
 

FUNÇÕES E SERVIÇOS FLUVIAIS NA PRIORIZAÇÃO DA 

RESTAURAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA 

Janaína A. Evangelista1, Sylvie  Barraud2, Priscilla, M. Moura3, Márcio B. Baptista4  

1. UFMG (Eng. Civil, Doutoranda em Recursos Hídricos, Av. Antônio Carlos, 6.627, Bloco 1, 
janainaae@ig.com.br) 

2. INSA de Lyon (Eng. Civil, Professora, av. Albert Einstein, 20, Villeurbanne, France, 
sylvie.barraud@insa-lyon.fr) 

3. UFMG (Eng. Civil, Professora Adjunta, Av. Antônio Carlos, 6.627, Bloco 1, 
priscilla.moura@ehr.ufmg.br) 

4. UFMG (Eng. Civil, Professor Adjunto, Av. Antônio Carlos, 6.627, Bloco 1, 
marcio.baptista@ehr.ufmg.br)   

(INSA de Lyon - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon; UFMG – Universidade Federal de 
Minas Gerais) 

 

Resumo 
 

A diversidade de atores e interesses em uma bacia hidrográfica, especialmente em um 

contexto de definição de objetivos e prioridades para planejamento de ações de 

restauração, demandam ferramentas que fomentem e auxiliem esse tipo de debate. A 

compreensão do sistema ecológico e sua relação com o sistema social deve ser a base da 

tomada de decisão participativa e democrática. O delineamento das funções, serviços e 

valores fluviais de um recorte territorial de planejamento para a restauração de rios pode 

permitir a participação dos diversos atores e uma adequada definição das necessidades e 

anseios da comunidade envolvida. Este estudo tem por objetivo apresentar uma referência 

para a definição de serviços fluviais e a relação de conflitos mais frequentes para a 

determinação dos valores fluviais a serem considerados na priorização de intervenções de 

restauração fluvial. Para sua consecução foi estabelecido o referencial teórico, com consulta 

à literatura e posterior validação e complementação com realização de pesquisa qualitativa 

por entrevista a especialistas. Como resultado do trabalho é apresentado um rol não 

exaustivo de serviços fluviais, bem como a discussão da relação de conflito desses serviços 

com os demais serviços fluviais. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os cursos de água sofreram ao longo dos anos intensa exploração para atendimento de 

usos humanos e econômicos, sem que houvesse uma preocupação com a garantia de sua 

qualidade e quantidade. Somente nas últimas décadas tem se tratado a água como recurso 

limitado e esgotável.   

Até mesmo regiões desenvolvidas do mundo, têm sofrido com a escassez e degradação dos 

recursos hídricos, com muitos bens e serviços originalmente fornecidos pelos ecossistemas 

fluviais sendo perdidos ou diminuídos devido ao excessivo uso da água e alterações no 

regime de vazões (Arthington et al., 2010). 

Aproximadamente 60% dos serviços ecossistêmicos em todo o mundo são considerados 

degradados ou utilizados de maneira insustentável (Millenium Assessment, 2005 apud 

Trabucchi, 2014). 

A situação é mais delicada em países em desenvolvimento, onde os recursos hídricos têm 

sido utilizados para atendimento de necessidades básicas da sociedade e ganhos 

econômicos, em detrimento  dos processos ecológicos e geomorfológicos. No entanto, há 

grande pressão internacional para que sejam considerados em sua completude os custos 

ambientais e sociais antes de tomar a decisão quanto aos usos da água a serem mantidos 

ou incorporados a uma bacia (King e Brown, 2006). 

No Brasil o número de intervenções para restauração de rios tem aumentado, entretanto 

trata-se de análise complexa que requer o envolvimento de atores com interesses diversos. 

Portanto a análise dos serviços existentes e/ou pretendidos pela comunidade levando-se em 

consideração os conflitos e as limitações a eles associados é etapa fundamental para o 

processo de planejamento de intervenções em cursos de água. Neste artigo será feita a 

discussão e definição dos principais serviços fluviais. Essa informação servirá de base para 

a definição dos serviços fluviais prioritários em uma bacia, o que integra uma pesquisa de 

doutorado que visa estabelecer um sistema de auxílio à decisão para priorização de 

intervenções em cursos de água. 

  
2. OBJETIVO 

 
Este estudo tem por objetivo identificar serviços fluviais de cursos de água e conflitos entre 

eles, o que permitirá evidenciar  limitações e incompatibilidade  entre alguns desses serviços 

de maneira a subsidiar a discussão entre os atores para definição de prioridades. 

 
3. METODOLOGIA  

 
Para a definição dos serviços fluviais de um curso de água, partiu-se de um referencial 

teórico obtido da revisão da literatura. Esse referencial foi validado e complementado com 

pesquisa qualitativa por meio de entrevistas com especialistas. Tais entrevistas foram 

realizadas nos meses de setembro e outubro de 2014 e comtemplaram profissionais de 

empresas de consultoria em projetos de drenagem, controle de inundações e restauração 

de rios, professores universitários com atuação e pesquisa em ambientes fluviais, 

mestrandos e doutorandos em recursos hídricos e meio ambiente, membros de comitês de 



 
 

bacias hidrográficas e técnicos de agência de bacia, líderes de comunidades mobilizados 

em favor da restauração e preservação de cursos de água, técnicos de órgãos gestores de 

recursos hídricos, licenciamento ambiental e gerenciamento de obras de intervenções em 

cursos de água.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As funções fluviais estão relacionadas ao habitat, às propriedades físicas e biológicas ou 

processos ecossistêmicos dos cursos de água, como por exemplo, vazões, carga orgânica e 

de sólidos (Costanza et al., 1997). Já os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como 

benefícios que as pessoas adquirem dos ecossistemas a partir dessas funções, como 

serviços de produção, de regulação, de suporte, e culturais, cujos produtos abrangem 

alimentos e combustíveis, serviços de regulação do clima e controle de doenças, e 

benefícios não materiais espirituais ou estéticos (Costanza et al., 1997, Millenium, 2010). No 

Quadro 1 são apresentados alguns exemplos de funções e serviços fluviais citados por 

Costanza et al. (1997). 

Quadro 1 – Serviços e funções fluviais (Adaptado de Costanza et al., 1997) 

Serviço ecossistêmico Função ecossistêmica 

Regulação climática Regulação da temperatura, precipitações, processos 
biológicos 

Regulação de distúrbios Resiliência e adaptação frente alterações no meio 
físico 

Regulação da água Regulação do regime de vazões e do ciclo hidrológico 

Regulação do disponibilidade 
hídrica 

Estocagem e retenção de água 

Controle de erosão Retenção de sedimentos nos ecossistemas 

Diluição de efluentes Capacidade de autodepuração 

Recreação Oferta de oportunidade e condições para a recreação 

Relação cultural Oferta de condições para atividades culturais 

 
O crescimento da população faz com que a demanda por esses serviços cresça, ao mesmo 

tempo em que atividades humanas limitam ou diminuem a capacidade dos ecossistemas 

proverem esses serviços (Millenium, 2010). Dessa maneira, torna-se fundamental a 

avaliação integrada dos sistemas social e ecológico. 

Em acréscimo pode-se dizer que com a frequente segmentação dos cursos de água e do 

meio fluvial nos estudos e projetos de intervenções em cursos de água, o reconhecimento 

da continuidade e da necessidade de uma visão global do rio impõem-se aos gestores e ao 

meio acadêmico (Carré et al., 2011). Com efeito, são recorrentes as intervenções fluviais, 

nas quais os cursos de água são avaliados isoladamente em relação à rede hídrica, sem a 

devida consideração das características da bacia de contribuição e das interferências e 

necessidades humanas nela contida. Trata-se de uma transição da gestão hidráulica do 

curso de água e da definição do curso de água em função dos seus usos econômicos e 

sociais para o homem, para uma gestão ecológica do curso de água e do meio, com a 

proteção do curso de água garantindo a preservação dos recursos hídricos e serviços 

ecossistêmicos (Carré et al., 2011). 



 
 

Um conceito ainda mais importante é o do valor ecossistêmico,  para o qual considera-se a 

interação dos sistemas social e ambiental. Definem-se valores a partir do conjunto de bens 

ou serviços esperados ou desejados pela população (Cottet-Tronchere, 2013). No 

planejamento de ações de restauração fluvial devem ser utilizados como indicadores os 

valores fluviais identificados pela comunidade, ou seja, os serviços ecossistêmicos a serem 

preservados, recuperados ou introduzidos, de acordo com as necessidades e anseios da 

população interessada e afetada. 

A definição desses valores fluviais se faz geralmente em meio a contradições e tensões 

entre usos e valores, e entre equilíbrio existente (estabilidades de margens e de fundações 

de imóveis, proteção contra inundações) e estados esperados (restabelecimento da 

circulação de sedimentos e espécies, funcionamento do rio com necessidade mínima de 

manutenção) (Carré et al., 2011). 

Grande número de projetos de restauração fracassaram em diversos países por terem sido 

concebidos e implementados de forma isolada e não considerarem o contexto da bacia 

(Frissell e Nawa, 1992, Muhar 1996, Wohl et al., 2005). O conhecimento das funções e dos 

serviços fluviais existentes ou desejados é elemento importante para a compreensão dos 

sistemas ambientais e sociais da bacia e planejamento da restauração de cursos de água. 

Essas ações buscam restaurar serviços fluviais, e para Morandi (2015) enquadram-se em 

cinco principais tipos:  

a) Restauração ecológica – restabelecer vazões mínimas, remeandrizar, restabelecer a 

continuidade do transporte de sedimentos, replantar vegetação ripária, remover 

barramentos, aquisição de áreas das margens para adequar sua cobertura;  

b) Intervenção sobre os habitats de peixes, como escada para peixes, e habitats para 

desova;  

c) Restauração da capacidade de escoamento e gestão de riscos, com alterações na 

calha;  

d) Restauração do patrimônio construído, mantendo os terraços, as barragens, etc;  

e) Valorização para fins recreativos ou turísticos, com construção de passarelas, trilhas.  

Os usos ou serviços de cursos de água podem ainda ser classificados em grandes famílias 

como fonte de recursos, exutório, elemento paisagístico e ecossistêmico, ou ainda em 

função de aspectos econômicos (GRAIE,1999), como:  

a) uso extrativo como fonte de água, energia, material granular, peixes, etc;  

b) uso in loco , pesca, esportes aquáticos, canoagem, recepção de rejeitos, etc;  

c) serviços coletivos in loco de “não uso” como regulação do microclima, manutenção de 

espécies, regulação do ciclo hidrológico, etc;  

d) ocupação do solo, como sistema viário nas margens, habitação, etc.  

As diversas classificações apresentadas na literatura para serviços ecossistêmicos, 

especialmente os relacionados aos cursos de água, orientaram a pesquisa qualitativa com 

base em entrevistas com especialistas no Estado de Minas Gerais. O objetivo foi compilar e 



 
 

oferecer um rol referencial não exaustivo de serviços fluviais típicos dos cursos de água e 

características socioculturais da região Sudeste do Brasil.  

Haja vista que a definição dos valores que serão utilizados no planejamento das 

intervenções em cursos de água deve ser feita com consulta aos atores locais e a 

complexidade da questão, tal rol de serviços fluviais, será ferramenta útil nessas discussões. 

Como resultado da revisão da literatura e das entrevistas obteve-se os seguintes serviços: 

Abastecimento de água para a população; Abastecimento de água para indústrias; 

Fornecimento de água para agricultura; Fornecimento de água para Pecuária; Diluição de 

efluentes; Manutenção de fauna e flora; Manutenção da saúde e bem estar da população; 

Manutenção da segurança da população; Manutenção de processos ecológicos; 

Manutenção de processos geomorfológicos; Pesca; Navegação; Esportes aquáticos; 

Recreação e lazer; Turismo; Contemplação e aspecto cênico; Produção de energia; 

Equilíbrio do microclima. 

A definição dos valores fluviais requer ainda a compreensão das limitações impostas por um 

uso, ou serviço, sobre outros devido aos conflitos pela quantidade ou qualidade das águas 

de cada uso. O Quadro 2  traz os serviços limitantes e os serviços limitados, bem como o 

conflito que gera essa limitação. 

Usos que requerem derivação ou captação de grandes volumes de água demandam 

avaliação criteriosa dos órgãos gestores de recursos hídricos para concessão das outorgas. 

Entretanto, antes mesmo da solicitação da outorga será importante a avaliação pelos atores 

se tal empreendimento não irá inviabilizar outros usos. Tal avaliação é frequente em Planos 

de bacia e enquadramento de cursos de água, nos quais s usos vocacionais e 

preponderantes da bacia são evidenciados, o que nem sempre ocorre em projetos de 

restauração fluvial. Por outro lado, o enquadramento de um trecho de um curso de água em 

classe com padrões muito restritivos, como na classe especial, deve estar orientado pela 

conclusão de tratar-se de importante manancial de abastecimento de água ou de proteção 

de ecossistema sensível e importante, e que tal classificação impedirá a implantação ou 

manutenção de determinadas atividades econômicas, como de instalações industriais e 

receptação de efluentes de estações de tratamento de esgoto. 

Em uma avaliação de prioridades de trechos para restauração fluvial análise similar deve ser 

efetuada para definir os objetivos e escopo do plano de restauração. Tal avaliação deve ser 

pautada pela vulnerabilidade de cada trecho e do seu valor para a comunidade. Portanto, é 

preciso consultar a população para identificar que tipo de curso de água elas desejam ter 

(Hobbs e Harris, 2001; Palmer, 2009; CIREF, 2010), e assim os serviços mais importantes, 

e a partir disso quais os trechos que possuem uma menor eficiência quanto à prestação 

desses serviços ou valores. 

A partir da matriz proposta por Salvetti (2013) na qual foram relacionados usos, pressões 

por eles geradas e demais usos impactados, assim como dos resultados das entrevistas 

realizadas neste estudo foi possível propor a relação apresentada no Quadro 2. Neste 

quadro são apontados os serviços fluviais identificados como de maior relevância pelos 

entrevistados para a priorização de intervenções em cursos de água e os serviços que 

podem ter sua oferta limitada e que o fator de conflito. 

 



 
 

Quadro 2 – Limitação entre serviços fluviais 

Serviços limitantes Serviços limitados Pressão ou fator de 
conflito 

Captação de água para: 
Indústria, agricultura, pesca 
e abastecimento de água 
 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Agricultura 
Pesca 
Esportes aquáticos e náuticos 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo  
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Redução da 
disponibilidade e 
racionamento da água 
em períodos de grande 
demanda ou seca 

Barragens para captação 
de água para: Indústria, 
agricultura, pesca e 
abastecimento de água 
 

Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo 

Alteração do regime de 
vazões, com impacto 
sobre biodiversidade, 
processos ecológicos e 
geomorfológios que 
delas dependem 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
Indústria, laticínios, 
matadouros, piscicultura, 
lançamento de esgoto 
tratado e não tratado, águas 
pluviais em áreas de 
expansão urbana 
 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Esportes aquáticos de contato direto 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo 
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Lançamento de 
substâncias oxidativas 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
Indústria, atividade agrícola, 
águas pluviais em áreas de 
expansão urbana 
 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Esportes aquáticos de contato direto 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, e 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo 
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Metais pesados 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
Indústria, atividade agrícola, 
águas pluviais em áreas de 
expansão urbana 
 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Esportes aquáticos de contato direto 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo 
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Micropoluentes 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
Indústria, atividade agrícola 
e agropecuária, lançamento 
de esgoto tratado e não 
tratado 
 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Esportes aquáticos de contato direto 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
Turismo 

Nitratos, fosfatos e 
eutrofização 



 
 

Serviços limitantes Serviços limitados Pressão ou fator de 
conflito 

Piscicultura e lançamento 
de esgoto tratado e não 
tratado  

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 

Sais amoniacais 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
atividade agrícola e 
agropecuária, águas 
pluviais de áreas de 
expansão urbana, e esgoto 
não tratado  

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Esportes aquáticos de contato direto 
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Bactérias e outros 
organismos patogênicos 

Diluição de efluentes ou 
águas contaminadas de: 
atividade agrícola e 
agropecuária, águas 
pluviais de áreas de 
expansão urbana, 
piscicultura e extração de 
minério. 

Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Pesca 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 

Material em suspensão 

Extração de minério Abastecimento público de água 
Dessedentação de animais 
Abastecimento de água às indústrias 
Manutenção da saúde e segurança da 
população 

Vulnerabilidade à 
contaminação do lençol 
freático 

Extração de minério Turismo 
Contemplação, relações religiosas e 
culturais 

Impacto paisagístico 

Produção de energia Pesca 
Esportes aquáticos e náuticos 
Agricultura 
Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos 
 

Ruptura da continuidade 
hidráulica e de 
manutenção da vazão 
ecológica 
Mortandade de peixes 
que passam pelas 
turbinas 
Redução do aporte de 
sedimentos à jusante da 
barragem alterando a 
geomorfologia do rio 

Esportes aquáticos e 
náuticos, atividades de 
recreação e lazer 

Manutenção da biodiversidade e 
processos ecológicos 

Perturbação de habitats 
e interferência na vida 
selvagem  

Navegação Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos  
Pesca 

Alterações na 
geomorfologia do canal 

Turismo  Manutenção da biodiversidade, 
processos ecológicos e geomorfológicos  
 

Alterações na 
geomorfologia do canal 
e margens para 
infraestrutura turística 
Perturbação de habitats 
e interferência na vida 
selvagem 

 



 
 

A definição dos serviços fluviais a serem considerados nas intervenções em rios deve 

apontar para um cenário futuro desejado e definido pelos atores. Os atores precisam 

considerar atividades tradicionais que apesar de limitarem outros usos já fazem parte das 

relações sociais da bacia, gerando emprego e ou integrando a identidade local. Por outro 

lado, podem ser feitas exigências via regulamentação para que haja redução dos impactos 

gerados por tais atividades de maneira a permitir usos menos exigentes quanto aos padrões 

de qualidade. 

Com frequência há demandas para a integração paisagística e a oferta de opções de 

recreação e lazer que podem ser atendidos em diferentes níveis. Como exemplo pode se 

citar o Rio Cheonggyecheon, em Seul, na Coréia do Sul, que estava totalmente coberto 

poluído e foi reaberto, e que apesar de ter ainda uma seção artificializada permitiu a 

integração paisagística do rio ao tecido urbano e a utilização daquele espaço para 

atividades de lazer pela população. Como exemplo de restauração mais focada em 

processos geomorfológicos e ecológicos tem-se a do rio Danúbio no trecho inserido no 

Parque Nacional Donau-Auen na Áustria, onde a remoção das contenções em enrocamento 

das margens e restauração de braços abandonados, têm permitido a restauração da 

dinâmica geomorfológica do rio. 

É importante ressaltar, entretanto, que existem serviços como os de manutenção de fauna, 

flora, processos ecológicos e geomorfológicos os quais não são suficientemente 

compreendidos pela população em geral. Nestes casos os técnicos responsáveis pelo 

projeto devem executar esse estudo e torná-lo mais acessível aos atores, para que possam 

compreender a importância desses processos. A necessidade de proteção de mananciais 

de abastecimento de água é um exemplo de grande prioridade, para o qual a população 

precisa ser sensibilizada. 

 

5. CONCLUSÕES  
 

A definição e priorização das intervenções em cursos de água requerem o conhecimento 

dos sistemas fluvial e social da área em estudo. Os serviços fluviais existentes e os 

desejados pela comunidade representam um conjunto de usos que podem ter 

incompatibilidades ou limitações que precisam ser conhecidas e mensuradas. Este estudo 

apresentou um rol não exaustivo de serviços fluviais e seu impacto sobre outros serviços. 

Tal informação subsidiará a discussão entre os diversos atores para definição dos valores 

fluviais para o planejamento das intervenções. Nas etapas seguintes da pesquisa de 

doutorado com base nesses valores fluviais e de indicadores de estado correspondentes, 

serão avaliadas a situação atual e em cenários de desenvolvimento, quanto ao impacto 

antrópico sobre esses serviços, e assim de sua vulnerabilidade. Dessa maneira será 

possível estabelecer uma escala de prioridades para intervenções em cursos de água de um 

dado recorte territorial. 
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