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INTRODUÇÃO 

 

As intervenções em cursos de água urbanos, quaisquer que sejam os seus objetivos – 

controle de cheias, estruturação de sistema viário, etc – não podem ser concebidas considerando-se 

apenas questões de ordem tecnológica e financeira, devendo incorporar a análise de inúmeros outros 

aspectos, como os ambientais e os sociais.  

Diante desse panorama, este trabalho apresenta um estudo de alternativas para intervenção 

em um curso de água localizado dentro dos limites da área do Museu de História Natural e Jardim 

Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, pautado na análise multicriterial de um 

conjunto de indicadores. 

 

OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO 

 

 A intervenção no curso de água objeto deste trabalho tem como objetivo possibilitar a 

acomodação da vazão adicional de águas pluviais decorrente da impermeabilização de uma área 

situada a montante do local de estudo.   

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O trecho alvo de intervenção está localizado em uma área permanentemente alagada pela 

contribuição de uma bacia de detenção implantada na sua região de montante, conforme ilustrado 

na Figura 1 a seguir.  

        

                          

Figura 1 – Bacia de estudo, planta topográfica e fotos da área de intervenção 
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Sendo assim, além da vazão afluente da bacia de detenção, o projeto de intervenção no curso 

de água deverá acomodar a vazão adicional que chega à área de estudo, como comentado 

anteriormente. Atualmente, o deságue dessa drenagem é feito em uma tubulação de concreto 

existente, localizada junto à margem direita do córrego. 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Diante do quadro apresentado, foram estudadas três alternativas para intervenção no curso 

de água, as quais foram analisadas por meio da aplicação da metodologia proposta por Cardoso e 

Baptista (2011). A metodologia em questão se pauta na análise de um conjunto de indicadores de 

desempenho e impacto, avaliados qualitativamente segundo uma escala de -2 a +2. A cada 

indicador é atribuído um peso específico (conferido segundo pesquisa realizada junto a 

especialistas), a ser multiplicado pela nota de cada indicador. Ressalta-se que à condição atual é 

atribuída a nota zero. 

As alternativas de intervenção estudadas forma: (1) canalização em seção fechada; (2) 

canalização em pedra argamassada; (3) enrocamento de pedra arrumada.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As alternativas propostas para intervenção no curso de água em estudo foram analisadas 

segundo a metodologia comentada anteriormente, estando os resultados encontrados apresentados 

na Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1 – Avaliação da alternativas de intervenção propostas para a área de estudo 
Impactos da 
intervenção 

Indicador Peso Alternativas/notas x pesos 

1 2 3 

Impactos no curso 
de água 

Forma/ sinuosidade (planta) 8 -2x8=-16 0 0 

Leito e margens (seção) 9,5 -2x-9,5=-19  -1x9,5=-9,5 -0,5x9,5=-4,75 

Impactos 
hidrológicos/ 

hidráulicos 

Condições de vulnerabilidade e 
inundações no local 

14,5 +2x14,5=29 +2x14,5=29 +2x14,5=29 

Impacto sobre as vazões de jusante 11,5 -1x11,5=-11,5 0 0 

 
Impactos 

ambientais 

Processos de erosão e assoreamento 9 0 0 0 

Diversidade de habitats 5,3 -2x5,3=-10,6 -1x5,3=-5,3 0 

Áreas verdes adjacentes ao corpo de 
água 

6,5 0 0 0 

Impacto paisagístico 5,2 0 -1x5,2=-5,2 -0,5x5,2=-2,6 

Impactos 
sanitários 

Proliferação de insetos  8 0 0 0 

 
Impactos sociais 

Áreas e equipamentos urbanos e de lazer  9,8 0 0 0 

Desapropriação, remoção e 
reassentamento da população 

8,2 0 0 0 

Valorização financeira da área 4,50 0 0 0 

Pontuação das alternativas -28,1 9 21,65 

De acordo com os resultados encontrados, observa-se que a alternativa 3 desponta como a 

melhor solução dentre as demais e, apesar de alguns impactos negativos associados à canalização 

do curso de água, o benefício decorrente da melhoria das condições de inundação no local é 

significativo. Dessa forma, a alternativa em questão atende de forma positiva aos objetivos da 

intervenção, impactando minimamente as condições naturais encontradas no local, ao contrário da 

alternativa 1. 
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