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RESUMO 

O presente artigo apresenta alguns resultados iniciais da pesquisa de Mestrado em Geografia, que se encontra em 

andamento, e que busca compreender e mensurar as relações que se estabelecem entre uma área protegida e 

preservada e a resultante qualidade das águas de um córrego urbano, localizado em Juiz de Fora/MG. Por sua 

localização, no baixo curso do Ribeirão das Rosas e por suas características diferenciadas – baixa densidade de 

ocupação humana e usos restritos – a Remonta, área pertencente ao Exército Brasileiro, tende a desempenhar um 

importante papel de melhoria dos padrões de qualidade das águas desse ribeirão. São apresentados alguns 

resultados preliminares, referentes aos parâmetros OD (Oxigênio Dissolvido), DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) e E. Coli, avaliados a partir de amostras representativas de quatro pontos diferentes do curso d’água. 

Os primeiros resultados apontam para uma melhoria da qualidade das águas do ribeirão, em direção à sua foz no 

Rio Paraibuna, fato que está associado à presença das favoráveis características da Remonta, que funciona como 

uma zona de descontinuidade do processo urbano de Juiz de Fora.   

 

1) INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta alguns resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, desde 2017, junto ao 

Curso de Mestrado em Geografia, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e que tem como escopo 

principal o estudo das relações que se estabelecem entre uso, ocupação e cobertura do solo e a resultante 

qualidade das águas de um curso d’água urbano, tendo como recorte territorial a área de propriedade do Exército 

Brasileiro, popularmente tratada como Remonta, localizada em Juiz de Fora/MG, e que abriga o Centro de 

Educação Ambiental e Cultura do Exército Brasileiro (CEAC/JF). 

Essa área, como já apresentado por Gaio e Machado (2017) desempenha um papel estratégico no processo de 

urbanização da cidade, tendo sido qualificada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora 

(PJF, 2004, p.104) como uma área “que provoca uma descontinuidade no crescimento da cidade”, ou seja, uma 

área que interrompe a contigüidade do processo urbano, e que, por isso, implica numa sensível melhoria da 

qualidade ambiental. Por se tratar de uma área com inúmeras especificidades não pode ser perfeitamente 

enquadrada em nenhuma das atuais categorias de Unidade de Conservação (embora desempenhe um importante 

papel ambiental), razão pela qual é tratada, nesse trabalho, como uma “Zona de Descontinuidade Urbana”, como 

assim proposto por Gaio e Machado (2017). No Plano Diretor Participativo de 2015 (PJF, 2016), continua sendo 

tratada como área de descontinuidade urbana, mas é sugerida sua classificação como Unidade de Proteção e 

Incremento Ambiental II – (UPIA-II), ou seja, “áreas cobertas por fragmentos da mata atlântica, destinadas à 

proteção de ecossistemas naturais, devendo o seu território ser transformado em Unidade de Conservação” (PJF, 

2016). 

A Remonta localiza-se no eixo de expansão norte da cidade (PJF, 2004), funcionando, ao mesmo tempo, 

como direcionador (indutor) da mancha urbana, e como um limitador à sua expansão (TASCA, 2010). Como 

pertence ao Exército Brasileiro essa área tem se mantido praticamente intacta, desempenhando importante 

função ambiental, sobretudo em relação à vazão e à qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, curso d’água 

afluente da margem esquerda do Rio Paraibuna, e que corta a área na extensão de seu baixo curso (Figura 1). 

 

 



 
 

Figura 1: Localização da área de pesquisa e dos pontos de coleta de amostras 

 

1.1) A ocupação urbana de Juiz de Fora e as especificidades da Bacia Hidrográfica do Ribeirão das Rosas 

O processo de ocupação humana de Juiz de Fora, responsável pelo seu atual ordenamento territorial urbano, 

reflete uma grande vinculação com seus cursos d’água. Guia da ocupação regional, o Rio Paraibuna se constituiu 

no principal vetor de ocupação, desde os tempos do Caminho Novo, no século XVIII. Na medida de seu 

crescimento deu-se a ocupação seguindo os vales secundários, de seus principais afluentes, sempre a partir do 

baixo curso, onde se assentam as planícies aluviais, ambientes mais planos e que demandam menores esforços de 

ocupação. Posteriormente, com o esgotamento físico dessas áreas, o processo se orientou para a parte montante 

dessas bacias afluentes, ocupando as áreas de encostas mais íngremes e de maiores declividades, com maiores 

restrições ao processo de ocupação. 

A afirmação de Porto et. al. (1993, p.809) de que “a ocupação da bacia hidrográfica tende a ocorrer no 

sentido de jusante para montante, devido às características do relevo”, embora seja discutível, parece se aplicar 

muito bem ao caso de Juiz de Fora. 

Sendo assim é fácil compreender que essa situação leva a uma constante diminuição da qualidade das águas 

dos córregos urbanos em direção à foz, ou seja, de montante para jusante, em razão de esse último trecho receber 

todos os efluentes produzidos na bacia de contribuição. 

Contudo, é exatamente em relação a esse modelo geral que surge a maior especificidade da bacia 

hidrográfica do Ribeirão das Rosas, que abriga grande parte da Remonta. No caso específico dessa bacia, a 

ocupação está concentrada no alto e médio curso, apresentando grande diversidade de usos urbanos e intensa 

ocupação do solo e, por conseqüência, elevada produção de efluentes. Seu baixo curso, entretanto, é 

caracterizado exatamente pela presença da Remonta, área pertencente ao Exército Brasileiro, onde predominam a 

baixa densidade de ocupação humana, usos com características mais rurais e cobertura vegetal expressiva, sendo 

baixíssima a produção de efluentes. 

Essa situação confere ao Ribeirão das Rosas uma característica diferenciada quando comparado aos demais 

córregos urbanos de Juiz de Fora, que apresentam a população majoritariamente concentrada no baixo curso, o 



 
que propicia, via de regra, uma constante deterioração da qualidade das águas dos córregos urbanos em direção à 

foz, como já demonstrado por várias pesquisas (LATUF, 2003; COELHO, 2008; MACHADO, 2010, 2016). 

O Ribeirão das Rosas apresenta conformação oposta, pois seu baixo curso é caracterizado pela redução da 

introdução de cargas orgânicas provenientes de efluentes domésticos, pela presença de uma densa cobertura 

vegetal, por trechos encachoeirados, pela baixa densidade de ocupação e por usos do solo mais relacionados à 

conservação ambiental. Esse conjunto de circunstâncias transforma esse trecho da bacia, atualmente ocupado 

pela Remonta, em uma área muito propícia ao refinamento das pesquisas relacionadas ao estudo do papel que 

desempenha como agente de melhoria da qualidade ambiental da cidade, e em especial, das águas desse ribeirão. 

Dessa forma, o objetivo principal dessa pesquisa é verificar se (como e quanto) ocorre à influência da área da 

Remonta (pelas características já descritas) na qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, a partir da avaliação 

dos parâmetros Turbidez, Fósforo, Nitrogênio, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Escherichia coli.. Para tanto foram selecionados 4 pontos de 

amostragem distintos, desde sua entrada até sua saída da área da Remonta (Figura 1), onde foram realizadas (até 

o momento) três coletas de água. 

 

1.2) Questão Ambiental e Qualidade da Água 

As preocupações relacionadas à questão ambiental tiveram início na década de 1970 e assumiram proporções 

ainda maiores nesse século, em virtude dos efeitos visíveis dos desequilíbrios provocados pelas ações antrópicas. 

A urbanização acelerada, ocorrida após a segunda metade do século XX, gerou nas cidades, especialmente de 

países periféricos, diversos problemas ambientais, dentre os quais se podem citar a crescente demanda por 

recursos hídricos e seu progressivo mal uso, o que reforça a preocupação com sua qualidade. A água doce é um 

recurso natural limitado, cuja qualidade vem sendo comprometida devido ao aumento da população e à ausência 

de políticas específicas voltadas para a sua conservação. Juiz de Fora não foge a essa regra geral. Com ausência 

de políticas integradas e eficientes na transformação do espaço urbano, a cidade vem apresentando problemas 

relacionados à ocupação desordenada.  

Machado (2016) afirma que as relações entre urbanização e recursos hídricos têm sido marcadas pelo 

insucesso, com prejuízos significativos para as águas urbanas, o que, de maneira geral, atinge a toda 

coletividade, uma vez que a degradação dos rios constitui um elevado preço a ser pago em razão de um modelo 

de crescimento urbano descomprometido com o meio ambiente. Tal crescimento, acompanhado de uma 

ocupação inapropriada das bacias hidrográficas dos mananciais destinados ao abastecimento público, contribui 

para a alteração do regime hídrico e redução da qualidade das águas. Assim, tem-se que, quanto maior a 

demanda, maior o consumo de água, e com isso, maior produção de efluentes que, em última instância, 

deterioram sua qualidade e comprometem seu potencial de uso a jusante (ANDREOLI et. al., 2003). 

As atividades desenvolvidas nas cidades são responsáveis pela produção de inúmeros e diferenciados 

efluentes, industriais e domésticos, sob as formas líquida, gasosa ou sólida. Os esgotos domésticos, em especial, 

“constituem uma grande fonte de poluição dos rios urbanos, devido ao baixo índice de tratamento no Brasil” 

(FINOTTI et. al., 2009, p.48). 

Segundo Farias (2006), os conceitos de qualidade da água e poluição estão comumente interligados. Porém, a 

qualidade da água reflete sua composição quando afetada por causas naturais e/ou por atividades antropogênicas. 

A poluição, entretanto, decorre de uma mudança na qualidade física, química ou biológica do ar, água ou solo, 

causada pelo homem e que pode se tornar prejudicial aos seus usos (BRANCO et. al., 1991). 

De acordo com Tucci (1999), já algum tempo associa-se a urbanização à poluição dos corpos d’água devido 

ao lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento. Bollmann (2003) argumenta que, mais 

recentemente, percebeu-se que parte dessa poluição em áreas urbanas também tem origem no escoamento 

superficial das águas das chuvas, sobre áreas impermeáveis e em redes de drenagem. Tucci (1999) afirma que os 

impactos sobre a qualidade da água decorrem das seguintes situações: poluição existente no ar que se precipita 

junto com a água; lavagem das superfícies urbanas contaminadas com diferentes componentes orgânicos e 

metais; resíduos sólidos representados por sedimentos erodidos pelo aumento da vazão (velocidade do 

escoamento); lixo urbano depositado ou transportado para a rede de drenagem; e esgoto que não sendo coletado, 

escoa através do sistema de drenagem. 



 
A magnitude do impacto causado pela urbanização nas comunidades aquáticas depende de fatores como o 

estado do corpo d’água receptor antes do lançamento, sua capacidade assimiladora, e ainda, da quantidade e 

distribuição das chuvas, uso do solo na bacia, tipo e quantidade de poluentes arrastados (BOLLMANN, 2003, p. 

273). 

Von Sperling (2014) enumera os seguintes principais agentes poluidores das águas: sólidos em suspensão, 

matéria orgânica biodegradável, nutrientes, organismos patogênicos, matéria orgânica não biodegradável, metais 

e sólidos orgânicos dissolvidos. Estes potenciais poluentes são advindos tanto de áreas urbanas como de áreas 

rurais e são, frequentemente, originários de fontes como os esgotos domésticos, despejos industriais, efluentes 

agrícolas e de criação de animais, além do escoamento superficial. Segundo esse mesmo autor, existem duas 

formas dos poluentes atingirem um corpo d’água: Poluição pontual (quando os poluentes atingem o corpo 

d’água de forma concentrada no espaço, como a descarga em um rio de um emissário transportando os esgotos 

de uma comunidade); Poluição difusa (poluentes que adentram o corpo d’água, distribuídos ao longo de sua 

extensão, como a poluição veiculada pela drenagem pluvial, descarregada no corpo d’água de forma distribuída, 

e não concentrada em um único ponto). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução Nº 357, de 17 de 

março de 2005, estabeleceu níveis de qualidade para as águas, de modo a assegurar o uso das águas doces, 

salinas e salobras. Segundo o Artigo 9º, da Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, o enquadramento dos corpos 

d’água em classes, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição hídrica, mediante ações preventivas 

permanentes. 

Segundo a citada Resolução CONAMA 357, as águas do território nacional são classificadas de acordo com 

a sua salinidade, em águas doces (salinidade inferior ou igual a 0,5‰), salobras (salinidade entre 0,5‰ e 30‰) e 

salinas (salinidade superior a 30‰). Para as águas doces, a Resolução prevê cinco classes: Especial, classe 1, 

classe 2, classe 3 e classe 4.  

O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM/MG) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/MG), em consonância à regulamentação da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabeleceram 

a Deliberação Normativa Conjunta 01, de 05 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos d’água superficiais de domínio de Minas Gerais. 

 

1.3) Parâmetros de Qualidade da Água 

Muitos parâmetros físicos, químicos e biológicos são utilizados para monitorar a qualidade das águas. Estes 

parâmetros são fundamentais para classificar e enquadrar os corpos d’água de acordo com as classes de 

qualidade e os padrões de potabilidade, indicando os impactos gerados pela inadequada gestão dos recursos 

hídricos (ANA, 2018). 

A compreensão dos efeitos da poluição hídrica, resultantes da exposição a diversos tipos de poluentes, é um 

grande desafio. Os ecossistemas aquáticos são os principais receptores de misturas de poluentes oriundos da 

produção doméstica, industrial e agropecuária. 

Aqui são destacados três parâmetros, considerados significativos para avaliar a hipótese, já apresentada, 

dessa pesquisa.  

Oxigênio Dissolvido (OD): o oxigênio dissolvido é vital para muitas espécies de vida aquática. As águas 

poluídas por esgotos apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido, pois o mesmo é consumido no 

processo de decomposição da matéria orgânica. Geralmente, o oxigênio dissolvido se reduz ou desaparece, 

quando a água recebe grandes quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis como, por exemplo, o esgoto 

doméstico. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, formam-se condições anaeróbias (ausência de oxigênio), 

com geração de maus odores (VON SPERLING, 2014). Por outro lado, as águas limpas tendem a apresentar 

concentrações de oxigênio dissolvido mais elevadas, geralmente superiores a 5 mg/l, exceto se ocorrerem 

condições naturais que causem baixos valores deste parâmetro (ANA, 2018). O oxigênio dissolvido é o 

parâmetro mais importante para expressar a qualidade de um ambiente hídrico e a caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2014). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): de acordo com a CETESB (2016), a DBO de uma água é a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para 



 
uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido 

durante um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 

5 dias, numa temperatura de incubação de 20°C é freqüentemente usado e referida como DBO5,20. Os aumentos 

de DBO, num corpo d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença 

de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.  

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da 

vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, poder obstruir os filtros de areia 

utilizados nas estações de tratamento de água. 

Escherichia coli (E. coli): é a principal bactéria do subgrupo dos coliformes termotolerantes, sendo de origem 

exclusivamente fecal. Está presente em número elevado nas fezes humanas e de animais homeotérmicos e é 

raramente detectada na ausência de poluição fecal. É considerado o indicador mais adequado de contaminação 

fecal em águas doces (CETESB, 2016). 

 

2) MATERIAS E MÉTODOS 

Destaca-se, inicialmente, que de acordo com a Deliberação Normativa COPAM 16, de 24 de setembro de 

1996, o Ribeirão das Rosas se enquadra como curso d’água de Classe 1, e sendo assim, os parâmetros avaliados 

nessa pesquisa serão correlacionados aos padrões estabelecidos para essa classe. 

Foram eleitos quatro pontos de monitoramento quali-quantitativo do Ribeirão das Rosas (Quadro 1), que 

representam adequadamente as características gerais desse corpo hídrico, além de também ter sido levado em 

consideração a acessibilidade aos locais escolhidos. 

 

Quadro 1 - Pontos de monitoramento das águas do Ribeirão das Rosas 

Ponto de coleta (Figura 1) Localização (Lat/Long) Altitude (m) 

1 21º42.330” S /43º21.904” W 772 

2 21º42.501” S /43º23.037” W 721 

3 21º42.757” S /43º22.991” W 720 

4 21º42.984” S /43º23.289” W 719 

 

P1: Ponto de entrada do ribeirão na área militar da Remonta. Nesse ponto suas águas transportam todos os 

efluentes gerados (e não tratados) nos bairros localizados à montante, com elevada concentração de matéria 

orgânica (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2 – Primeiro ponto de coleta de água no Ribeirão das Rosas (entrada na área do Exército) 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P2: Localizado à jusante do primeiro ponto, em local onde as águas do ribeirão se mostram mais oxigenadas, 

em razão do trecho encachoeirado que atravessa (Figura 3), o que aumenta a velocidade das águas e a adição de 

oxigênio atmosférico. Soma-se a essa situação, nesse trajeto, a presença de uma grande cobertura vegetal, o 

aumento da vazão, em razão da grande quantidade de afluentes e a diminuição da introdução de matéria 

orgânica. Todas essas características tendem a promover a melhoria da qualidade do corpo hídrico. 

 

Figura 3 – Parte do trecho encachoeirado entre os pontos 1 e 2. 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P3: Este ponto localiza-se à jusante do encontro do Ribeirão das Rosas com um tributário que vem do bairro 

Granjas Bethânia, trazendo os afluentes domésticos ali gerados (Figura 4). O local foi escolhido para avaliar a 

interferência desse tributário na qualidade das águas do Ribeirão das Rosas. Por não apresentar diferença 

significativa de altimetria entre os pontos 2 e 3, não há tendência de aumento na oxigenação natural do corpo 

hídrico nesse trecho. 



 
Figura 4 – Terceiro ponto de coleta no Ribeirão das Rosas 

Data: 14/08/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

P4: Ponto localizado próximo à foz do Ribeirão das Rosas, na saída da área da Remonta, onde a água escoa 

com baixa velocidade devido à pequena declividade do leito (Figura 5). Observa-se uma tonalidade bem mais 

clara se comparado ao ponto 1 (entrada na área militar). 

 

Figura 5 – Quarto ponto de coleta no Ribeirão das Rosas 

Data: 27/11/2017. Autor: Geisa Dias Gaio 

 

 

A coleta das amostras de água do Ribeirão das Rosas (bem como as análises laboratoriais) está sendo 

realizada, trimestralmente, pela Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), desde o mês de agosto de 

2017 e deverá se estender até maio de 2018. Essa opção busca abarcar duas coletas no período mais seco (agosto 

e maio) e duas coletas no período chuvoso (novembro e fevereiro), quando são avaliados os parâmetros OD, 

DBO e E.Coli. 

Concomitante às amostragens realizadas pela CESAMA, estamos realizando, paralelamente, a análise do 

Oxigênio Dissolvido (OD), através da Sonda multiparamétrica YSI Professional, gentilmente cedida pelo 



 
NAGEA/UFJF (Núcleo de Análise Geo Ambintal/UFJF). Para esse parâmetro, a coleta está sendo realizada 

mensalmente, desde o mês de outubro de 2017 e será estendida até o mês de Julho/2018, totalizando 10 coletas.  

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados iniciais dessa pesquisa confirmam e corroboram com os pressupostos já conhecidos, que 

envolvem as relações entre cobertura vegetal, uso do solo e qualidade das águas. À redução da intensidade de 

usos, da densidade de ocupação humana (e da consequente geração de efluentes orgânicos) e da presença de 

matas corresponde uma significativa melhoria da qualidade das águas do Ribeirão das Rosas. Os resultados até 

aqui alcançados permitem verificar a consolidação de algumas importantes tendências, como pode ser avaliado 

pelos dados da Tabela 1, que apresenta o comportamento dos parâmetros OD, DBO e E.Coli, relativos à 

campanha realizada em fevereiro de 2018. Em razão das características da Remonta, os valores do OD 

atravessam a área com índices significativamente melhores que aquele da entrada (P1). O aumento significativo 

entre os pontos 1 e 2 decorre, em grande medida, do trecho encachoeirado que aí se encontra. Da mesma forma, 

a pequena redução que ocorre a partir do ponto 3, reflete a entrada de matéria orgânica introduzida pelo afluente 

que vem do bairro Granjas Bethânia, embora os valores continuem superiores aos do ponto 1. A DBO tem 

comportamento similar. O pior índice encontra-se na entrada da Remonta (P1), mas em razão dos processos de 

reoxigenação e da sensível diminuição da introdução de matéria orgânica, os valores tendem a ser menores nos 

pontos seguintes, especialmente no ponto 2. A E. Coli, embora apresente valores elevados em todo percurso do 

ribeirão (e acima dos padrões máximos estabelecidos), mostra tendência similar, de diminuição dos valores à 

medida que se caminha em direção à jusante. Dessa forma, a partir dos dados até aqui levantados, pode-se dizer 

que o comportamento da qualidade das águas do Ribeirão das Rosas, se dá de maneira oposta aos dos demais 

cursos d’água urbanos, pois há uma tendência de melhoria em direção a jusante, confirmando a hipótese inicial 

da pesquisa.  

 

Tabela 1 – Resultados da terceira coleta, realizada em fevereiro/2018 

Parâmetros Padrões* P 1 P 2 P 3 P 4 

DBO (mg/l O2) ≤ 3 32,3 < 12,0 18,9 14,6 

E.coli (ufc/ml) 
≤200 NMP. 100ml

-1
 

3,4 x 10
5 

 
5,5 x 10

4 

 

4,9 x 10
4 

 

4,0 x 10
4 

 

OD (mg/ml O2) ≥6 mg/l O2 4,23 6,04 5,44 5,17 

*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama 357/2005 para Classe 1 

 

4) CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Os resultados preliminares dessa pesquisa apontam para algumas tendências, assim como permitem tecer 

algumas considerações relativas ao processo de urbanização local. Há uma tendência de melhoria da qualidade 

das águas do Ribeirão das Rosas, em direção à sua foz, como resultado da presença da área da Remonta e suas 

características favoráveis, como pode ser observado pelos dados apresentados na tabela 1. Contudo, é oportuno 

atentar-se para o fato de que, exceção feita ao parâmetro OD, que tem expressivo aumento no segundo ponto de 

coleta, os demais parâmetros avaliados, embora melhores, continuam não atendendo aos limites estabelecidos 

para a Classe 1, na qual se enquadra o Ribeirão das Rosas, demonstrando, de um lado, a importância da 

manutenção de áreas protegidas para a melhoria da qualidade ambiental, e de outro lado, o grande e negativo 

impacto causado pelas atividades humanas em áreas urbanas, geradoras de efluentes diversos e não tratados. 

O processo de urbanização das cidades brasileiras deveria ser conduzido de outra maneira, de forma a tratar 

as águas como elementos fundamentais para a qualidade de vida da população. A lógica sanitarista-higienista 

baseada na eliminação de efluentes urbanos, de origem pluvial ou cloacal, o mais rápido possível em direção à 

jusante, não tem se mostrado adequada. A inexistência de processos de tratamento dos efluentes, ou os elevados 

gastos com redes coletoras para conduzir os esgotos, cada vez mais longe, para serem tratados nas “big” ETEs; 

as inundações; as inúmeras doenças de veiculação hídrica, causadas pelo contato direto ou indireto, além dos 

aspectos estéticos, são alguns motivos para se repensar essa ordem. O caso do Ribeirão das Rosas constitui bom 

exemplo de uma nova possibilidade, visto que a restrição de usos e ocupação – nesse caso, por se tratar de uma 

área militar – poderia se tornar uma política de valorização dos recursos hídricos com retorno para toda a 

sociedade. 



 
Exemplos como os ‘Best Management Practices (BMP)’, que se constitui num método de planejamento que 

considera toda a extensão da bacia; o ‘Low Impact Development (LID)’, também chamado de Desenvolvimento 

Urbano de Baixo Impacto ou “impacto zero”; o ‘soft engineering’ ou ‘engenharia flexïvel’, que tem como base 

uma incorporação biológica, que trata as águas urbanas pelo processo de fitorremediação, constituem algumas 

práticas sustentáveis que poderiam ser adotadas pelas cidades brasileiras. 
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