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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento humano trás consigo diversos desafios no que tange a relação do homem 
com o meio ambiente. Se por um lado as atividades humanas têm alto potencial de modificar a 
paisagem, por outro é acelerado o desenvolvimento das ciências que se dedicam a melhor 
compreenderem os processos afetados pelo desenvolvimento humano e de buscar medidas para 
mitigar estes impactos gerados. O homem, bem como todo ser vivo, é dependente da água, seja ela 
atuando como mantenedora de suas funções vitais ou como provedora de recursos para seu 
desenvolvimento. No entanto seu desenvolvimento se deu na contra mão do uso sustentável deste 
recurso e hoje temos muitos corpos d’água degradados devido ao seu manejo inadequado, 
principalmente em áreas urbanas. 

O reconhecimento dos desafios envolvidos na gestão de canais cresce com o aumento das 
cargas poluidoras geradas no meio urbano que são lançadas nos corpos d’água e dos impactos 
gerados pela canalização destes. Pesquisas demonstram que canais em áreas urbanas podem ter suas 
dimensões aumentadas em até oito vezes, este aumento se dá como resposta ao aumento do 
escoamento superficial devido à impermeabilização do solo e também ao excesso de sedimentos 
trazido pelo sistema de drenagem para o corpo d’água. É necessário reconhecer os padrões espaciais 
e temporais existentes em canais localizados em áreas urbanas para que seja possível categorizar e 
caracterizar estes padrões para uma gestão mais adequada (Chin et al., 2005). 

A prática da regularização de canais tem seu primeiro registro no século XVI, quando houve a 
regularização do Rio Amarelo na China por aterramento de suas margens, já a prática moderna 
começou na Europa no século XIX, impulsionada pela demanda de espaço urbano e aumento da 
profundidade dos rios para garantir sua navegabilidade, resultado da revolução industrial. Há ainda 



 

o aperfeiçoamento da técnica de tratamento de canais urbanos e o surgimento das primeiras técnicas 
de restauração, com os trabalhos de Frederick Law Olmsted no final do século XVIII, inaugurando 
uma nova tendência seguida nos atuais movimentos de revitalização dos canais urbanos americanos 
(Pereira, 2008). 

Canalizações são intervenções feitas em corpos d’água, que podem contemplar a estabilização 
de suas margens e fundos, retificação de seu traçado, aumento das dimensões de suas seções bem 
como mudanças nas declividades de seus trechos. Tais intervenções devem estar de acordo com os 
critérios ambientais estabelecidos pela legislação e são autorizadas mediante concessão de uma 
outorga emitida pelo órgão competente. Segundo Brighetti et al. (1999), para realizar a estabilização 
e proteção das margens e do fundo de canais pode se adotar duas alternativas, a utilização de 
revestimentos flexíveis ou proteções rígidas. A escolha destas duas alternativas se dá em função das 
características topográficas, do solo e da ocupação das margens do canal.  

Revestimentos flexíveis são aqueles que se deformam sem perder suas características básicas. 
Os revestimentos flexíveis contemplam a utilização de proteção com enrocamentos, colchões, 
revestimentos vegetais naturais ou consolidados, gabiões de caixa e elementos do tipo saco de areia, 
geralmente são utilizados quando a faixa adjacente ao canal permite certo recalque, como por 
exemplo, faixas de solo com vegetação. Já as proteções rígidas são aqueles que ao se deformarem 
tem suas características básicas alteradas. As proteções rígidas contemplam painéis de concreto 
armado, cortinas atirantadas, muros de gravidade e placas pré-moldadas de concreto, geralmente 
são utilizados quando a faixa adjacente ao canal não permite recalque do maciço contido, como por 
exemplo, quando o canal esta limitado diretamente por viário, cujo recalque resultaria em fraturas 
no pavimento (Brighetti et al., 1999). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo, através da análise das diferentes técnicas empregadas nas canalizações em 
estudo, pretende auxiliar na elucidação do processo de interação entre a metodologia empregada no 
tratamento de canais e qualidade. Para tanto foram selecionados dois corpos d’água contemplados 
pelo programa “Córrego Limpo”, cujas bacias possuem características semelhantes, sendo eles o 
Córrego do Sapé (Trecho 1 e 2) e Córrego Ibiraporã.  

O Córrego do Sapé pertencente à bacia do Jaguaré, localizado na subprefeitura do Butantã, 
tem como principais pontos de acesso à área a Avenida da Escola Politécnica, a Avenida do Rio 
Pequeno e a Rodovia Raposo Tavares, a bacia de drenagem do córrego conta com uma população 
tipicamente residencial, com cerca de 15 mil habitantes. Já o Córrego Ibiraporã pertencente à bacia 
do Pirajussara, localizado também na subprefeitura do Butantã, tem como principais pontos de 
acesso as Avenidas Eliseu de Almeida e Francisco Morato, a bacia de drenagem do córrego conta 
também com uma população tipicamente residencial, com cerca de 10 mil habitantes (Córrego 
Limpo, s/d). 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os corpos d’água observados neste estudo possuem características distintas no que se refere 
ao tratamento de suas margens e fundos, o que merece atenção especial, uma vez que foram 
observados padrões distintos de qualidade ambiental decorrentes disso. Observou-se nos córregos 
em estudo os seguintes tipos de tratamento, apresentados na Tabela 01 a seguir. 

Tabela 01 - Tratamento das margens e fundo dos corpos d’água Córrego Ibiraporã e Córrego do 
Sapé. Fonte: Elaborado pela autora. 

Corpo d'água 
Tratamento das margens 

Tratamento do fundo 
Direita Esquerda 

Córrego Ibiraporã - 
Estaca 16 a 12 

Solo tratado com manta 
Solo tratado com 

manta 
Enrocamento 

Córrego Ibiraporã - 
Estaca 12 a 06 

Solo tratado com manta Caixa gabião Colchão 

Nascente do Sapé - 
Estaca 31 a 23 

Caixa gabião Caixa gabião Colchão 

Córrego do Sapé - 
Estaca 23 a 12 

Caixa gabião Caixa gabião Enrocamento 

Córrego do Sapé - 
Estaca 12 a 01 

Caixa gabião Caixa gabião Laje de concreto 

Foi pensado para avaliação da qualidade ambiental dos corpos d’água a aplicação de um 
indicador biológico com base na comunidade bentônica, para tanto foram instaladas armadilhas 
biológicas ao longo do Córrego do Sapé e foi realizada coleta de fundo no Córrego Ibiraporã através 
do Suber. As armadilhas instaladas no Córrego do Sapé foram violadas, inviabilizando sua 
utilização, portanto somente foi possível a aplicação do indicador no Córrego Ibiraporã. A Tabela 2 
a seguir mostra os resultados obtidos com a aplicação do Índice de Riqueza Biológica para os dois 
trechos do Córrego Ibiraporã, sendo o primeiro com o tratamento com enrocamento e o segundo 
com tratamento em colchão. 

Tabela 02 – Resultados para o Índice de Riqueza Biológica. Fonte: Elaborado pela autora. 

Índice de Riqueza Biológica 

Inverno 
Enrocamento Colchão 

19 12 

Verão 
Enrocamento Colchão 

10 8 

Segundo agentes da prefeitura e do programa “Córrego Limpo”, do ponto de vista da 
manutenção e limpeza, o pior tratamento do fundo de canais é o colchão, pois retém material 
grosseiro que fica preso às suas grades, impedindo também que os agentes de limpeza utilizem 
ferramentas auxiliares, limitando sua ação à limpeza manual. Com relação a isto, o tratamento mais 
indicado seria a laje de concreto, uma vez que permite a mecanização da limpeza. No entanto, do 



 

ponto de vista ambiental o resultados são diferentes, pois o uso da laje de concreto dificulta a 
manutenção de ecossistemas aquáticos diversos, uma vez que os organismos têm poucos lugares 
abrigados para colonizar. Já no caso do colchão, a grade acaba retendo resíduos, aumentando a 
matéria orgânica disponível, que acaba favorecendo a ação de organismos decompositores e 
diminuindo o oxigênio dissolvido disponível, que como já descrito é um fator limitante. Uma 
situação intermediária para os dois casos é o uso de enrocamento, pois permite maior versatilidade 
na manutenção e possibilita um ecossistema aquático mais diverso, uma vez que os organismos 
podem se abrigar no enrocamento, como constatado pela aplicação do Índice de Riqueza Biológica. 
Portanto os melhores tratamentos do fundo do canal do ponto de vista ambiental e da manutenção e 
limpeza estão no Córrego Ibiraporã da Estaca 16 a 12 e no Córrego do Sapé da Estaca 23 a 12. 

 

4. CONCLUSÃO 

Observando as queixas quanto à dificuldade da execução da limpeza em canais com o fundo 
tratado com colchão de enrocamento, uma vez que há muita retenção de resíduos sólidos no fundo 
do canal e sua retirada fica limitada à intervenções manuais, uma vez que não é possível utilizar 
ferramentas, o melhor tratamento de fundo para a realização da limpeza do canal pode ser 
considerado a laje de concreto. No entanto, realizando uma análise com um enfoque mais ambiental 
a laje de concreto é apresenta poucos abrigos para organismos aquáticos, o que limita a formação de 
uma comunidade complexa. Portanto, concluímos com base no que foi observado para os canais 
estudados e na referencia bibliográfica que a melhor alternativa é o tratamento do fundo com 
enrocamento, pois permite maior versatilidade na limpeza e também maior possibilidade de habitats 
para a comunidade aquática. 
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