófitas para produção de massa vegetal. Portanto, para 

os casos em que houve redução de DBO foi considerado um resultado positivo e dentro do 

esperado para o projeto. 

C5: Redução da temperatura da água entre os pontos montante e intervenção: o aumento da 

biodiversidade do ambiente aquático está relacionado com o aumento no teor de oxigênio 

da água, este por sua vez, está intimamente ligado com a redução da temperatura da água, 

conforme apresentado na Figura 62. Assim, o atendimento a este critério é muito esperado 

diante do surgimento de espécies vegetais responsáveis pelo sombreamento no leito do 

córrego, portanto, o córrego que mais vezes reduziu os valores de temperatura da água 

entre os pontos montante e intervenção, foi considerado como sendo mais próximo do 

esperado. 

C6: A restauração não necessitou de manutenção: dentre inúmeras razões para o uso deste 

critério, enumera-se a capacidade do sistema ser resiliente ou não. Isto evitaria gastos com 

manutenção, material para reposição das obras biofílicas e mão de obra específica. 

Portanto, o sistema que não necessitou de manutenção foi considerado mais próximo do 

objetivo do projeto. 

C7: A restauração apresentou benefícios à sociedade: este fator foi inspirado na pesquisa 

de intenção dos moradores, em relação a projetos de pesquisa de revitalização de rios no 

entorno dos córregos (Kuroki, 2018). Neste caso foi julgado como sendo bom os 

benefícios que a população adquiriu diante das obras biofílicas implementadas nos 

córregos, as quais trouxeram modificação da paisagem urbana, pela criação de novos 

ambientes que aperfeiçoaram a estética da arquitetura que permeia os três eixos: ecológico, 

antrópico e da sustentabilidade. 

A matriz de ordem 7x7 dos fatores com as respectivas prioridades encontra-se no 

Apêndice B. A Figura 69 apresenta a hierarquia alcançada dos julgamentos dos critérios, 

resultado do autovetor normalizado da matriz de prioridades. Os critérios foram dispostos 

em ordem crescente de prioridade, apresentando como o critério de maior prioridade, o 
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critério “surgimento de espécies vegetais” (38,0%) e o de menor importância, o critério “a 

restauração não necessitou de manutenção” (3,1%). 

 

 

Figura 69 - Prioridades para os critérios analisados no projeto de intervenção dos córregos. 

Legenda: C1: Surgimento de espécies vegetais na intervenção; C2: Surgimento de espécies 

de invertebrados na intervenção; C3: Retenção teor de carbono orgânico na intervenção; 

C4: Redução da DBO entre os pontos montante e intervenção; C5: Redução da temperatura 

da água entre os pontos montante e intervenção; C6: A restauração não necessitou de 

manutenção; C7: A restauração apresentou benefícios à sociedade. 

Fonte: elaboração própria. 

 

O processo de análise seguiu com a verificação das prioridades das alternativas 

dentro de cada critério. As matrizes prioridades de cada critério com os índices de 

importância encontram-se no Apêndice B. Tais matrizes de ordem 3x3 foram criadas a 

partir do julgamento da importância ou melhor, atendimento ao critério em questão. O 

resultado foi então, a criação de sete autovetores normalizados, sendo um para cada 

critério. Os valores destes autovetores representam, portanto, a prioridade dos atributos 

para cada alternativa correspondente (Figura 70).  
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Figura 70 – Resultado da análise de prioridades para os critérios considerados. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como análise global dos critérios envolvidos, o cruzamento do autovetor 

normalizado da matriz de prioridade dos critérios com o resultado da análise das 
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alternativas para cada atributo, evidenciou que o córrego R1 foi o que mais atendeu aos 

critérios selecionados, seguido do R2 e por último, do R3 (Figura 71). 

 

 

Figura 71 – Prioridades gerais (%) para as alternativas ou córregos R1, R2 e R3. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Todos os autovetores criados até esta etapa foram verificados com relação a 

consistência do julgamento das prioridades. A análise de consistência para todas as 

matrizes envolvidas pode ser vista na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Análise de consistência das matrizes do método AHP. 

Matriz individual  

(cada elemento) 

ϒMAX n IC IR RC RCmáx Consistência 

Surgimento de espécies 

vegetais na intervenção. 

3,002 3 0,001 0,580 0,001 0,1 ok 

Surgimento de espécies de 

invertebrados na intervenção. 

3,076 3 0,038 0,580 0,066 0,1 ok 

Reducao teor de carbono 

orgânico intervenção 

3,002 3 0,003 0,580 0,002 0,1 ok 

Redução da DBO entre os 

pontos montante e 

intervenção. 

3,065 3 0,032 0,580 0,056 0,1 ok 

Redução da temperatura da 

água entre os pontos 

montante e intervenção. 

3,006 3 0,003 0,580 0,005 0,1 ok 

A restauração não necessitou 

de manutenção. 

3,054 3 0,027 0,580 0,046 0,1 ok 

A restauração apresentou 

benefícios à sociedade. 

3,003 3 0,001 0,580 0,002 0,1 ok 

Matriz das Alternativas 

(principal) 

7,186 7 0,031 1,320 0,023 0,1 ok 

Legenda: ϒMAX: autovalor, n: ordem da matriz, IC: índice de consistência, IR: índice 

randômico, RC: razão de consistência, RCmáx: máxima razão de consistência. 

 

De mãos do córrego que melhor atendeu aos critérios (R1) e ainda, apresentou 

matrizes consistentes, a verificação dos resultados prosseguiu com a análise SWOT. Os 

fatores dentro dos pilares da matriz SWOT foram baseados na experiência do projeto 

realizado no córrego R1, incluindo as características físicas do córrego, tipos de obras 

implementadas, disposição e quantidade, assim como as barreiras e pontos positivos 

observados (Quadro 7). 
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Fatores Internos 

Forças Fraquezas 

Obras de baixo custo (F1) 

Fácil implementação e 

execução (F2). 

Crescimento rápido da 

vegetação espontânea (F3). 

Necessária manutenção 

(FR1). 

Pouco apoio e pessoas 

especializadas (FR2). 

Espécies indicadoras de 

esgoto presente na água 

(FR3). 

Fatores Externos 

Oportunidades Ameaças 

Utilização de materiais 

reciclados (O1). 

Visibilidade e disseminação 

do projeto para a população 

(O2). 

Melhorar a qualidade da 

água com obras simples 

(O3). 

Surgimento de espécies 

invasoras (A1). 

Danificação das obras por 

parte da população 

desinformada (A2). 

Risco de chuva intensa e 

carreamento das obras (A3). 

 

 Para aprimorar as informações de planejamento contidas na análise SWOT, foi 

utilizado o método AHP com o intuito de verificar a prioridade entre os atributos de 

maneira global (comparando os quatro pilares ou grupos da matriz SWOT) e local 

(critérios dentro dos grupos). A matriz de ordem 4x4 dos critérios SWOT e as matrizes do 

tipo 3x3 dos seus atributos, com as respectivas prioridades, encontram-se no Apêndice C. 

A prioridade do grupo foi simplesmente obtida, a partir do autovetor normalizado 

da matriz dos quatro pilares da análise SWOT. Em seguida foi criada uma matriz para cada 

pilar, contendo os três critérios de cada grupo, para obtenção da prioridade dos fatores 

dentro do grupo.  

Os resultados da análise SWOT em conjunto com análise de prioridades pode ser 

visto na Tabela 12 e Figura 72. A prioridade total do atributo foi obtida, pela multiplicação 

da prioridade do grupo, pela prioridade dos fatores dentro de cada grupo. Por exemplo, a 

prioridade total do fator F1 é: 0,2471 x 0,5396 = 0,1334. 

 

Quadro 7 – Análise SWOT baseada nas obras de intervenção do córrego R1. 
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O resultado da consistência da matriz contendo os quatro pilares SWOT foi uma 

razão de consistência de 0,015, sendo este um valor menor do que 0,1, evidenciando 

portanto, tratar-se de uma matriz consistente. 
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Tabela 12 – Prioridades e índice de consistência dos grupos da análise SWOT e dos fatores dentro do grupo e de maneira global. 

Grupo SWOT 
Prioridade do 

grupo (%) 
Fatores SWOT 

RC do 
grupo 

Prioridade dos 
fatores dentro do 

grupo (%) 

Prioridade total 
do fator (%) 

FORÇA 24,71 

Obras de baixo custo (F1). 

0,008 

F1 53,96 13,34 
Fácil implantação e execução 
(F2). 

F2 29,70 7,34 

Crescimento rápido de vegetação 
espontânea (F3). 

F3 16,34 4,04 

FRAQUEZA 6,00 

Necessária manutenção (FR1). 

0,046 

FR1 18,40 1,10 
Pouco apoio e pessoas 
especializadas (FR2). 

FR2 58,42 3,50 

Espécies indicadoras de esgoto 
presente na água (FR3). 

FR3 23,18 1,39 

OPORTUNIDADE 58,55 

Utilização de materiais reciclados 
(O1). 

0,019 

O1 13,12 7,68 

Visibilidade e disseminação do 
projeto para a população (O2). 

O2 7,60 4,45 

Melhorar qualidade da água com 
obras simples (O3). 

O3 79,28 46,41 

AMEAÇA 10,74 

Surgimento de espécies invasoras 
(A1). 

0,002 

A1 9,77 1,05 

Danificação das obras por parte 
de população desinformada (A2). 

A2 18,70 2,01 

Risco de chuva intensa e 
carreamento das obras (A3). 

A3 71,53 7,68 

Legenda: RC: razão de consistência. Notas: Os valores de prioridades estão representados em porcentagem para melhor compreensão; 

os valores sublinhados são os resultados de  maiores e menores prioridades dentro do grupo SWOT.
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Figura 72 –Prioridades totais dos fatores SWOT dentro da análise global.  

Legenda: F: Força, FR: Fraqueza, O: Oportunidade, A: Ameaça. Fonte: elaboração própria. 

 

Como resultado da análise A’WOT (AHP-SWOT), foi possível obter um gráfico 

que apresenta os atributos com maiores graus de importância neste tipo de projeto. São 

eles: obras de baixo custo, melhorar a qualidade da água, pouco apoio e pessoas 

especializadas, risco de chuva intensa e carreamento das obras (Figura 73). Os 

comprimentos das linhas nos diferentes setores, evidenciam que as ameaças e 

oportunidades predominam sobre os outros atributos, sendo, portanto, necessária maior 

atenção aos fatores externos para o desenvolvimento de um projeto deste gênero. 

Isto posto, foi factível direcionar o resultado do projeto de intervenção realizado 

para a obtenção de uma matriz TOWS, rica em uma abordagem ecossistêmica (Quadro 8). 

Esta matriz foi criada a partir dos critérios elencados na análise SWOT que mais receberam 

valores de importância de acordo com o método AHP (análise A’WOT). Esta matriz, 

resultante da análise descritiva de três projetos de intervenção com locais e tecnologias de 

implementação diferentes, portanto fruto de um estudo sem caráter comparativo, servirá 

como auxílio em projetos futuros de revitalização de trechos urbanos de córregos em 

regiões com características similares as dos locais estudados. 
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Figura 73 – Resultado do método A’WOT para o projeto de intervenção.  
Nota: os valores negativos são simbólicos e devem ser ignorados.  

Fonte: elaboração própria. 
 

 
FORÇA FRAQUEZA 

OPORTUNIDADE 

Melhorar a qualidade da água e 

paisagem urbana, com obras de 

baixo custo de bioengenharia e fácil 

execução, em córregos previamente 

investigados com potencial 

capacidade de revitalização. 

Disseminar o conhecimento do assunto, 

por meio da publicação de trabalhos, 

para o reconhecimento do meio 

acadêmico e, dispertar o interesse dos 

investidores e gestores públicos neste 

tema. 

AMEAÇA 

Maior envolvimento da população, 

com emissão de alertas aos 

monitores do projeto, 

principalmente após eventos de 

chuva intensa e rápida resposta do 

nível d’água dos córregos. 

Realizar um estudo prévio da dinâmica 

de sedimentos dos córregos, do uso e 

ocupação do solo e regime de vazão 

para melhor escolha do tipo de obra e 

local de implementação, prevendo a 

redução de manutenção. 

 

 

Quadro 8 – Matriz TOWS do projeto de revitalização de trechos urbanos de córregos.
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8 DISCUSSÕES 

 

Analisando separadamente o progresso pós-intervenção nos córregos estudados, 

sem o objetivo de comparar os três modelos empregados, mas sim descrevê-los, temos, de 

forma sistemática: 

- Córrego R1: 

O sistema ora instalado permitiu um processo de surgimento e sucessão ecológica 

espontâneos nos aparatos implementados no córrego, com um número significativo de 

indivíduos de até quatro espécies vegetais diferentes, sendo que elas permaneceram, de 

acordo com o registro fotográfico, por mais de um ano após o término das coletas das 

amostras. Adicionalmente, afirma-se que os sacos contendo brita instalados, permitiram 

não só o surgimento, como também a co-existência das espécies observadas. O sistema 

radicular das plantas estava inserido nas britas contidas nas bolsas e as plantas eram, a todo 

tempo, nutridas de forma suficiente com a água do córrego. Infere-se então, que o 

surgimento das espécies vegetais apresentou um progresso dentro do esperado. 

De acordo com os testes estatísticos, não foi plausível afirmar que houve diferença 

entre os dados montante e intervenção para a DBO e carbono orgânico do sedimento. Por 

conseguinte, não foi possível afirmar que as espécies de macrófitas do tipo Heteranthera 

reniformis (Ruiz & Pav.), Polygonum acuminatum (Kunth), Ludwigia grandiflora (Michx.) 

e Rumex crispus (L.) contribuíram para a redução do teor de carbono orgânico do 

sedimento e da DBO. Vale ressaltar que, análises de teores de carbono orgânico dissolvido, 

nitrato e fosfato deveriam ter sido feitas para talvez, comprovar teorias consultadas na 

bibliografia (Dhote, 2017 e Rodríguez-Merino et al., 2018) que correlacionam o 

desenvolvimento de espécies de macrófitas com estes parâmetros. 

Somente neste córrego, o surgimento de espécies de invertebrados foi considerado 

significativo, possivelmente devido ao micro-habitat criado pelas plantas que ali surgiram. 

Entretanto, tratou-se de espécies que são consideradas indicadoras da presença de esgoto 



130 
 

 

no local, podendo então, através de uma abordagem holística, ser justificado pela presença 

de um bairro periférico localizado próximo à nascente deste córrego. Portanto, não 

correlacionado somente como consequência da implementação das obras biofílicas.  

Todavia, as espécies de macroinvertebrados identificadas neste córrego, que 

ultrapassou limites de DBO para um rio de classe 2 estabelecido pela CONAMA 357/05 

(Brasil, 2005), puderam reiterar a afirmação encontrada na literatura (Barros, et al., 2016, 

Li et al., 2010 e Lu et al., 2019) de que tais comunidades podem ser empregadas como 

indicadoras das condições dos sistemas aquáticos, mais precisamente as espécies de 

Chironomidae, corroborando com pesquisas realizadas por Machado et al. (2015) e Johann 

et al. (2019). 

O teor de carbono orgânico se mostrou bem acima dos outros córregos, atingindo 

valores de 2,5 %, sendo o principal fator justificável para o surgimento de espécies 

vegetais a partir deste substrato mais rico em matéria orgânica. Neste córrego, foi 

pertinente verificar que, o teor de carbono orgânico no sedimento está moderadamente 

relacionado com o teor de OD de acordo com a análise estatística, sendo que uma variável 

diminui enquanto a outra aumenta. De acordo com as pesquisas realizadas por Heaton et 

al. (2016), pode-se dizer que o teor de carbono orgânico contido no sedimento e dissolvido 

na água, pode afetar a entrada de luminosidade e consequente reduzir a taxa de fotossíntese 

das espécies submersas. Além disso, conclui-se que a própria deposição de matéria 

orgânica proveniente das macrófitas emergentes, também podem reduzir as concentrações 

de oxigênio dissolvido na água, pela influência na circulação da água e aumento de DBO 

em conformidade com as afirmações de Grewell et al. (2016). 

Baseado nos predicados utilizados para os julgamentos de projetos descritos por Palmer et 

al. (2005), de maneira geral, analisando o córrego que melhor apresentou uma resposta à 

intervenção, alguns critérios para alcançar a eficiência do projeto foram atendidos como: o 

sistema apresentou, sem prejuízos ao ecossistema, uma condição ecológica melhorada, 

ficou mais dinâmico e finalmente, proporcionou dados para análise e publicação de 

resultados. 

- Córrego R2: 

A respeito das análises estatísticas, os teores de carbono orgânico dos sedimentos 

nos pontos de amostra à montante e na intervenção, indicaram que há diferença entre os 

dados coletados, porém, como este córrego não apresentou espécies vegetais que surgiram 

de forma consistente; a título de pesquisa, a informação de variação do teor de carbono 
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orgânico não foi relevante. Com relação aos testes estatísticos dos valores de DBO 

amostrados nos pontos montante e na intervenção, não existe diferença significativa entre 

os dados. 

Neste córrego, portanto, a sucessão ecológica de espécies vegetais no substrato das 

obras não se apresentou em conformidade com o esperado, pela confirmação da ausência 

destas espécies nos registros fotográficos apresentados neste trabalho. A justificativa para 

tal fato pode ser evidenciada pelo alto teor de sedimento arenoso no leito do córrego, 

provindo de sua nascente, onde existe uma indústria de mineração. Em estudos realizados 

por Santos (2019) neste mesmo córrego, foi verificado que a porcentagem de substrato que 

passou pelo peneiramento de malha de 2 milímetros, ou seja, que apresenta granulometria 

inferior ao tamanho da referida malha foi de 55,8%.  

Assim como no trabalho desenvolvido por Beechie et al. (2010), a dificuldade de 

implementação do projeto de intervenção foi maior no rio de maior calha (córrego R2), 

devido a maior perturbação decorrente dos processos que ocorrem a montante do ponto de 

intervenção. 

Outro fato a ser colocado é que, devido à alta energia existente na água do córrego, 

conforme explanado por Bontempo et al. (2012), existe um prejuízo devido a retificação 

do canal que acelera o escoamento da água. Portanto, em eventos de cheia, pode-se dizer 

que tais obras de caráter biofílico não foram suficientes. Neste caso, obras mais robustas de 

perfil da engenharia civil (como o tanque de sedimento que ali foi instalado) talvez sejam 

alternativas mais viáveis para permitir algum restabelecimento da vegetação com alguma 

confiabilidade de permanência. Também, devido à alta energia das águas que ali ocorrem 

em momentos de fortes chuvas, certamente a natureza das intervenções deveria ser de 

perfil ongoing, e não one-off como foi feito. 

Conclui-se então que, a alta velocidade da água dos córregos R2 e R3 (valores 

médios de 5,01 e 3,98 m.s-1, respectivamente) em relação ao córrego R1 (velocidade média 

de 0,258 m.s-1), podem ter afetado o desenvolvimento das macrófitas nestes córregos em 

harmonia com os estudos semelhantes realizados por Esteves (2011). Portanto, infere-se 

que, além de características físicas, químicas e biológicas da água, os níveis de água dos 

rios e valores de velocidade da água podem interferir na dinâmica populacional das 

macrófitas. Em contrapartida, não foi notado que existe forte correlação entre a diversidade 

de espécies e as características físicas do rio, como largura e profundidade e a qualidade da 

água, ao contrário dos estudos realizados por Szoszkiewicz et al. (2014) na Polônia.  
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Além da frequência e intensidade de chuva à montante influenciarem nos resultados de 

retenção de sólidos em ambientes lóticos conforme afirmaram Filoso et al. (2015), a 

análise obtida neste estudo identificou outra variável que engloba mais informações do que 

somente a precipitação, podendo levar em consideração a área da bacia hidrográfica e o 

uso e ocupação do solo. Portanto, baseado nos resultados obtidos, como o córrego R2 

alcançou maiores valores de vazão de projeto, seguido do R3 e por último do R1, esta 

variável pode então, interferir na resposta aos projetos de intervenção de forma 

inversamente proporcional. 

- Córrego R3: 

Este córrego, no presente estudo, não alcançou progresso com relação ao 

surgimento de espécies vegetais. O embasamento e justificativa para tal não pode ser 

expressado pela baixa qualidade da água, visto que, para o córrego R1 os teores de DBO se 

mostraram bem mais críticos, indicando uma pior qualidade da água. 

Os testes estatísticos das variáveis carbono orgânico do sedimento e DBO, 

retornaram para ambos, a hipótese de nulidade, ou seja, não existe diferença entre os 

valores à montante e na intervenção. 

Desta maneira, a variável que se destacou, e que justificaria o não aparecimento de 

espécies no R3, foi o nível d’água do córrego, uma característica do tipo física. A partir 

dos dados coletados, conclui-se que o nível d’água no R1 foi em média 2,5 cm, enquanto 

no R3, foi de 4,0 cm, o que pode ter afogado e prejudicado as obras biofílicas, não 

garantindo a germinação espontânea de espécies com tanta facilidade. Este fato também foi 

evidenciado pela necessidade constante de manutenção desta obra a fim de fixa-la no leito 

do rio, notadamente em período pós chuva.  

Conforme já reportado por Silva et al. (2018), alguns meses após a instalação das 

obras biofílicas, um total de aproximadamente 18 m3 de sedimento foi acumulado no 

aparato utilizado na obra de intervenção do córrego R3. Porém, sendo este um sedimento 

pobre em substrato, provindo de resíduos da construção civil, não houve crescimento 

espontâneo de espécies vegetais. 

Diversos outros temas relacionados com os três rios podem ser exaltados como 

frutos do presente trabalho, conforme discorre-se a seguir. 

A partir da análise estatística dos dados de temperatura e oxigênio dissolvido dos 

três córregos, foi verificado que existe uma tendência de redução da saturação deste gás, de 

acordo com o aumento da temperatura, em conformidade com os estudos propostos por 

Esteves (2011). Argumenta-se então, que a redução da temperatura em trechos urbanos de 
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córregos de leito concretado pode ser favorável em relação ao teor de oxigênio dissolvido 

na água. 

O teste estatístico que englobou as variáveis climatológicas também reiterou a 

afirmativa de que áreas sombreadas são benéficas para garantir a presença de água no ar 

pois, a partir da análise da matriz de correlação contendo todos os dados climatológicos 

dos três córregos, foi verificado que existe uma moderada correlação entre iluminância e 

umidade relativa do ar, sendo que uma variável aumenta enquanto a outra diminui. 

Com o emprego da análise SWOT em conjunto com o método AHP (análise 

A’WOT), foi possível obter o seguinte ranking de prioridades da análise SWOT: 

oportunidade (58,55%), força (24,71%), ameaça (10,74%) e fraqueza (6,00%). De acordo 

com esta análise, o atributo SWOT mais importante foi “Melhorar qualidade da água com 

obras simples”, do grupo oportunidade, com 46,41% de prioridade total deste fator. Outros 

fatores considerados importantes foram: obras de baixo custo (13,34%), utilização de 

materiais reciclados (7,68%), risco de chuva intensa e carreamento das obras (7,68%) e 

fácil implantação e execução (7,34%). 

De fato, assim como citado por Gann et al. (2019), a falta de alcance dos objetivos, 

por parte dos projetos de bioengenharia implementados nos córregos R2 e R3, pode ser 

devido aos erros cometidos como desconhecimento dos riscos, falta de planejamento e 

investimento. De acordo com (Zedler, 2007), pode-se dizer que se tratou de projetos sem 

progresso e desconformes com as metas iniciais.  

Tais fatores servirão como lição para estudos futuros e não devem ser encarados 

como fracasso, em harmonia com afirmações feitas por Geist e Hawkins (2016) e Gann et 

al. (2019) e evidenciadas em outros estudos realizados por Arango et al. (2015).  

Em um contexto geral, analisando os três rios, verificou-se que a capacidade de 

restaurar os córregos através da redução de cargas de poluentes na água foi ineficiente pois 

o lançamento de cargas poluidoras permaneceu inalterado, corroborando com as hipóteses 

descritas por Beechie et al. (2010), Filoso et al. (2011) e Geist e Hawkins (2016). Isto 

posto, sugere-se que o primeiro passo para permitir a recuperação de um ecossistema 

degradado é através da remoção ou redução dos atuais impactos identificados. 

Por fim, sugere-se que, sejam realizadas pesquisas que antecedam projetos de 

intervenção, com a população no entorno de locais com futuros potenciais de instalação de 

tais obras, e além disso, uma consulta à população seria pertinente após o término dos 

projetos, verificando os ganhos obtidos do ponto de vista social e econômico, assim como 
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realizados por Polizzi et al. (2015), Vásquez e Rezende (2016) e Brouwer (2017) em seus 

respectivos trabalhos. 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A hipótese inicial levantada pelo trabalho foi atingida em partes, considerando que 

as obras de intervenção ecológica de baixo custo, em trechos urbanos de córregos de leitos 

concretados, não foram suficientes para o melhoramento da qualidade da água, porém, a 

dinâmica do ecossistema foi modificada pelo surgimento espontâneo de espécies vegetais e 

consequente sucessão ecológica, assim como no surgimento de espécies de 

macroinvertebrados. Portanto, foram notados progressos após a implementação das obras 

biofílicas nos leitos dos córregos selecionados para o estudo em questão.Considera-se que 

o objetivo geral mencionado no início deste trabalho foi atingido, ou seja, os produtos 

gerados no presente estudo servirão como ferramentas em possíveis projetos futuros de 

intervenção em córregos urbanos. As informações levantadas, sobre o comportamento dos 

parâmetros de qualidade da água, poderão embasar tomadas de decisão para escolha dos 

tipos de tecnologias a serem utilizadas e o melhor local para empregá-las. 

Considera-se que, os objetivos específicos também foram alcançados; dentre eles 

discorre-se, de forma conclusiva e sucinta, as principais informações que podem ser 

denominadas como produtos deste trabalho. 

A redução da seção transversal, pela inserção das obras no leito do córrego R3, não 

afetou o nível d’água, de maneira considerável, a ponto de ser o fator responsável por 

algum evento de inundação dentro do período de tempo do estudo realizado. Assim, em 

córregos de baixo nível d’água, com aproximadamente menos de 10% da altura da margem 

livre disponível - como nos casos estudados, pode-se recomendar adição de obras biofílicas 

sem prejuízo à população com estudo prévio de dados históricos de vazão no local. 

De maneira geral, a utilização da intervenção ecológica por meio de ações 

mitigadores de caráter corretivo, no melhoramento dos parâmetros de qualidade da água, 

como por exemplo, o teor de DBO, não se mostrou eficaz. Portanto, seria crucial, para 

melhor efetividade das intervenções, o fim do lançamento de esgotos domésticos in natura 
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nos leitos dos córregos, ou seja, prevenção ou interrupção da continuidade da degradação 

identificada. 

Entre os três córregos abordados, o que apresentou melhor progresso na intervenção 

ecológica foi o córrego R1, seguido do R2 e por último o R3. Infere-se então que, aliado ao 

tipo de obra biofílica escolhida, o potencial de recuperação ecológica do local onde está 

inserido o córrego R1, é melhor do que dos outros dois. 

Desta maneira, ainda que, a análise de grande parte das variáveis envolvidas neste 

trabalho, não justificasse a implementação de tais obras nos córregos, vale ressaltar que a 

implementação de obras de bioengenharia em leitos de córregos concretados pode modificar a 

dinâmica do ecossistema aquático se projetos deste tipo obtivessem um maior investimento, 

melhor experiência e maior auxílio aos cientistas evitando riscos, notadamente durante os 

trabalhos de campo, visando sempre a melhoria na qualidade das águas dos córregos 

urbanos do Brasil. Um bom exemplo da aplicação de experimentos como este, poderia 

ocorrer em planos de controle ambiental de empresas poluidoras, que causam danos aos 

ecossistemas aquáticos. 

Finalmente, como resultado final da abordagem ecossistêmica deste trabalho, pode 

ser desenvolvido um protocolo de gerenciamento, para decisões envolvendo a revitalização 

de recursos hídricos, com estruturas do tipo one-off, por meio da criação de uma matriz 

TOWS com sugestões de estratégias para projetos futuros. O resultado deste estudo pode 

ser usado como uma série de prioridades adequadas para o meio acadêmico e para gestão 

pública em geral. Recomenda-se indicar projetos de intervenção de córregos urbanos 

através de obras de baixo custo para melhorar a qualidade da água, com um estudo prévio 

da dinâmica de sedimentos dos córregos, condicionados a verificação do uso e ocupação 

do solo, do regime de vazão e interesse da população, com o intuito de uma melhor escolha 

das técnicas biofílicas, bem como do posicionamento e arranjo das mesmas no leito do 

córrego.  

Como sugestão para elaboração de projetos futuros, seria interessante a utilização 

de obras do tipo on-going com previsão de alteração e modificação do experimento. A 

inclusão da população durante o período de estudo seria uma vantagem em relação ao 

método one-off, pois se trataria de um estudo holístico de revitalização de ecossistemas 

para interconexão de meios aquáticos, terrestres e da comunidade em geral. Além disso, 

participações públicas na construção da matriz SWOT poderiam ser implementadas com a 

análise de prioridades, entre os pares, pela própria população, levando em conta a 



137 
 

 

importância individual de cada atributo, com diferentes pontos de vista, agregando mais 

criatividade no planejamento dos projetos. 
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APÊNDICE A 

 

Dados de medição de condições climatológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: R1: Córrego R1, R2: Córrego R2, R3: Córrego R3.  

 

Córregos e variáveis / Data 29/04/2017 25/06/2017 26/08/2017 28/10/2017 09/12/2017 24/02/2018 

R1 

Clima Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção 
Velocidade do vento 

(m/s) 
máx. 0 0 máx. 0,5 2,2 máx. 0,2 0 máx. 0,1 0 máx. 1,5 0 máx. 0 0,1 
mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 

Umidade Relativa (%) 55 55 61,3 55 50,6 44,8 70,6 71,4 61,3 51,1 33,8 45,6 
Temperatura (°C) 20,8 20,8 21,5 23,6 17,3 17,3 20,8 20,8 25,5 29,5 21,8 21,8 
Luminância (lux) 16060 14550 - 2400 - - 12310 14320 - - - - 

R2 

Clima Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção 
Velocidade do vento 

(m/s) 
máx. 2,4 1,6 máx. 0,3 0 máx. 0 0,1 máx. 0,1 2,0 máx. 0,1 0,9 máx. 1,1 0 
mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 

Umidade Relativa (%) 52,7 52,7 46,3 43,7 50,7 42,4 62,4 60,6 54,4 55,3 32,3 43,3 
Temperatura (°C) 20,5 20,5 28,2 27,8 22,7 22,7 23,6 23,6 28,4 27,9 25,8 25,8 
Luminância (lux) - - - - - - - - - 17900 - 17900 

R3 

Clima Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção Montante  Intervenção 
Velocidade do vento 

(m/s) 
máx. 0,4 1,8 máx. 1 0,2 máx. 0 0 máx. 0,5 1,0 máx. 0 0,1 máx. 0 0,1 
mín. 0 0,5 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 mín. 0 0 

Umidade Relativa (%) 51,8 51,8 51,8 53,9 39,4 40,6 58,1 56,1 60,8 61 46,3 46,3 
Temperatura (°C) 23,8 23,8 23,7 22,9 24,6 24,6 23,0 23,0 26,1 26,4 25,3 25,3 
Luminância (lux) 11650 18180 2690 4850 - - 16540 17340 1020 604 3050 3790 
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APÊNDICE B 

Método AHP – Escolha do córrego que apresentou melhor conformidade com os 

objetivos 

 

Matriz dos critérios: 
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Surgimento de espécies vegetais na intervenção. 1,0 3,0 6,0 4,0 5,0 9,0 2,0 
Surgimento de espécies de invertebrados na 
intervenção. 0,3 1,0 4,0 2,0 3,0 4,0 0,7 
Retenção teor de carbono orgânico intervenção 0,2 0,3 1,0 0,5 0,7 2,0 0,3 
Redução da DBO entre os pontos montante e 
intervenção. 0,3 0,5 2,0 1,0 2,0 7,0 0,5 
Redução da temperatura da água entre os pontos 
montante e intervenção. 0,2 0,3 1,4 0,5 1,0 3,0 0,5 
A restauração não necessitou de manutenção. 0,1 0,3 0,5 0,1 0,3 1,0 0,3 
A restauração apresentou benefícios à sociedade. 0,5 1,4 4,0 2,0 2,0 4,0 1,0 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 7,186 
n (dimensão da matriz) 7,000 
ic (índice de consistência) 0,031 
IR (índice randômico) 1,320 
RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 0,023 
 

Matriz das alternativas dentro de cada critério: 

Surgimento de espécies vegetais na intervenção. R1 R2 R3 
R1 1 8 9 
R2 0,125 1 1 
R3 0,1111 1 1 
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Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,00154 
n (dimensão da matriz) 3,000 
ic (índice de consistência) 0,001 
IR (índice randômico - ver tabela) 0,580 
RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 0,001 
 

Surgimento de espécies de invertebrados na intervenção. R1 R2 R3 
R1 1 4 7 
R2 0,25 1 4 
R3 0,1429 0,25 1 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,076 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,038 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,066 

 

Retenção teor de carbono orgânico intervenção R1 R2 R3 
R1 1 8 7 
R2 0,125 1 1 
R3 0,1429 1 1 

 
Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,002 
n (dimensão da matriz) 3,000 
ic (índice de consistência) 0,001 
IR (índice randômico - ver tabela) 0,580 
RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 0,002 
 

Redução da DBO entre os pontos montante e intervenção. R1 R2 R3 
R1 1 3 7 
R2 0,3333 1 5 
R3 0,1429 0,2 1 
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Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,065 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,032 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,056 

 

Redução da temperatura da água entre os pontos montante e 
intervenção. R1 R2 R3 

R1 1 2 0,5 
R2 0,5 1 0,2 
R3 2 5 1 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,006 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,003 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,005 

 

A restauração não necessitou de manutenção. R1 R2 R3 
R1 1 2 2 
R2 0,5 1 2 
R3 0,5 0,5 1 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,054 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,027 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,046 

 

A restauração apresentou benefícios à sociedade. R1 R2 R3 
R1 1 7 6 
R2 0,1429 1 1 
R3 0,1667 1 1 
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Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,003 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,001 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,002 
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APÊNDICE C 

Método AHP-SWOT (A’WOT) 

 

Matriz dos critérios: 
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FORÇA 1 4 0,5 2 
FRAQUEZA 0,25 1 0,111111 0,5 
OPORTUNIDADE 2 9 1 7 
AMEAÇA 0,5 2 0,142857 1 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 4,041 

n (dimensão da matriz) 
4,000 

ic (índice de consistência) 
0,014 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,900 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,015 

 

 

Matriz das alternativas dentro de cada critério: 
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Obras de baixo custo 1 2 3 
Fácil implantação e execução 0,5 1 2 
Crescimento rápido Vegetação espontânea 0,333333 0,5 1 
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Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,009 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,005 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,008 

 

FRAQUEZA: 

N
ec

es
sá

ri
a 

m
an

ut
en

çã
o 

P
ou

co
 a

po
io

 e
 p

es
so

as
 

es
pe

ci
al

iz
ad

as
 

E
sp

éc
ie

s 
in

di
ca

do
ra

s 
de

 e
sg

ot
o 

pr
es

en
te

 n
a 

ág
ua

 

Necessária manutenção 1 0,25 1 
Pouco apoio e pessoas especializadas 4 1 2 
Espécies indicadoras de esgoto presente na água 1 0,5 1 
 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,054 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,027 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,046 

 

OPORTUNIDADE: 

U
ti

li
za

çã
o 

de
 m

at
er

ia
is

 
re

ci
cl

ad
os

 

V
is

ib
il

id
ad

e 
e 

di
ss

em
in

aç
ão

 
do

 p
ro

je
to

 p
ar

a 
po

pu
la

çã
o 

M
el

ho
ra

r 
qu

al
id

ad
e 

da
 á

gu
a 

co
m

 o
br

as
 s

im
pl

es
 

Utilização de materiais reciclados 1 2 0,142857 
Visibilidade e disseminação do projeto para população 0,5 1 0,111111 
Melhorar qualidade da água com obras simples 7 9 1 
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Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,022 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,011 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,019 

 

AMEAÇA: 

S
ur

gi
m

en
to

 d
e 

es
pé

ci
es

 
in

va
so

ra
s 

D
an

if
ic

aç
ão

 d
as

 o
br

as
 p

or
 

pa
rt

e 
de

 p
op

ul
aç

ão
 

de
si

nf
or

m
ad

a 

R
is

co
 d

e 
ch

uv
a 

in
te

ns
a 

e 
ca

rr
ea

m
en

to
 d

as
 o

br
as

 

Surgimento de espécies invasoras 1 0,5 0,142857 
Danificação das obras por parte de população 
desinformada 2 1 0,25 
Risco de chuva intensa e carreamento das obras 7 4 1 

 

Análise de Consistência: 

ϒMAX (autovalor) 3,002 

n (dimensão da matriz) 
3,000 

ic (índice de consistência) 
0,001 

IR (índice randômico - ver tabela) 
0,580 

RC (razão de consistência deve ser ≤0,1) 
0,002 

 


