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RESUMO 
Inicialmente a força motora que permitiu o desenvolvimento de inteiras civilizações, os rios urbanos 
foram aos poucos relegados ao papel de coadjuvantes, perdendo as suas características naturais, 
com suas águas poluídas e vistos como fonte de transtornos e prejuízos. A mitigação do risco 
hidrológico frequentemente utiliza técnicas voltadas na resolução do problema e utiliza sistemas 
com alto custo de implantação e manutenção. Ainda que estas soluções tradicionais não podem ser 
de tudo descartadas, medidas de restauração dos rios também podem ter efeitos positivos na 
mitigação do risco hidrológico trazendo também uma série de outras vantagens ecológicas e de 
qualidade de água. E necessário que os rios retomem o papel de protagonismo em um cenário de 
requalificação urbana valorizando o território. Nesse trabalho é apresentado o caso do Rio Seveso, 
que atravessa a área urbana do município de Milão, na Itália, analisando duas estratégicas para a 
mitigação do risco hidráulico: reservatórios de detenção e uso de renaturalizacao de trechos na 
várzea. Se observa que a solução de renaturalizacao do leito do rio tem um efeito positivo na 
redução da área inundável além de trazer outras vantagens na sua aplicação. 
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1 INTRODUÇÃO 

Enquanto ao longo dos séculos os cursos d’água forneceram fonte de sustento e transporte 
permitindo o desenvolvimento de inúmeras cidades e inteiras civilizações, hoje verificamos rios 
urbanos em situações críticas do ponto de visto ecológico e qualidade da água.  O uso dos cursos 
d’água para descarregar esgoto tornou essa água um risco para a saúde pública, e a ocupação 
descontrolada das várzeas fez intensificou a frequência e os danos causados pelas inundações. 
Para controlar esses problemas os cursos d’agua urbanos foram eventualmente retificados ou 
mesmo canalizados desaparecendo da paisagem urbana para dar lugar aos automóveis.  

Ao longo do tempo, porém se percebeu o dano que esse tipo de estratégia resultou na 
qualificação do ambiente urbano e nem sempre resolveu o problema das inundações, que 
continuam atingindo as grandes cidades.  O banco de dados da EM-DAT registrou entre 1900-2019 
5621 inundações, com 179 deles entre os anos 2010-2019 (EM-DAT, 2020). O número de eventos 
apresenta um crescimento exponencial, e ainda que parte pode ser devida ao aumento de eventos 
registrados não podemos excluir os efeitos da urbanização. Crescimento urbano descontrolado 
resultando na ocupação das várzeas, aumento da superfície impermeável ao longo da bacia 
hidrografia combinado com o efeito das ilhas de calor que alteram os regimes de chuva aumentam 
o risco de inundações (Jah et al, 2012; Pahl-Wostl et al, 2008; Schuman, 2011; Lamond et al 2011; 
Richards and Edwards, 2018).  . A mitigação desse risco pode ser feita através de medidas 
estruturais e não estruturais, onde as estruturais frequentemente utilizam reservatórios de detenção 



 
III SIMPÓSIO DE REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS 

21 e 22 de outubro de 2020 – IPH/UFRGS 
 

e canais by-pass (Schuman, 2011). Essas ações atuam resultado, mas não na fonte do problema 
sendo necessário privilegiar ações que atuam na bacia hidrográfica de modo integrado e incluir 
técnicas conhecidas como manejo sustentável de águas pluviais (Lamond et al, 2001). 

Atualmente existe um grande movimento de restaurar os rios as suas formas originais 
trazendo ganhos ecológicos e realizando a gestão das inundações de forma sustentável.  Podemos 
citar uma série de intervenções no âmbito da restauração de rios, como os casos dos rios Cole e 
Skerne no Reino Unido realizados entre 1994 e 1997 e que evoluiu para outros 65 casos em mais 
de 35 regiões onde foi incentivada a restauração da biodiversidade e características 
geomorfológicas dos rios; o caso do rio Cheonggyecheon na Coréia do Sul  que removeu uma 
avenida para dar espaço ao o rio e transformou a área em uma das principais atrações da cidade 
(RRC, 2002; Shin et al., 2006). Essas ações, apesar de não ter como objetivo principal a gestão do 
risco hidráulico podem também resultar em um menor risco de inundações e tem como principal 
característica poder resultar em múltiplas vantagens do ponto de vista ecológico e da qualidade de 
água.  

O rio Seveso, que atravessa a área urbana de Milão, na Itália é analisado neste trabalho. No 
seu trecho urbano o rio é em grande parte retificado e quando atinge a área metropolitana de Milão 
vem canalizado e enterrado, apresenta sérios problemas de qualidade e frequentes inundações. 
Para reduzir o risco hidráulico a solução tradicional se apoia na execução de uma série de 
reservatórios de detenção a monte do trecho onde o rio se torna subterrâneo, sem incluir outros 
benefícios (Becciu et al., 2018). Com o contínuo crescimento urbano que aumenta a 
impermeabilização do solo somado a alterações nos regimes de chuva essas soluções podem 
inclusive se apresentar insuficientes depois de um período relativamente curto. São necessárias 
também ações que melhorem a qualidade da água do rio para poder atender os requisitos exigidos 
pela comunidade europeia para os estados membros (Directive, 2000), dessa forma não bastando 
atuar apenas no risco hidráulico, mas considerar fatores ecológicos. 

1.1 Objetivos 

Esse trabalho discute duas estratégias para gestão de risco hidráulico na bacia hidrográfico 
do rio Seveso, que atravessa a área urbana de Milão, na Itália, apresentando uma solução 
tradicional de mitigação de risco hidráulico através do uso de reservatórios de detenção e uma 
solução alternativa, através de implantação de amortecedores ecotonais (ecotonal buffers), 
verificando se esta teria também um efeito na mitigação do risco hidrológico. 

2 CENARIO 

O território da cidade metropolitana di Milão, que engloba 134 municípios, possui superfície 
de 1 575,65 km2 e ocupa as bacias dos rios Adda, Lambro, Olona e Ticino e os córregos Rio Vallone, 
Trobbia, Molgora, Seveso, Garbogera, Lombra, Pudiga, Nirone, Guisa, Lura, Bozzente além de uma 
série de canais construídos artificialmente. Essa rede de canais artificiais começou a ser construída 
no ano 1179 iniciando do Naviglio della Martesana que recebia as águas do rio Ticino com a função 
de fornecimento de água e navegação. Ao longo do século XV foram adicionados uma série de 
canais com o mesmo escopo, resultando em mais de 90 km de canais navegáveis no território de 
Milão, contando com um sistema desenvolvido por Leonardo da Vinci para permitir a navegação até 
o Lago di Como. A rede de canais era um importante instrumento de transporte que foi intensamente 
utilizada até a metade do século XIX quando o crescimento da rede ferroviária e da rede de bondes 
terrestres acabou resultando na diminuição do uso da rede hidroviária. Com o advento dos 
automóveis e o aumento da contaminação da água principalmente a causa de descargas industriais, 
entre os anos 1929 e 1390 durante o período fascista grande parte dos canais começaram a ser 
enterrados com um custo estimado em valores atuais de 27 milhões de euros, motivada pela ideia 
de uma cidade dominada pelo uso de automóveis (Notaro e Porcedda, 2007). Hoje existe um grande 
movimento de reabrir esses canais e córregos como modo de requalificar a paisagem urbana do 
município de Milão (Biscardini e Cassone, 2012). 
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Partindo do Lago di Como, o rio Seveso se estende por aproximadamente 50 km passando 
pelo município de Milão enterrado em praticamente toda a área urbana, iniciando na rua Ornato e 
afluindo para o canal de Redefossi no limite ao sul do município e então no rio Lambro no município 
de Melegnano.   

O rio Seveso iniciou a ter o seu leito modificado já durante o Império Romano e começou a 
ser canalizado no final do século XIX. Seu território, especialmente a área metropolitana ao norte 
de Milão, tem sido palco desde a década de 1960 de um intenso desenvolvimento urbano, tornando-
se uma das áreas mais desenvolvidas economicamente, mas também mais densamente povoadas 
da Europa. Embora represente apenas 2,5% da área total da Lombardia (cerca de 617 km2, dos 
quais 53% ocupados por atividades antrópicas), a bacia hidrográfica reúne uma população de 
aproximadamente 2.300.000 habitantes (mais de 1/5 do total) com uma densidade de 3.730 ab / 
km2. A expansão da cidade metropolitana tem reduzido cada vez mais o espaço do rio e tem levado 
à perda de suas características naturais, à deterioração da qualidade da água e do ecossistema e 
ao aumento do risco de inundações (Becciu et al., 2018; Raimondi et al., 2020). 

A impermeabilização do solo reduziu drasticamente a porcentagem de infiltração da água da 
chuva e o tempo de concentração da bacia, aumentando assim o escoamento superficial. Para 
reduzir o risco de inundações recorreu-se à canalização, artificialização do leito e das margens, 
reservatórios de detenção e canais by-pass. Essas soluções nem sempre levaram a resultados 
satisfatórios e muitas vezes apenas transferiram o problema à jusante e contribuíram para a piora 
da qualidade da água e do ecossistema do rio. De 1879 foram registradas 342 inundações (i.e. 2,4 
por ano) sendo que do ano 1976 até 2018 foram registradas 108 (i.e., 2,6 por ano) mostrando um  
aumento da frequência de eventos de inundação. A construção do canal by-pass SCNO 
(Scolmatore Nord-ovest) finalizada no ano 1980 com uma extensão de aproximadamente 34 km 
ligando o rio Seveso ao Rio Ticino teve eficácia por um breve período e já em 1999 começaram a 
realizar uma intervenção para aumentar a sua vazão de 30 m3/s para 60 m3/s. Essa solução teve o 
impacto negativo de piorar a qualidade de água do rio receptor (Becciu et al., 2018).  

Através de modelação hidráulica para um tempo de retorno T = 100 foi estimado à jusante do 
rio Seveso uma vazão de 25 - 80 m3/s, que depois é reduzida para cerca de 65 m3/s devido a 
inundações na região de Carimate. A vazão no trecho de Milão a Carimate foi estimada então entre 
65 – 87 m3/s, atingindo o valor de 158 m3/s depois da afluência do Rio Certesa e chegando ao valor 
de 165 m3/s imediatamente antes do canal CSNO. A jusante do CSNO a vazão vem reduzida a 135 
m3/s quando permanece praticamente constante chegando na área urbana de Milão com uma vazão 
de cerca de 140 m3/s (MM SpA, 2011). Para evitar inundações a vazão na área urbana de Milão 
deve estar entre 35 – 45 m3/s (Becciu et al., 2018). 

Em relação a qualidade de água as principais ações no Seveso se concentraram em melhorar 
a eficácia da rede coletora e o rendimento das estações de tratamento. Milão possui uma rede 
unitária de esgoto e drenagem de águas pluviais com um nível de coletamento e tratamento próximo 
a totalidade do território e os problemas de qualidade resultam principalmente do extravasamento 
de esgoto durante os eventos de precipitação e a poluição difusa. A Water Framework Directive - 
2000/60/EC da União Europeia (Directive, 2000) recomenda que os estados membros busquem 
atingir um nível BOM de qualidade, que no caso do rio Seveso foi estabelecido para o ano de 2027. 
No entanto, o nível de qualidade continua baixo como evidenciado pelos índices de qualidade 
ecológico e químico indicados na Tabela 1, onde são analisados quatro trechos do rio Seveso e 
seus afluentes Cavo Redefossi e o CSNO. 

O rio Seveso foi ainda classificado de acordo com o índice de funcionalidade do rio (IFF) 
considerando dados do início de 2017 (LOMBARDIA, 2017). O índice, desenvolvido pelo ISPRA 
(Instituto Superior de Pesquisas Ambientais e de Proteção), avalia a funcionalidade do ecossistema 
fluvial considerando fatores estruturais, morfológicos e bióticos relativos não apenas estritamente o 
rio, mas também a área circundante. O formulário de avaliação consiste em 14 questões (incluindo 
vegetação, morfologia, composição do leito do rio, ...) às quais as respostas são atribuídas valores 
numéricos que aumentam proporcionalmente com a funcionalidade. A soma das pontuações 
obtidas para cada questão determina o julgamento final da funcionalidade ecológica (ISPRA, 2007).  



 
III SIMPÓSIO DE REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS 

21 e 22 de outubro de 2020 – IPH/UFRGS 
 

No rio Seveso os valores obtidos são decrescentes partindo da nascente até a área urbana de 
Milão. O valor médio corresponde ao julgamento “ruim”, enquanto na área de estudo de caso o valor 
médio é 55 (ruim - muito ruim) com um máximo de 103 (mediano - ruim).  
Tabela 1 - Classificação dos principais corpos hídricos que atravessam a área urbana do município 

de Milão (Lombardia, 2016). 

Código Nome Classe 
estado 
ecológico 

Classe 
estado 
químico 

Substâncias 
presentes acima do 
limite1 

IT03N008001091011LO Seveso SUFICIENTE NAO  
BOM 

Ampa, glifosate, 
cromo 

IT03N008001091012LO Seveso ESCARSO BOM Ampa, glifosate 
IT03N008001091013LO Seveso ESCARSO NAO 

BOM 
Ampa, glifosate 

IT03N008001091014LO Seveso ESCARSO BOM Ampa, glifosate, 
metolaclor, 
terbutilazina 

IT03POLSRECA1LO Cavo Redefossi ESCARSO BOM Ampa, glifosate 
IT03POTI33NCA1LO Canale Scolmatore 

(di nord-ovest) 
ESCARSO BOM Ampa, glifosate 

1Elenco das substâncias que superam o limite de qualidade estabelecido no decreto do governo 
italiano 152/2006 para corpos hídricos.  

 
Para atingir as metas estabelecidas para a rede hídrica da região da Lombardia foi criada uma 

ferramenta de gestão territorial chamada “Contratto di Fiume”, ou contrato de rio, de caráter 
voluntario e participativo no qual todos os stakeholders da bacia hidrográfica podem aderir. O 
Contrato reproduz os objetivos das Diretivas Europeias pertinentes (Diretiva Água 2000/60 e  
Diretiva Inundações 2007/60 e dos planos setoriais que implementam e por sua vez integram essas 
disposições, respetivamente o Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA, Plano de Proteção e Uso 
das Águas) e o Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA, Plano de Gestão do Risco de 
Inundações) (Directive, 2000; Directive, 2007; Lombardia, 2016; Republica italiana, 2015). O 
Contrato de Rio tem o objetivo específico de integrar e tornar aplicável no território o que é reportado 
nas Diretivas e Planos, mas tendo em consideração as necessidades destes últimos e planejando 
numa perspectiva de bacia hidrográfica com base nas características ambientais. Com isso é 
possível ultrapassar os limites lógicos administrativos e evitar a implementação de intervenções 
pontuais, voltadas exclusivamente para a solução do problema específico do local, sem avaliar as 
repercussões nos diversos componentes ambientais e nas demais áreas da bacia.  

No âmbito do Contrato do Rio Seveso, aprovado em 2017, o Projeto de Sub-Bacia Estratégica 
desenvolve um processo de co-planejamento com atores locais que leva ao desenvolvimento de 
propostas de projetos compartilhados visando a mitigação do risco hidráulico e melhoria da 
qualidade da bacia hidrográfica e configuração ecológica com base nos interesses das partes 
interessadas e um conhecimento profundo das questões críticas, necessidades e potencial da área. 

3 ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DO RISCO HIDROLÓGICO  

 Nesse trabalho serão apresentadas duas soluções para a gestão do risco hidrológico 
relacionado ao rio Seveso na área de Milão considerando uma estratégia tradicional privilegiando a 
implantação de reservatórios de detenção e a estratégia de renaturalizacao da várzea observando 
o efeito para a gestão de inundações em um pequeno trecho onde é possível aplicar tais 
melhoramentos. 

 Considerando a utilização de reservatório de detenção foi adotada a premissa de vazão igual 
a zero na seção imediatamente a jusante do CSNO, dessa forma considerando que para   T = 100 
anos o volume de escoamento a montante da CSNO resulte estimado em 6.7 milhões de m3, sendo 
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necessário um volume de reservatório de 4.4 milhões de m3. Sendo uma área densamente ocupada 
os reservatórios deverão ser construídos com profundidades em torno de 20 – 25 m do nível do solo 
em áreas onde seria possível instalar parques de acesso público. Dessa forma foi considerado a 
construção de quatro reservatórios de detenção com volumes entre 850.000 m3 – 1.500.000 m3 
nos municípios de Lentante sul Seveso, Padermo Dugnano, Varedo e Senago e custos estimados 
na Tabela 2. O custo de manutenção para o reservatório de detenção de Senago foi estimado de 
cerca de 500.000 EUR por ano). (Becciu et al., 2018). 

Tabela 2 – Reservatórios de detenção propostos à montante do CSNO (Becciu et al., 2018). 

Localização Volume (m3) Custo estimado (milhões de EUR) 
Senago 970.000 30 
Varedo 1.500.000 28 

Lentate sul Seveso 850.000 18 
Paderno Dugnano 950.000 19 

Total 4.270.000 95 

 Considerando a situação crítica no município de Milão foi ainda considerado um reservatório 
de detenção com volume estimado de 250.000 m3 a jusante do CSNO, primeiramente para 
compensar o tempo de execução dos reservatórios mencionados na Tabela 2 e também para 
compensar os 36 extravasadores de esgoto da rede unitária localizados na área urbana da 
município, que somados podem produzir uma vazão superior a máxima transportada pelo rio. Foi 
estimado um custo de 30 milhões de euros para a execução desse reservatório de detenção mais 
um valor de manutenção de 400.000 EUR por ano (Becciu et al., 2018). 

 Com um custo global estimado de 130 milhões de euros para a execução de 5 reservatórios 
de detenção, mais os custos de manutenção, fica clara a necessidade de avaliar estratégias 
alternativas, que além de promover a gestão do risco hidrológico possam trazer vantagens 
ecológicas e na qualidade da agua atingindo outros objetivos necessários na gestão dos recursos 
hídricos.   

 Com essa premissa, o projeto estratégico da Sub-bacia promove uma serie de intervenções 
que tem como principal objetivo restituir o papel ecológico do rio, mas que também traz vantagens 
para a mitigação do risco hidráulico e qualidade da água. Esse projeto de requalificação se 
concentra em um trecho de cerca de 2 km do Seveso no Parco Nord, entre os municípios de Milão, 
Cormano e Bresso. Esta área apresenta a maior criticidade no que se refere ao risco de inundação 
devido ao elevado percentual de superfície impermeabilizada (mais do que o dobro da década de 
50-60 e com valores atualmente superiores a 70%) e de estar localizada no trecho onde o rio passa 
a ser enterrado, a partir da rua Ornato em Milão, permitindo uma vazão máxima de no máximo 30 
– 40 m3/s, suficiente apenas para eventos com T = 2 anos. A alta densidade populacional na zona 
resulta em uma quantidade elevada de pessoas expostas aumentando assim o risco hidráulico. 
Esse também é o trecho com maior criticidade no quesito qualidade de água.   

 As intervenções propostas de renaturalização referem-se tanto ao leito do rio quanto ao 
território das suas várzeas, conforme ilustrado na Figura 1. São previstas a construção de quatro 
amortecedores ecotonais (ecotonal buffers), que são zonas de transição entre dois ecossistemas, 
nesse caso aquático e urbano e que vão funcionar como amortecedores protegendo a região do 
entorno no caso de aumento do nível hídrico. Dois desses sistemas serão confinantes com o curso 
d’agua com uma extensão total de 430 metros e dois ao longo das estradas que delimitam o parque, 
em uma extensão compressiva de 1.100 metros. As faixas terão uma largura não inferior a 10 
metros compostas de espécies arbóreas (salgueiro, amieiro, choupo, carvalho e carpa) e arbustivas 
(sabugueiro, alfeneiro, viburnum, espinheiro-alvar e abrunheiro). A área total coberta pelas faixas 
ecotonais foi calculada em 24.000 m2. 
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Figura 1 – Região das intervenções propostas pelo projeto estratégico da sub-bacia do Seveso com foco 

principal de restaurar o papel ecológico. Inclui os municípios de Milão, Cormano e Bresso. 

 Em Raimondi (2020) foram analisados os efeitos dessa estratégia na diminuição do risco 
hidrológico utilizando o modelo HEC-RAS. A simulação considera o trecho onde o rio passa a ser 
subterrâneo utilizando uma abertura de 4 x 2 m e uma vazão máxima para o canal enterrado de 
35m3/s. Foram utilizados quatro períodos onde foram observadas eventos de inundação para 
calibrar e validar o modelo, considerando também para estes eventos o efeito na área da mancha 
inundável após aplicação dos amortecedores. Foram então realizadas simulações para T = 10, 100 
e 500 anos considerando o cenário atual e pós-intervenção avaliando então a área inundável obtida 
(Tabela 3). Nos três casos foi observado um amortecimento do pico de vazão e uma diminuição do 
tempo que a superfície permanece inundada. Foram observados uma leve diminuição no nível 
hídrico na margem esquerda enquanto nas demais áreas não houve mudanças significativas, com 
valores entre 3 – 5 cm, enquanto a velocidade obtida foi cerca de 0,2 m/s inferior após as 
intervenções.  

Tabela 3 – Expansão das áreas inundáveis (Modificado de Raimondi et al., 2020). 

Evento Tempo para atingir 
o pico 

Área inundável 

  Cenário 
atual 

Pós-intervenção Redução (%) 

T = 10 anos 5 horas depois do 
início do evento 

5,1 4,3 16 

T = 100 anos 5 horas depois do 
início do evento 

6,3 5,5 13 

T = 500 anos 5 horas depois do 
início do evento 

8,4 6,2 26 

23/06 – 14/07/20141 8/07/2014, 05:30 6,3 5,4 14 
3 – 27/11/20141 15/11/2014, 20:30 8,5 8 6 

31/07 – 08/08/20161 7/08/2016, 00:00 3,2 1,3 59 
19/06 – 7/07/20181 5/07/2018, 08:00 2,4 1,1 54 

1 Períodos utilizados para calibração e validação do modelo hidráulico-hidrológico. 

 
 O índice IFF foi recalculado considerando as intervenções propostas com um aumento de 

valor entre 32 – 63 pontos.  As melhorias aumentam o julgamento de funcionalidade de ruim para 
médio em três casos e de ruim - muito ruim para médio - ruim e de muito ruim para ruim nos outros 
dois. Entre as várias questões que compõem o índice, aquelas que mais se beneficiam das ações 
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propostas e que determinam a melhoria da funcionalidade são a qualidade da agua, continuidade e 
largura da vegetação nas áreas periféricas primárias e secundárias, a conformação do leito, a 
estabilização das margens e em alguns casos o alargamento e renaturalizacao das seções 
transversais. A falta de espaço físico e o grave estado de abandono atual do rio dificultam atingir 
índices melhores. 

 Além dos resultados tangíveis do IFF e da diminuição das áreas inundáveis obtido através 
o modelo hidráulico-hidrológico as intervenções propostas trazem uma serie de efeitos positivos 
não facilmente quantificáveis e muitas vezes observados apenas a longo prazo por exemplo na 
melhoria da qualidade da água e da funcionalidade ecológica do rio. Alterando as superfícies 
impermeáveis e utilização de sistemas de drenagem sustentável próximas ao rio diminuem a carga 
poluente proveniente da poluição difusa (Marchioni e Becciu, 2014).  A diversificação morfológica 
do leito do rio com a inserção de raspadores, pedregulhos e escovas que aumentam a turbulência 
localmente e contribuem para baixar a temperatura da água e melhorar a oxigenação, são aspectos 
úteis para a retirada de excesso de nutrientes contribuindo para o processo de autopurificação. Foi 
ainda demonstrado que a diversificação do leito do rio permite a formação de microhabitats 
fundamentais para a restauração de macroinvertebrados, que desempenham diversas funções no 
ecossistema fluvial e para um futuro retorno de peixes (Lepori et al., 2004; Wallace e Webster, 
1996). Além disso, a presença de espécies de macrófitas aumenta a produtividade fotossintética e 
cria condições favoráveis para o desenvolvimento de comunidades de microrganismos que por meio 
de vários tipos de processos físico-químicos são capazes de purificar o curso dos poluentes, bem 
como contribuir para a retenção de sedimentos  (Wallace and Webster, 1996; Jarvie et al., 2003) 

4 CONCLUSÕES 

 Avaliando duas estratégicas de gestão no rio Seveso observamos que a tradicional utilização 
de reservatórios de detenção, eficaz na gestão do risco hidráulico e mitigação das inundações, 
possui um custo elevado – avaliado em 130 milhões de euros – mas não traz outros efeitos positivos 
nas questões de qualidade ecológica, podendo ainda ter a eficiência diminuída ao longo do tempo 
com o constante crescimento urbano. Dessa forma, se torna necessário a busca de soluções 
integradas que incluam um melhor ordenamento do território e tragam vantagens para o ambiente 
fluvial como um tudo. Tais estratégias, nesse caso citado os amortecedores ecotonais, se mostram 
eficientes em reduzir significamente as áreas inundáveis para períodos de retorno inferiores a 10 
anos (T = 10 anos), com desempenho limitado para maiores eventos. No entanto, esse sistema traz 
diversas outras vantagens do ponto de vista de qualidade de água e nas características ecológicas 
do rio, buscando retomar o máximo possível a naturalidade. Essas ações exigem porem um espaço 
físico não sempre disponível e neste primeiro momento se concentraram em um pequeno trecho de 
2 km. 

No entanto, neste contexto fortemente antropizado, é necessário não se limitar a várzea do 
rio e os seus entornos, mas avaliar a possibilidade de intervenções em toda a bacia hidrográfica. 
Nesse sentido, é necessário realizar uma avaliação global de todo o balanço hidrológico e promover 
soluções sustentáveis para o manejo das águas pluviais promovendo o amortecimento do pico e 
redução do volume de vazão e atuando na remoção de carga de poluentes.  Por fim, não se pode 
ignorar o suporte à decisão oferecido pelos modelos científicos que confirmam a eficácia do 
processo e ajudam a avançar na mudança de abordagem do planejamento que se faz necessário. 
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