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RESUMO 

A ocupação urbana em maior parte dos municípios ocorreu sem planejamento, intensificando 

problemas ambientais e colocando em risco a sustentabilidade das cidades. Inundações 

refletem fatores da urbanização precária: alterações dos cursos d’água, remoção de matas 

ciliares e ocupação das margens,impermeabilização do solo, entre outros. O presente estudo 

assume que os problemas com inundações nas cidades são consequência do histórico de 

ocupação e alterações na macrodrenagem natural, sendo necessário o planejamento para a sua 

recuperação nas áreas ocupadas  e  preservação naquelas ainda não impactadas. É apresentada 

uma proposta metodológica interdisciplinar para avaliação e intervenção na macrodrenagem - 

cursos d’água e APPs -   como subsídio à planificação da sustentabilidade municipal. A 

metodologia foi aplicada à bacia-piloto do córrego Purys, historicamente central em Três 

Rios/RJ, no entanto, tem caráter extrapolável e pode ser aplicada às demais micro e pequenas 

bacias da região. As quatro principais etapas realizadas foram: (i) elaboração de um índice de 

saneamento ambiental (ISA) para caracterização dos diferentes perfis de ocupação/uso do solo 

e áreas de vulnerabilidade; (ii) avaliação da capacidade de escoamento da macrodrenagem e 

da sua adequação ao cenário atual, e sua projeção a cenário futuro de mudanças climáticas, 

considerando a urbanização e a necessidade de recondicionamento e preservação; (iii) 

caracterização geoquímica de solos e sedimentos da bacia e verificação das implicações legais 

ao uso benéfico do material na recuperação de APPs e implantação de parques lineares; e (iv) 

proposição da inclusão de APPs e parques lineares nos Planos Diretores Municipais (PDMs). 

Os resultados mostraram uma condição de ocupação densa  na região à jusante (cerca de 1/3 

da área da bacia)de urbanização consolidada e de melhores indicadores sócio-econômico-

ambientais, e menos intensa à montante, área de expansão urbana com ampla possibilidade de 

planejamento para a preservação e conservação da macrodrenagem, e de piores indicadores e 

infra-estrutura. A avaliação da macrodrenagem identificou as seções onde o córrego não 

suporta as vazões estimadas para a bacia, com assoreamento e erosão no curso d’água, 

evidenciando impactos de um histórico de urbanização desordenada e a necessidade de 

recondicionamento. Do ponto de vista legal e geoquímico verificou-se que é viável o uso 

benéfico do material para a estruturação de espaços favoráveis à recuperação e preservação da 

macrodrenagem e sustentação ciliar. A institucionalização de parques lineares e preservação 

de APPs à montante (2/3 da área da bacia) deve ser prioritária em PDMs. Dada a importância 

das mudanças climáticas para a macrodrenagem, os resultados foram reajustados de acordo 

com projeções de anomalias de chuva para a região e então foram comparados os cenários 

atual e futuro. As diferenças evidenciaram a necessidade de considerar as mudanças 

climáticas no planejamento e da preservação e recuperação da macrodrenagem como medida 

de adaptação para minimizar os impactos das mesmas. Há uma tendência de aumento das 

vazões dos canais na região,  o que geraria uma maior demanda de capacidade de escoamento 

dos cursos d’água, o que deve ser considerado no planejamento da ocupação. 

Palavras-chave: Macrodrenagem. Planejamento. Parques Lineares. Mudanças Climáticas.  



 
 

ABSTRACT 

The urbanization in most brazilian cities has developed without planning and intensified 

envinromental problems and put these cities sustainable in risk. Floods reflect factors of the 

unplanned urbanization: impacts on the water courses, removal of riparian vegetation and 

occupation of the margins and soil impereabilization. This study assumes that floods on the 

cities are consequence of the historical occupation and impacts on the natural macrodrainage 

and that planning is necessary for the recuperation of the impacted areas and preservation of 

the ones that aren’t impacted yet. It presentes a interdisciplinary methodological proposal for 

the evaluation and intervention on macrodrainage – water courses and PPA (Permanent 

Protection Areas) – as a resource for the planning of the cities’ sustainability. The 

methodology was applied for the case of the Purys Creek bay which is historically located on 

the central área of Três Rios/RJ but this is an extrapolable methodology that can be applied 

for the other micro and smalls bays of the region. The main four steps were: (i) elaboration of 

na Environmental Saneation Index (ESI) for the characterization of the diferentes profiles of 

occupation and use of soil and identification of vulnerability areas; (ii) evulation of the flow 

capacity of the macrdrainage and its adequation to the presente scenario and to the projections 

of future climate change scenario considering the urbanization and the need of reconditioning 

and preservation; (iii) geochemical characterization of soil and sedimento on the bay and 

verification of the legal implication of its benefic use on the recuperation of PPA and 

implementation of linear parks; and (iv) proposalof the inclusion of PPA and linear parks on 

the Cities Masters Plans (CMP). The results showed a condition of dense occupation on the 

downstream region (about 1/3 of the bay area) with a stablished urbanization and the best 

social, economical and environmental indicator and the upstream region presented a less 

intenses occupation  and was considered an urban expansion área with the worst indicators 

and infrastructure. The evalution of the macrodrainange identified sections where the creek 

can’t support the estimated flow rates for the bay with silting and erosion on the water course 

which evidenced the historical impacts of urbanization and the needs of reconditioning the 

channel. On a legal and geochemistry point of view the benefic use of the material was 

considered viable for the structuration of spaces that could be favorable for the recuperation 

and preservation of macrodrainang and riparian vegetation, such as PPA and linear parks. The 

institucionalization of linear parques and preservation of PPA on the upstream (2/3 of the bay 

área) must be prioritary on the CMP. Given the importance of the climated change for the 

macrodrainage the results were readjusted according to projected rain anomalies for the 

ragion and compared to the presente and future scenarios (climate change). The difference 

between the results evidenced the importance of considering the climate change on the 

planning and necessity of preserving and recovering the macrodrainage as an adaptation 

measure for the minimzation of its impacts. There is a trend of the raise on the flow of the 

water courses in the this region which would imply on a higher demand of flow capacity that 

bem considered on the urban planning. 

Keys-words: Macrodrainage. Urban Planning. Linear Parks. Climate Change. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa trata-se de um trabalho interdisciplinar que abrange aspectos 

socioeconômicos, hidrológicos, geoquímicos e institucionais e tem como objetivo propor uma 

metodologia para avaliação das condições e decorrentes intervenções necessárias à melhoria 

da macrodrenagem visando a sustentabilidade municipal. O estudo envolve questões sobre o 

uso do solo e a ocupação urbana (socioeconomia) e a avaliação da capacidade da 

macrodrenagem (hidrologia), e as implicações dessa do ponto de vista geoquímico e legal 

(institucional/geoquímica), com o objetivo de estabelecer relações, discutir e propor 

abordagens que possam promover a sustentabilidade municipal (institucional e ambiental). 

Além das condições atuais, a projeção do cenário futuro de mudanças climáticas é um aspecto 

importante da sustentabilidade considerado pelo estudo. 

O processo de urbanização no Brasil se caracteriza por áreas urbanas crescendo de 

forma desordenada e com vulnerabilidades nos âmbitos de infraestrutura física, habitações e 

serviços, o que intensifica problemas ambientais (RAMALHO, 1999). TUCCI (2005) cita 

problemas da urbanização desordenada, dentre eles: a concentração da população em 

pequenas áreas, com sistemas deficientes de saneamento, poluição de água e ar e inundações; 

o aumento descontrolado das periferias, formando bairros desprovidos de segurança e 

infraestrutura de saneamento e transporte; o planejamento urbano limitado às populações de 

média e alta renda (“cidade formal”); e a incapacidade dos municípios em planejar a 

ocupação. 

No caso das inundações, um fator determinante sobre a sua ocorrência em áreas 

urbanas diz respeito às condições dos sistemas de drenagem. Esses sistemas podem ser 

divididos em microdrenagem e macrodrenagem. A microdrenagem diz respeito às estruturas 

que coletam e transportam o escoamento superficial para galerias e canais, como bocas-de-

lobo, meio-fio, sarjetas, redes coletoras e poços de visita enquanto a macrodrenagem remete 

às estruturas (tanto naturais quanto construídas) responsáveis pelo escoamento final das águas 

da microdrenagem, como talvegues, canais, galerias e cursos d’água (PINTO et al, 2006). 

Um aspecto importante dos impactos da urbanização sobre a macrodrenagem é que, 

são comuns a canalização e o recobrimento de canais. Essa pratica é um fator agravador dos 

problemas de enchentes e em função disso iniciou-se um movimento que propõe uma 

abordagem de recuperação e preservação de canais, por meio de intervenções como reabertura 

e renaturalização de rios e implementação de parques lineares (PINTO et al, 2006; 

BOTELHO, 2011). Além dos canais propriamente ditos, a preservação e recuperação de 
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outras áreas de uma bacia é um aspecto que, mesmo que realizado em apenas parte dela (por 

exemplo áreas ainda não ocupadas e APPs), pode trazer impactos positivos significantes para 

a macrodrenagem (CANHOLI, 2005). Para a efetivação dessas medidas tanto de recuperação 

quanto de preservação da macrodrenagem é necessário um planejamento da ocupação urbana 

que seja coerente e consistente com os objetivos de melhoria da macrodrenagem e de 

sustentabilidade da mesma.  

De acordo com TUCCI (2005), os principais indicadores da urbanização em uma 

região dizem respeito a aspectos socioeconômicos relativos à população (taxa de crescimento, 

migração e densificação urbana); à economia (renda, produto bruto e perfil de produção) e ao 

uso do solo. Esses indicadores refletem alterações do espaço que ocorrem no tempo, no 

entanto, em áreas heterogêneas (como cidades e bacias hidrográficas) onde o 

desenvolvimento urbano não se encontra com a mesma intensidade e no mesmo estágio por 

toda a sua extensão, outros indicadores relativos a estes mesmos aspectos (demografia, renda 

e uso do solo) podem ser importantes na avaliação e planejamento da urbanização e de seus 

impactos. Essa forma de abordagem possibilita, por exemplo, a segmentação da área em 

subáreas para identificação daquelas nas quais a urbanização é mais ou menos intensa e de 

pontos de vulnerabilidades de determinado aspecto, e.g., inundações, de forma a orientar as 

medidas de planejamento a serem tomadas para cada parte do espaço. 

 Tratando-se do planejamento para a macrodrenagem é de extrema importância o 

estudo de aspectos hidrológicos, uma vez que estes são capazes de descrever fatores 

importantes tais como as vazões e processos de erosão e assoreamento de canais. Esses 

aspectos têm forte relação com a ocupação urbana, uma vez que são diretamente impactados 

pela mesma.  

A associação da hidrologia com elementos de engenharia representa também uma 

abordagem importante sobre o planejamento da macrodrenagem, uma vez que pode propiciar 

avaliação da capacidade de escoamento dos canais e da necessidade de recondicionamento 

dos mesmos. O recondicionamento de canais aqui descrito representa uma medida favorável à 

recuperação da macrodrenagem e pode ser entendido como a readequação da geometria dos 

mesmos e realização de desassoreamento/dragagem. 

 Assumindo-se a necessidade da realização de dragagens para a recuperação da 

macrodrenagem, a geoquímica surge como um elemento importante do planejamento com 

esse propósito. Além dos processos de erosão e de transporte e deposição de sedimentos (os 

quais justificam a realização de dragagens), a própria legislação pertinente sobre a destinação 

de sedimentos dragados adota aspectos geoquímicos de qualidade de solos e sedimentos para 
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a definição das formas viáveis de uso e disposição desse material. A princípio, a legislação 

prioriza o uso benéfico de material dragado para obras de infraestrutura de macrodrenagem, 

como recuperação de APPs e parques lineares. Aspectos geoquímicos determinam em grande 

parte a viabilidade dessa abordagem (Resoluções CONAMA n. 454, 2012 e CONAMA, n. 

420, 2009). 

A intervenção por parques lineares é uma abordagem amplamente utilizada em todo 

o mundo, inclusive no Brasil, que apresenta um grande potencial de promover a preservação e 

recuperação de cursos d’água e áreas verdes em ambientes urbanos (OLIVEIRA, 2004; 

CASCAVEL, 2012; MORAIS et al, 2015). Essas intervenções em muitos casos podem ser 

compatíveis e convenientes com as perspectivas de recuperação da macrodrenagem e, 

portanto, o uso benéfico de materiais dragados, uma vez que os mesmos podem servir de 

agregados de construção em obras de parques lineares e outras intervenções . 

 Os aspectos institucionais são fundamentais ao planejamento e controle de questões 

relacionadas aos recursos hídricos, dentre eles a macrodrenagem (TUCCI, 2005). Em escala 

municipal, o Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana e, portanto, representa o principal instrumento 

legal/institucional para implantação/execução de políticas públicas de desenvolvimento e 

expansão urbana em um município (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). Sendo assim, para um 

planejamento efetivo visando a preservação e recuperação da macrodrenagem é essencial a 

inclusão nos PDMs de aspectos como os parques lineares e APPs. Alguns municípios como, 

por exemplo, São Paulo (SÃO PAULO, 2014), Campinas (CAMPINAS, 2018) e Cascavel 

(CASCAVEL, 2012) já incluíram os parques lineares e APPs em seus PDMs e obtiveram 

resultados favoráveis à macrodrenagem. 

Uma vez que o planejamento é realizado visando não só solucionar problemas 

existentes do presente mas também evitar ou reduzir aqueles com probabilidade de ocorrer no 

futuro, é importante no ponto de vista da macrodrenagem considerar a perspectiva de 

mudanças climáticas. Essa perspectiva implica que, para uma efetiva sustentabilidade 

municipal futura, é necessário desde já a tomada de medidas preventivas e adaptativas 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014). Para o município de 

Três Rios e outros municípios do estado do Rio de Janeiro há uma expectativa de aumento da 

pluviosidade (FIOCRUZ, 2011), o que necessariamente acarretaria no aumento das vazões 

dos canais e da probabilidade de aumento na ocorrência de inundações. Desta forma, é 

importante a contextualização das condições de macrodrenagem futuras em um cenário de 
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mudanças climáticas, que pode implicar na maior necessidade de readequação e preservação 

do que a necessária atual (condição sem mudanças climáticas).  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Propor abordagem metodológica interdisciplinar de planejamento na fase de 

elaboração e revisão de Planos Diretores Municipais para a avaliação, conservação e 

recondicionamento da macrodrenagem natural, elemento essencial à sustentabilidade 

municipal atual e futura (devido a mudanças climáticas). . 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever o cenário regional (Centro-Sul Fluminense), municipal (Três Rios) e da 

bacia do córrego Purys, considerada nesse estudo como piloto extrapolável para as 

demais micro e pequenas bacias na região. 

• Elaborar índice integrador de indicadores ambientais e socioeconômicos para 

caracterização do perfil da população e ocupação/uso do solo, visando a segmentação 

da bacia do Purys.  

• Estimar e avaliar as vazões críticas em seções da bacia, e a necessidade do 

recondicionamento geométrico das mesmos e do canal fluvial entre seções, na lógica 

da mensuração do efeito de jusante, nos cenários atual e de mudanças climáticas.   

• Caracterizar geoquimicamente o solo das margens e o sedimento do córrego Purys, 

avaliando as implicações legais do seu uso benéfico em intervenções de 

engenharia/urbanismo (parques lineares) e/ou de preservação stricto sensu de APPs na 

bacia. 

• Sugerir abordagens para a implementação de parques lineares na bacia do Purys a 

serem incluídas em PDMs.   
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 CICLO HIDROLÓGICO E BALANÇO HÍDRICO 

3.1.1 Ciclo hidrológico 

O ciclo hidrológico ( Figura 1) pode ser entendido como o fenômeno de circulação 

da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, que ocorre em escala global e é movido 

principalmente pela energia solar em conjunto com a gravidade (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS, 2014). Outra definição do ciclo hidrológico é apresentada por WILKEN (1978), 

caracteriza esse fenômeno como um ciclo completo de evaporação, condensação, precipitação 

e escoamento da água em um sistema. 

 Figura 1 – Esquema do ciclo hidrológico 

 
Fonte: USGS 

Não existe necessariamente um ponto inicial do ciclo hidrológico, no entanto, para 

melhor entendimento ele será explicado a partir da superfície terrestre. Partindo da superfície, 

a água presente em depressões, corpos d’água, poças e retida como umidade do solo passa do 

estado líquido para gasoso (forma de vapor) pelos processos de evaporação e transpiração. A 

evaporação ocorre em função da exposição da água à energia solar enquanto a transpiração 
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consiste no processo de utilização da água do solo pelas plantas e eliminação da mesma na 

forma de vapor (PINTO et al, 1976; RAGHUNATH, 2006). O conjunto da evaporação e 

transpiração em algumas literaturas é considerado como um único processo denominado 

evapotranspiração ou evaporação total (PINTO et al, 1976; LINSLEY et al, 1975; MORÁN, 

1989; RAGHUNATH, 2006). 

O vapor de água ascende na atmosfera e ao atingir maiores altitudes se resfria, 

condensa e forma nuvens, que aumentam gradativamente de umidade até que seja atingido um 

ponto de saturação no qual ocorre o processo de precipitação, quando a água (no estado 

líquido) retorna à superfície na forma de chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada 

(WILKEN et al, 1978; RAGHUNATH, 2006).  

Uma parcela da água precipitada evapora durante a queda ou fica retida pela 

vegetação (processo de interceptação), enquanto outra parte atinge superfície (solo e corpos 

hídricos). A parte que atinge o solo pode seguir dois caminhos: correr pelo mesmo por 

escoamento superficial ou penetrar no solo por infiltração. A parte que escoa superficialmente 

se movimenta até que fique retida em alguma depressão, se infiltre ou atinja algum corpo 

hídrico, nos quais eventualmente irá evaporar, enquanto a parte que infiltra pode escoar 

subsuperficialmente até os corpos hídricos ou atingir maiores profundidades do solo (processo 

de percolação) e ser armazenada em lençóis freáticos, a partir dos quais pode atingir os corpos 

hídricos (PINTO et al, 1976). 

3.1.2 Balanço Hídrico 

Em hidrologia, o balanço hídrico é a quantificação das entradas e saídas de água de 

um sistema. As diferenças entre essas entradas e saídas definem condições de déficit ou 

excedente hídrico, sendo o excedente hídrico representativo da ocorrência do escoamento 

superficial (NETO, 1989). A equação 1 apresenta a equação hidrológica representativa do 

balanço hídrico (VILLELA E MATTOS, 1975; RAGHUNATH, 2006). A variável ∆S 

representa o balanço hídrico e indica condições de excedente hídrico quando positiva e déficit 

quando negativa. 

∆𝑆 = 𝐼 − 𝑂    ( 1) 

Onde: 

∆S: variação de água no sistema  

I: entradas (inflow)  

O: saídas (outflow) 
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O estudo do balanço hídrico tem sua aplicabilidade em diversas áreas de estudo e 

pode ser aplicado em diferentes escalas temporais (diária, mensal, anual), sendo que na 

hidrologia a sua aplicação se dá principalmente para a quantificação da disponibilidade 

hídrica para reservatórios ou para o estudo de bacias hidrográficas (NETO, 1989). Em bacias 

hidrográficas, o balanço hídrico pode demonstrar os períodos do ano em que ocorre o 

escoamento superficial (excedente hídrico), assim como as variações no volume escoado. 

Uma abordagem para o estudo do balanço hídrico é considerar o solo como um 

reservatório de água, que é abastecido pela precipitação (entrada) e tem a remoção de água 

pela evapotranspiração (saída). Esse reservatório possui uma capacidade máxima de 

armazenamento (capacidade de campo), que determina o limite máximo de retenção de água 

pelo solo (BERTOL et al, 2006; ROSSATO, 2002). Quando o limite de retenção de água é 

superado (excedente hídrico) ocorre o escoamento superficial (fluxo hortoniano). 

O modelo de Thornthwaite e Mather (1955) é comumente utilizado para o cálculo do 

balanço hídrico e foi utilizado por Rolim et al (1998) para o desenvolvimento de um 

programa de computador em ambiente EXCEL chamado “BHnorm.xls”, que é amplamente 

disseminado e atualmente está disponível nos portais de universidades como a Universidade 

de São Paulo (USP) na internet. O programa realiza o cálculo do balanço hídrico a partir dos 

dados de precipitação, temperatura e capacidade de água disponível (CAD) no solo, sendo os 

valores de evapotranspiração real e potencial calculados em função da temperatura. 

3.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A bacia hidrográfica (Figura 2) é considerada pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH, 1997) como a unidade territorial para a implementação de políticas e 

gerenciamento de recursos hídricos e, portanto, representa uma unidade importante do ponto 

de vista do planejamento ambiental. De acordo com a Agência Nacional de Águas 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2014), uma bacia hidrográfica pode ser descrita 

fisicamente como uma região topograficamente delimitada pelos pontos de maior altitude 

(divisores de água) na qual todo o escoamento superficial converge e corre por uma rede de 

drenagem em direção aos locais de menor altitude até atingir um pouco de deságue comum 

(foz). Essa região pode ser subdividida em bacias menores, denominadas subbacias. 
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Figura 2 – Esquema de bacia hidrográfica 

 
Fonte: PEDRAZZI, 2003 apud AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2012 

A bacia hidrográfica está diretamente relacionada com o caminho percorrido pela 

água precipitada e seu estudo é fundamental para a macrodrenagem e prevenção de 

inundações. As características físicas, de cobertura e de ocupação de uma bacia influenciam 

diretamente nos volumes de cheias e as vazões nos cursos d’água. 

3.2.1 Aspectos fisiográficos 

Diversos aspectos geométricos (área, perímetro, comprimento do curso d’água 

principal, comprimento total dos cursos d’água, diferença de altitude e declividade) e 

coeficientes calculados a partir destes auxiliam na caracterização de uma bacia hidrográfica e 

no entendimento de sua drenagem. Do ponto de vista das inundações, por exemplo, esses 

parâmetros podem indicar se uma bacia é mais ou menos propensa à ocorrência desses 

eventos. Cabe ressaltar que esses parâmetros podem ser utilizados como indicadores, mas que 

também existem outros aspectos não necessariamente relacionados à geometria que também 

podem exercer forte influência na ocorrência de enchentes em uma bacia, tais como as 

condições de cobertura do solo. 

O coeficiente de compacidade (Kc) é um parâmetro calculado em função do 

perímetro e da área da bacia (Equação 2) a partir do qual a mesma pode ser comparada com 

um círculo. É um número adimensional de valor mínimo 1 e sua interpretação é que quanto 

mais próximo de 1, menos alongada e mais susceptível a enchentes e a bacia, enquanto quanto 

mais distante da unidade, mais irregular e alongada é a bacia (VILLELA E MATTOS, 1975). 

A justificativa dessa interpretação é a de que, quanto mais circular/menos alongada a bacia 

maior a quantidade do escoamento superficial que se concentra em um único ponto após 

precipitar a uma curta distância. 
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𝐾𝑐 = 0,28
𝑃

√𝐴
 

  ( 2) 

Onde: 

P: perímetro (km)  

A: área (km²) 

O fator de forma (Kf) (Equação 3) é uma função da área e do comprimento do eixo 

da bacia e sua interpretação se dá pela perspectiva de que quanto maior o seu valor mais 

sujeita a bacia está a ocorrência de picos de enchente (VILLELA E MATTOS, 1975). O 

entendimento dessa interpretação desse parâmetro é similar ao do coeficiente de 

compacidade. 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐸2     ( 3) 

Onde: 

 

E: eixo da bacia (km)  

A: área (km²) 

A densidade de drenagem (Dd) é um parâmetro calculado em função da área da bacia 

e do comprimento total dos cursos d’água (Equação 4) que define a eficiência da drenagem na 

bacia, de forma que, quanto menor o valor de Dd, menos eficiente (VILLELA E MATTOS, 

1975). A interpretação desse parâmetros, pode ser a de que quanto maior a densidade de 

drenagem mais propensa a bacia está à ocorrência de enchentes, uma vez que o tempo de 

resposta da bacia à precipitação é menor e uma maior quantidade de água chega mais rápido a 

um determinado ponto.  

𝐷𝑑 =
𝐿

𝐴
    ( 4) 

Onde: 

L: comprimento total da drenagem (km)  

A: área (km²) 

A declividade média na bacia é outro fator relevante à drenagem, pois influencia na 

velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, no tempo que a água leva para se 

concentrar no leito dos rios, na quantidade de água infiltrada, na susceptibilidade à erosão e na 

magnitude dos picos de enchente. As baixas declividades resultam em menor velocidade de 

escoamento e, portanto, menor susceptibilidade à erosão, menores picos de enchentes e maior 

infiltração (VILLELA E MATTOS, 1975). 



30 
 

 

 Tabela 1 apresentam faixas de valores dos parâmetros geométricos e de relevo apresentados e 

suas respectivas interpretações de acordo com BELTRAME (1994) e SILVA & MELLO, 

2003 apud SIQUEIRA et al, 2012. 

Tabela 1 – Faixas de valores e interpretações para os parâmetros geométricos e de relevo de 

bacias hidrográficas 

Parâmetro Valor Interpretação Referência 

Coeficiente de 

Compacidade 

1,00 – 1,25 Alta propensão a grandes enchentes SILVA & 

MELLO, 2003 

apud SIQUEIRA 

et al, 2012)  

1,25 – 1,50 Média propensão a grandes enchentes 

> 1,50 Baixa propensão a grandes enchentes 

Densidade de 

drenagem 

(km/km²) 

< 0,50 Dd  baixa 

(BELTRAME, 

1994) 

0,50 – 2,00 Dd  mediana 

2,01 – 3,50 Dd  alta 

> 3,50 Dd  muito alta 

Declividade 

média (%) 

0 – 8% Relevo suave ondulado 

(BELTRAME, 

1994) 

8,01% – 

20% 
Relevo ondulado 

20,1 – 45 Forte ondulação 

> 45 Montanhoso a escarpado 

Fator de forma 

< 0,50 Baixa propensão a grandes enchentes SILVA & 

MELLO, 2003 

apud SIQUEIRA 

et al, 2012) 

0,50 – 0,75 Média propensão a grandes enchentes 

0,75 – 1,00 Alta propensão a grandes enchentes 

Fonte: BELTRAME, 1994; SILVA & MELLO, 2003 apud SIQUEIRA et al, 2012. 

O tempo de concentração, que é definido pelo tempo que uma gota de água 

precipitada no ponto mais alto da bacia levaria para atingir o ponto mais baixo (saída), 

representa o tempo a partir do qual se pode assumir que toda a bacia contribui para a vazão na 

saída. O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica pode ser determinado pela 

Equação 5, que considera o comprimento do talvegue e a diferença de altitude entre os pontos 

extremos (MORALES, 2003). 

𝑡𝑐 = 57 (
𝑳𝟑

∆𝒉
)

0,385

   
  ( 5) 
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Onde: 

tc: tempo de concentração (min)  

L: comprimento do talvegue (km)  

∆h: diferença de altitude (m) 

3.3 URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM 

As inundações dos cursos d’água, a princípio, são processos naturais que ocorrem 

periodicamente, no entanto, são agravadas pela ocupação urbana e passam a ser problemas 

para as atividades humanas a medida que na área da bacia hidrográfica: (i) são ocupadas as 

margens dos rios; (ii)  o solo é impermeabilizado pelo adensamento das edificações, de forma 

a reduzir a infiltração e aumentar a velocidade do escoamento superficial; e (iii) as seções dos 

cursos d’água são reduzidas em função do estrangulamento por pilares de pontes, aterros, 

adutoras, rodovias e assoreamento (PINTO et al, 2006). 

A alteração do leito dos cursos d’água é comum durante os processos de urbanização 

e este é aspecto relevante para a degradação da drenagem natural de uma bacia. Além de 

alterações na geometria e no revestimento dos canais, a ocupação urbana pode suprimir o leito 

de enchentes dos cursos d’água. Esses leitos de enchentes, também chamados planície ou 

várzea de inundação, correspondem ao espaço às margens dos canais que são natural 

ocupadas pela água durante os períodos de chuva do rio. A Figura 3 apresenta um esquema 

das fases de degradação da drenagem natural de um curso d’água em função da urbanização. 

Figura 3 – Fases da degradação da drenagem natural 

 
Fonte: MARTINS, 1995 
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No âmbito da macrodrenagem, a tendência da ocupação é de se iniciar à jusante da 

bacia em direção à montante, em função das características de relevo. No início da ocupação 

da bacia, na região à jusante, os projetos dos sistemas de drenagem são elaborados apenas 

para a área que está se estabelecendo, sem considerar as áreas que futuramente serão ocupadas 

mais a montante. Dessa forma, quando o crescimento urbano no restante da bacia ocorre sem 

planejamento e sem a ampliação da capacidade da rede de drenagem, inundações se tornam 

mais frequentes (principalmente na área mais antiga à jusante) devido à sobrecarga do sistema 

(TUCCI, 1995). Essas inundações em áreas urbanas podem apresentar consequências 

negativas para as populações como desabrigar pessoas, poluir corpos hídricos, veicular 

doenças, gerar de custos econômicos, sociais e materiais e provocar mortes (PINTO et al, 

2006; TUCCI, 2005). 

Outro fator relevante sobre os impactos da urbanização diz respeito à qualidade das 

águas superficiais. Em áreas urbanas, além dos aportes advindos das redes de esgoto e águas 

pluviais e dos resíduos destinados de forma indevida, os corpos hídricos também recebem 

sedimentos, resíduos sólidos urbanos ou qualquer outro tipo de material que possa ser 

carregado pelo escoamento superficial. Sendo assim, os sistemas de drenagem urbana se 

relacionam diretamente com a qualidade das águas superficiais, uma vez que essas águas são 

os receptores finais dos matérias que circulam pelas bacias (BOTELHO, 2011). 

3.3.1 Influência da urbanização no ciclo hidrológico 

A ocupação urbana tem impactos nos componentes do ciclo hidrológico, uma vez 

que altera as condições de cobertura vegetal e impermeabiliza o solo. A impermeabilização do 

solo por telhados, pavimentação e calçadas aumenta o escoamento superficial e reduz a 

infiltração, uma vez que a água que inicialmente escoaria lentamente, se infiltraria no solo ou 

seria retida pelas plantas, passa a escoar superficialmente na direção dos corpos hídricos 

(TUCCI, 2005).  

O aumento no escoamento superficial gera a necessidade de uma maior capacidade 

de escoamento dos cursos d’água, com aumento de seções e de declividades dos canais, uma 

vez que as velocidades de escoamento e vazões se tornam maiores e, consequentemente, os 

tempos dos picos de cheias se tornam menores. A redução da infiltração, por sua vez, tem 

como consequência a redução da recarga de aquíferos e, consequentemente, do nível dos 

lençóis freático, o que acarreta em uma redução do escoamento subterrâneo  (TUCCI, 2005). 

Outro fator relevante é a remoção da vegetação nas margens dos cursos d’água 

(matas ciliares), que desempenharia o papel de reter os sedimentos carregados pela chuva e 
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reduzir a velocidade do escoamento para os rios. Uma vez removidas essas matas ciliares, há 

uma redução da infiltração e aumento das velocidades de escoamento superficial aumentam, o 

que ocasiona na antecipação dos picos de cheia (SMA-SP, 2014; TUCCI, 2005).  

Os processos de evapotranspiração também são reduzidos em decorrência da 

ocupação urbana, uma vez que a cobertura vegetal é removida para dar lugar às áreas 

impermeáveis (TUCCI, 2005). Como foi explicado anteriormente, as plantas também exercem 

o papel de interceptação da água precipitada e, portanto, com a alteração da cobertura vegetal 

esse processo é diminuído. 

Dessa forma, pode se entender que a urbanização tem importantes impactos no ciclo 

hidrológico em função da redução dos processos de infiltração (impermeabilização), 

interceptação e evapotranspiração (remoção da vegetação) e consequente aumento do 

escoamento superficial. Esse incremento no escoamento superficial acarreta em aumentos nos 

volumes de cheias e nas vazões dos canais, tendo como consequência inundações mais graves 

e mais frequentes. 

3.3.2 Assoreamento de cursos d’água 

O processo de assoreamento pode ser entendido como o acúmulo de sedimentos e 

outros materiais no leito dos corpos hídricos, reduzindo sua capacidade de escoamento (SMA-

SP, 2014; BELIZÁRIO, 2015).  

De acordo com BELIZÁRIO (2015), no cenário da urbanização, os processos de 

assoreamento são potencializados, pois o escoamento superficial das áreas impermeabilizadas 

carrega consigo sedimentos para serem depositados no leito dos rios. Além disso, a remoção 

das matas ciliares é um fator agravante do assoreamento, visto que essa vegetação teria o 

papel de proteger as margens do rio e reter sedimentos trazidos pelo escoamento (SMP-SP, 

2014). BELIZÁRIO (2015) cita também o papel do descarte inadequado de resíduos sólidos 

em cursos d’água como fator potencializador do assoreamento. 

BOTELHO (2011) explica sobre os três processos geomorfológicos naturais básicos 

dos cursos d’água: erosão, transporte e deposição e sobre como esses cursos se desequilibram 

e se reajustam para tentar reestabelecer o equilíbrio quando ocorre alguma 

alteração/intervenção nos canais.  

A retificação de um trecho do baixo curso de um rio altera não só aquele trecho mas 

o rio como um todo. O aumento da velocidade de escoamento na área retificada também 

causa um aumento nas velocidades nos trechos à montante (o rio funciona como um sistema 

único) e intensifica os processos erosivos e de transporte de forma que, consequentemente, 
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todo o material erodido e transportado se depositará a jusante quando ocorrer uma menor 

declividade, acarretando no eventual assoreamento do trecho canalizado. Essas situações 

ocorrem especialmente em áreas onde não há mata ciliar nas margens a montante do rio, uma 

vez que são comuns desbarrancamentos na ausência dessa vegetação (BOTELHO, 2011). 

As pontes e pontilhões representam outro fator que contribui para o assoreamento. 

De acordo com VITÓRIO (2016), os pilares e encontros dentro de leitos de cursos d’água 

podem causar três tipos de erosão, os quais podem ou não ocorrer simultaneamente: o 

primeiro tipo é a erosão do leito do rio, que pode ocorrer a montante, a jusante ou sob a ponte; 

o segundo diz tem relação com a redução da seção de escoamento, que aumenta a velocidade 

de escoamento e, consequente o potencial erosivo da água; e o terceiro é a erosão localizada 

em torno dos pilares e encontros, criando fossas de erosão. Os sedimentos erodidos nesse 

processos são carregados pela água, até se depositarem em algum momento, desencadeando 

no assoreamento. 

3.4 INTERVENÇÕES HUMANAS NA MACRODRENAGEM 

As intervenções humanas na macrodrenagem urbana podem ser divididas 

historicamente em três períodos: higienista, racionalista e científico (PINTO et al, 2006).  

O período higienista ocorreu durante o século XIX e foi marcado pela criação do 

redes de drenagem com o objetivo de escoar rapidamente a precipitação e evitar água parada e 

empoçada pois se considerava que a mesma era passível de contaminação. Esse período teve 

fim por volta de 1989, com a criação do Método Racional para dimensionamento de obras 

hidráulicas (PINTO et al, 2006; MARTINS, 2012). 

A partir do período racionalista, as intervenções se voltaram à retificação e 

revestimento dos cursos d’água. Essas ações não obtiveram resultados efetivos e acarretaram 

em graves problemas, como o aumento das velocidades de escoamento, transferência de 

inundações para a jusante, eliminação de ecossistemas aquáticos, erosão nas margens, 

destruição de casas, perdas de vidas humanas e propagação de doenças, além de apresentar 

elevados custos (PINTO et al, 2006, BOTELHO, 2011). BOTELHO (2011) afirma que as 

intervenções realizadas nesse período não só foram ineficazes na prevenção de inundações, 

como contribuíram para a sua ocorrência e as fizeram aumentar em proporção. 

Nos dias de hoje adota-se uma perspectiva de renaturalização, preservação e 

despoluição dos cursos d’água e manutenção das várzeas de inundação. As intervenções se 

voltam para ações que não exijam medidas estruturais, visando a redução de custos e o 

aproveitamento do potencial urbanístico local por meio de ambientes como áreas verdes e 
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parques lineares (PINTO et al, 2006; BOTELHO, 2011). CANHOLI (2005) defende que a 

drenagem deve ser incluída em um processo de planejamento urbano, sendo trabalhada em 

coordenação com outros aspectos, como os planos de saneamento básico, uso do solo e 

transportes. 

3.5 INFRA-ESTRUTURA VERDE 

De acordo com CORMIER et al (2008), a infraestrutura verde pode ser definida 

como uma rede de espaços abertos urbanos que mimetizam funções hidrológicas e ecológicas 

de ambientes naturais relacionadas ao manejo de águas urbanas, conforto ambiental, 

biodiversidade, recreação e lazer, acessibilidade e paisagismo. Segundo os autores, esse 

conceito se aplica tanto a nível de planejamento urbano como a nível de projeto, uma vez que 

essas estruturas podem ser integradas aos mesmos. 

MORSCH et al (2017) definem a infraestrutura verde como “redes multifuncionais 

de espaços vegetados, arborizados e permeáveis que, interconectados reestruturam a 

paisagem”  e alegam que estas estruturas são essenciais ao desenvolvimento sustentável, 

renovação do urbanismo e retomada dos serviços prestados pela natureza e conexão da cidade 

com a mesma.  

Autores como CORMIER et al (2008) e MORSCH et al (2017) incluem os conceitos 

de corredores verdes e parques lineares como categorias de infraestrutura verde e FERREIRA 

(2010) demonstra os espaços de infraestrutura verde como espaços a serem conectados entre 

si pelos corredores verdes. Considerando isso, pode-se entender que infraestrutura verde são 

espaços que se conectam, dentre eles os parques lineares, dentro do espaço urbano e 

mimetizam funções de ambientes naturais com o objetivo de beneficiar a cidade hidrológica e 

ecologicamente. 

O trabalho de CORMIER et al (2008) apresenta alguns exemplos de tipologias de 

infraestrutura verde, como os jardins de chuvas, canteiros pluviais, biovaletas, lagoas pluviais 

e tetos verdes. 

Os jardins de chuvas (Figura 4) são depressões topográficas preenchidas com solo 

que recebem o escoamento superficial das áreas impermeabilizadas de seu entorno, de forma 

a absorver a água infiltrada e remover poluentes pela ações de micro-organismos, sendo que, 

quando há vegetação presente, a remoção de poluentes é aumentada, assim como a 

evapotranspiração no local. Os canteiros pluviais (Figura 5) se assemelham aos jardins de 

chuvas, no entanto, são construídos em pequenos espaços urbanos (CORMIER et al, 2008). 
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Figura 4 – Esquema de jardim de chuva 

 
Fonte: CORMIER et al, 2008 

Figura 5 – Esquema de canteiro pluvial 

 
Fonte: CORMIER et al, 2008 

As biovaletas (Figura 6), também chamadas valetas de biorretenção vegetadas, são 

depressões lineares com vegetação e solo com o objetivo principal de realizar a limpeza do 

escoamento superficial pela retenção de poluentes, assim como reduzir a velocidade do 

mesmo. A água escoada por essas valetas é direcionada para jardins de chuvas ou sistemas de 

retenção ou detenção de água convencionais, enquanto os poluentes retidos são decompostos 

pela ação do sol, ar e micro-organismos (CORMIER et al, 2008). 
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Figura 6 – Esquema de biovaleta 

 
Fonte: CORMIER et al, 2008 

As lagoas pluviais (Figura 7) funcionam como bacias de retenção que recebem e 

armazenam o escoamento superficial. Como parte da água precipitada geralmente permanece 

na lagoa durante os períodos de chuva, CORMIER et al (2008) comparam as lagoas pluviais a 

alagados construídos. 

Figura 7 – Esquema de lagoa pluvial 

 
Fonte: CORMIER et al, 2008 

Tetos verdes (Figura 8) são tipologias estruturadas nos telhados das edificações 

caracterizadas por uma camada de solo com vegetação sobre uma base de barreiras contra 

raízes, reservatório de drenagem e uma membrana à prova d’água. Além de absorver a 

precipitação, essas estruturas tem como benefício a redução de efeitos de ilha de calor e 

criação de habitats (CORMIER et al, 2008). 
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Figura 8 – Exemplo de teto verde 

 
Fonte: CORMIER et al, 2008 

A partir de uma discussão sobre o conceito de ecologia de paisagens e sua 

aplicabilidade no âmbito da infraestrutura verde, AHERN (2007) extrai duas ideias as quais o 

autor considera “chave”: a abordagem de multi-escala e a ênfase na conectividade física e 

funcional. 

A abordagem em multi-escala se fundamenta em uma teoria hierárquica, que adota o 

princípio de que os sistemas existem em diferentes escalas que se relacionam e funcionam 

simultaneamente, de forma que as terras se encontram inseridas em áreas maiores que 

frequentemente limitam e controlam os processos ecológicos (AHERN, 2007). AHERN 

(2007) aponta para a avaliação e planejamento da configuração espacial das paisagens e 

processos e das interações entre os mesmos como ferramenta para a delimitação de locais 

onde importantes conexões existem ou deveriam ser construídas. Do ponto de vista de áreas 

urbanas, o autor propõe a divisão do território nas escalas de: regiões metropolitanas ou 

cidade, bairros e lotes.  

No âmbito da macrodrenagem urbana, as diferentes escalas propostas por AHERN 

(2007) são coerentes no sentido da definição das instituições e órgãos competentes para o 

planejamento e execução de programas e ações, assim como da escala de abrangência dos 

mesmos, no entanto, cabe ressaltar que, com base nos princípios de hidrologia e da PNRH 

(1997) é coerente considerar que a bacia hidrográfica represente uma escala e unidade de 

planejamento primordial para a efetividade desses programas e ações e que a mesma não 

necessariamente obedece aos limites políticos e administrativos criados pelo homem. 

O conceito de conectividade física e funcional se relaciona com a interferência de 

uma paisagem no fluxo de energia, materiais, nutrientes, espécies e pessoas. Em áreas 

impactadas pela urbanização, a conectividade entre as terras é comumente reduzida e resulta 
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em fragmentações com impactos significantes em processos ecológicos. Esse conceito se 

relaciona diretamente com o fluxo das águas e a quebra da conectividade hidrológica é uma 

das maiores preocupação no planejamento sustentável, visto que diversas atividades humanas 

dependem de recursos hídricos (AHERN, 2007) e que impactos nesse fluxo podem trazer 

graves problemas à população, como é o caso das inundações.  

3.5.1 Parques Lineares 

Os parques lineares são uma categoria de intervenção que está inserida no conceito 

de corredores verdes (greenways) (MORA, 2013). AHERN (2002) define corredores verdes 

como sistemas ou redes de terras protegidas que são manejadas visando múltiplos usos, como: 

proteção da natureza, da biodiversidade e dos recursos hídricos, recreação e proteção de 

matrimônio histórico e cultural. De acordo com o autor, essas intervenções incluem 

corredores/parques lineares e áreas protegidas maiores que se conectam entre si do ponto de 

vista físico e de suas funções. 

Conforme apresentado nas pesquisas de MORA (2013) e ZAKARIA (2006), os 

propósitos dos corredores verdes foram diferentes no decorrer da história e as intenções atuais 

correspondem à terceira geração de greenways. De acordo com MORA (2013), a primeira 

utilização desses corredores ocorre no século XIX com o objetivo de aproveitamento estético 

e recreativo das cidades, por meio de bulevares e avenidas, enquanto a segunda geração foi 

empregada entre os anos 1960 e 1985 com o intuito de locomoção pela cidade e acesso a 

recursos naturais, com a criação de rotas às margens dos rios para o trânsito de bicicletas.  

Segundo ZAKARIA (2006), a terceira e atual geração de corredores verdes surge nos 

anos 80 com o fortalecimento dos movimentos ambientais, quando foram incluídas no 

propósito dos greenways funções relacionadas ao meio ambiente, como proteção de habitats 

naturais e de ecossistemas ameaçados, preservação de patrimônio cultural, proteção contra 

inundações, controle de erosão e propósito de educação e interação com a natureza. De acordo 

com o autor, esses objetivos oferecem benefícios econômicos a longo prazo e servem tanto ao 

homem como à natureza. 

Os parques lineares (Figura 9) podem ser entendidos como intervenções urbanísticas 

caracterizadas pela criação ou recuperação de áreas verdes associadas à rede hídrica 

considerando a conservação dos recursos naturais e o uso da área pela população para 

atividades associadas ao lazer, cultura e transporte não-motorizado pela implantação de 

ciclovias e caminhos para pedestres (SUZUMURA, 2012; MEDEIROS, 2012). MORA 

(2013) resume a caracterização de parques lineares em 05 aspectos: (i) espaços lineares que 
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oferecem movimento e transporte; (ii) formam a paisagem e conectam espaços; (iii) são 

multifuncionais; (iv) são compatíveis com o desenvolvimento sustentável por promoverem 

proteção e desenvolvimento econômico, e (v) não devem entrar em conflito com outras áreas, 

mas sim promover articulação entre elas como elemento complementar ao planejamento físico 

e paisagístico do espaço. 

Figura 9 – Parque linear às margens do rio Cheonggyecheon, Coréia do Sul. 

 
Fonte: MEDEIROS, 2016 

Os parques lineares atualmente precisam ser amplamente difundidos pelo Brasil e 

incluídos nas políticas públicas e PDMs. São bem difundidos pelo mundo, existindo de 

diversos exemplos em países como Estados Unidos, Portugal, Itália, Cingapura, Japão, Coréia 

do Sul, Austrália, México, Chile e Equador. No Brasil, são exemplos os parques Tiquatira, do 

Tietê e do Sapé em São Paulo, o parque do Iguaçu em Curitiba, os parques Maternidade e 

Tucumã em Rio Branco e os parques Mello Barreto e da Gleba E no Rio de Janeiro (MORA, 

2013; MEDEIROS, 2016). 

No sentido das águas pluviais, os parques contribuem pelo aumento das zonas de 

inundação e redução da vazão dos corpos hídricos, pela conservação de áreas permeáveis e 

por evitar a ocupação irregular. Além disso, visando-se a interligação entre os fragmentos de 

vegetação, prioriza-se a implantação desses parques de forma que os caminhos e a cobertura 

vegetal sejam contínuos ao longo de um corpo hídrico (DOBBERT et al, 2012; 

CALLEGARO, 2012; SOLUÇÕES PARA CIDADES). Além disso, esses parques também 

são comumente associados à melhoria do microclima em áreas altamente urbanizadas 

(DOBBERT et al, 2012). 

3.5.2 Critérios legais sobre parques lineares 

Os parques lineares estão inseridos no contexto de diversos marcos legais brasileiros, 

como o atual Código Florestal (lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012), o qual em seu artigo 3º 
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estabelece o conceito de Área de Preservação Permanente (APP) como “área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

A seção I do capítulo 2 dessa mesma lei trata da delimitação das APPs e estabelece 

os tipos de espaços que se inserem nesse conceito, dentre os quais se encontram as faixas de 

marginais dos cursos d’água naturais, as áreas de entornos de nascentes e olhos d’água e, 

quando declaradas de interesse social, áreas destinadas a (i) conter a erosão e mitigar riscos de 

enchente e deslizamentos; (ii) proteger várzeas; (iii) abrigar fauna e flora ameaçadas de 

extinção; (iv) proteger sítios de excepcional beleza ou valor científico, cultural e histórico; e 

(v) assegurar condições de bem-estar público. De acordo com essas definições pode-se 

observar que os parques lineares não só se incluem no conceito e na proposta das APPs, como 

sua a implantação e conservação também se sujeitam às normas aplicáveis a essas áreas. 

Cabe mencionar que anteriormente à versão atual do Código Florestal o conceito de 

APP já era utilizado por outras leis e normas como a versão anterior do CF (lei nº 4.771 de 

1965), pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA, lei nº 6.938 de 1981) e pelas 

resoluções nº 302, de 20 de março de 2002, e nº 369, de 28 de março de 2006, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A resolução nº 369 é um fator interessante aos 

parques lineares, uma vez que possibilita que os órgãos ambientais permitam a intervenção ou 

supressão de vegetação em APPs em casos de implantação de área verde pública em área 

urbana, o que pode ser visto como uma possível abertura para a implantação desses parques. 

Outro conceito presente no Código Florestal (CF) que se relaciona aos parques 

lineares, é o de áreas verdes urbanas, que se referem a áreas vegetadas a serem estabelecidas 

pelo poder público ou que terão seu estabelecimento exigido pelo mesmo e estão descritas na 

lei como “espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente 

nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e 

Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos 

recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 

culturais”. 

Do ponto do vista de planejamento urbano, um marco legal relevante aos parques 

lineares é o Estatuto da Cidade (lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que institucionaliza o 

Plano Diretor  Municipal (PDM), já citado no CF, como “o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana”, e que, portanto, deverá servir como documento 
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norteador do planejamento urbano nos municípios. Dessa forma, considerando-se a 

perspectiva de renovação e planejamento da paisagem urbana voltada para a sustentabilidade 

apresentada anteriormente, se torna indispensável a inclusão de políticas voltadas à 

macrodrenagem pela preservação e recuperação de corpos hídricos e pela implantação de 

infraestrutura verde (incluindo os parques lineares) nos planos diretores municipais.  

3.6 RECUPERAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS 

O trabalho de MORSCH et al (2017) apresenta a recuperação de rios como um 

princípio da infraestrutura verde. A relação entre esses dois conceitos faz sentido pelo 

propósito da infraestrutura verde de reestabelecer funções ecológicas e reinserir paisagens 

naturais no ambiente urbano e pelo histórico de supressão e degradação dos rios e córregos 

durante os processos de urbanização das cidades e, portanto, é coerente a reflexão de que a 

recuperação dos rios é um aspecto não só complementar, mas inerente à implantação de 

infraestrutura verde que vise o planejamento urbano sob uma perspectiva de sustentabilidade. 

A renaturalização de rios é um conceito que tem como objetivo a recuperação dos 

mesmos com regeneração da biota natural, preservação das áreas de inundação e restrição de 

usos que inviabilizem as suas funções do corpo hídrico, não necessariamente fazendo o tornar 

ao seu estado original mas atingindo uma condição sustentável na qual são satisfeitas as 

necessidades urbanas (SILVA et al, 2007; GARCIAS et al, 2013).  

BOTELHO (2011) alega que em áreas urbanas a renaturalização dos rios é mais 

difícil, uma vez que a mesma implicaria em ações que nem sempre são factíveis, como a 

remoção de população e de artefatos urbanos como vias, instalações e edificações, mas que 

ainda seriam viáveis ações para reduzir os impactos ambientais da ocupação e revalorizar os 

cursos d’água em ambiente urbano. Segundo a autora, nesses casos é mais aplicável o 

conceito de revitalização, que, de acordo com GARCIAS et al (2013), se define por ações 

integradas para a melhoria da qualidade da água para usos múltiplos, melhoria das condições 

ambientais e uso sustentável dos recursos naturais.   

O trabalho de GARCIAS et al (2013) apresenta diversos outros conceitos que se 

referem à tentativa de devolver os rios para as cidades, como: restauração, restauração 

ecológica, reabilitação e remediação, e nesse mesmo trabalho os autores ressaltam que o 

importante é observar que independente do conceito adotado, o objetivo principal é o de 

melhorar a qualidade dos ecossistemas urbanos. 

As experiências de recuperação de rios e córregos são diversas e se espalham pelo 

globo, sendo realizadas em canais de pequeno a grande porte da Europa (Alemanha, 
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Inglaterra, Polônia, Suíça, França e Holanda), Ásia (Coreia do Sul), Estados Unidos e 

América do Sul (Chile e Brasil). No Brasil podem ser citados os exemplos do Rio das Velhas 

e Mosquito em Minas Gerais, Tietê e Tijuco Preto (São Paulo) e do Rio São Francisco (Bahia, 

Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal) (GARCIAS et al, 

2013; ROLO et al, 2017; WILLIAMS et al, 2017; FILOSO et al, 2011). 

A bacia de Chesapeake, localizada no estado de Maryland, nos Estados Unidos, 

apresenta exemplos da implementação de medidas de renaturalização em diversos rios e 

córrego de pequena ordem. As medidas foram implementadas com os objetivos de atender os 

limites de carga total máxima diária de sedimentos e nutrientes estabelecidos por lei e com 

objetivos de planejamento para a adaptação às mudanças climáticas (WILLIAMS et al, 2017).  

A pesquisadora Solange Filoso, do Centro de Ciência Ambiental da Universidade de 

Maryland, apresentou em de 19 de julho de 2017 um seminário online (webinário) sobre 

estudos de casos de renaturalização de rios no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Esse 

seminário fez parte de uma série de webinários, os quais se encontram disponíveis na internet, 

fornecida por pesquisadores de Maryland no objetivo de compartilhar conhecimentos a serem 

aplicados na Baia de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro.  

Os projetos de renaturalização apresentados foram implementados em riachos de 

baixa ordem com os objetivos melhorar a capacidade de processamento dos nutrientes, 

controlar erosões e desbarrancamentos, melhorar a qualidade da água  e reduzir as cargas de 

nutrientes e sedimentos exportados, além de melhorar a saúde ambiental da Baia de 

Chesapeake. Durante a apresentação, a pesquisadora aponta que os esforços de 

renaturalização foram realizados nos cursos d’água menores com o objetivo de atingir uma 

melhoria na qualidade de todo o sistema pois esses canais menores tem impacto nos maiores. 

Durante a apresentação, também é mencionado que, na realidade da Baia de Chesapeake, os 

problemas de fontes pontuais de lançamento de efluentes já haviam sido solucionados.  

Os riachos apresentados foram os riachos (i) Cypress, com uma micro-bacia de 5,2 

km², topografia de planície e ocupação predominante urbana, onde foram realizadas 

intervenções tanto no leito como na bacia como um todo; (ii) Saltworks, com uma micro-

bacia de 4 km², terreno levemente inclinado e uso de solo urbano, onde foi realizada 

intervenção apenas no leito; (iii)  Parker, intermitente, com uma micro-bacia de 14 ha (0,14 

km²), uso urbano e relevo acentuado, onde foi realizada intervenção na cabeceira e; (iv) 

Broad, com uma micro-bacia de 4,5 km², área urbana com infraestrutura de águas pluviais e 

esgotos antigas, onde foi realizada a descanalização com desenterro do curso d’água. 
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Os resultados dos projetos apresentaram reduções na carga de nutrientes e no volume 

de escoamento superficial, sendo que de cada caso individualmente foram tiradas lições para a 

melhoria das práticas de renaturalização. No caso do riacho Cypress, por exemplo, é apontada 

a importância da consonância da implantação do projeto com programas de educação e 

conscientização da população; no caso do riacho Saltworks, a pesquisadora aponta para os 

efeitos limitados da realização de intervenções apenas no leito e não em toda a bacia; no caso 

do riacho Parker, é apontada a redução do aporte de nutrientes quando é controlada a erosão 

na cabeceira do riacho; e no caso do riacho Broad a descanalização do curso d’água foi vista 

como altamente positiva e, além disso, foi ressaltado a importância de se utilizar material 

nativo da região no leito durante o processo de renaturalização. 

3.7 PARQUES LINEARES E OS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 

O trabalho de OLIVEIRA (2014) apresenta uma revisão de projetos de implantação 

de parques lineares que foram desenvolvidos com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) localizados em três municípios do estado do Paraná. É importante 

ressaltar que todas as medidas financiadas pelo BID eram previstas nos Planos Diretores dos 

referidos municípios. Esses projetos de implantação, assim como a revisão realizada foram 

utilizados como referência para a discussão sobre a implantação de parques lineares e sua 

inserção em planos diretores. 

Durante a discussão, OLIVEIRA (2014) faz uma análise da inclusão dos projetos 

estudados dentre as tipologias de parques lineares propostas por AHERN (2002), que são 

caracterizadas como: ofensivas, defensivas, oportunistas e de proteção. A tipologia de 

proteção visa a preservação de áreas naturais que estejam em bom estado e a defensiva visa 

evitar a modificação ou fragmentação dos espaços. A tipologia ofensiva caracteriza 

intervenções diretas que visam a recuperação e reconstrução de elementos da paisagem, como 

matas ciliares e alterações no leito do canal. A tipologia oportunista tem como objetivo o 

aproveitamento dos espaços para outras finalidades, constituindo uma abordagem de 

planejamento mais estratégico. 

Outros exemplos de municípios que institucionalizaram os parques lineares em seus 

planos diretores foram Campinas e São Paulo, no estado de São Paulo (PREFEITURA DE 

CAMPINAS, 2018; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). 
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3.7.1 Os parques lineares de Londrina 

Os projetos de parques lineares para o município de Londrina se basearam em alguns 

elementos que podem estar presentes em Planos Diretores, como o mapeamento do uso do 

solo, identificação de APPs e áreas protegidas, zoneamento urbano e identificação de áreas de 

habitação precária (IPPUL, 2012).  

3.7.1.1 Recuperação de áreas de fundo de vale 

O primeiro projeto descrito para o município de Londrina diz respeito a uma 

abordagem ofensiva, que teve como objetivo principal a recuperação e revitalização ambiental 

de áreas de fundo de vale (AFV), como base para recuperação de APPs e de AFV e 

implantação de equipamentos urbanos nessas áreas recuperadas (OLIVEIRA, 2014; IPPUL, 

2012). Um fator relevante desse projeto é que as áreas a serem recuperadas estavam ocupadas 

de forma irregular e foi necessário a relocação das pessoas. O projeto foi incluído no PD do 

município pela oficialização da necessidade de ações para intervenção e recuperação as 

margens e entornos de rios. Essas ações incluíram (IPPUL, 2012): 

• Relocação da população dos fundos de vales para moradias populares (Programa Minha 

Casa, Minha Vida), demolição das moradias, remoção de entulhos e reciclagem dos 

materiais possíveis; 

• Adequação da topografia; 

• Plantio de vegetação (gramado em placas) em locais com declividade a partir de 30%, 

com solo de baixo estabilidade e no entorno de áreas onde seriam instalados equipamentos 

(academia ao ar livre, parques infantis, bancos, quadras poliesportivas, etc.). – redução de 

processos erosivos e movimentação de massas; 

• Plantio de mudas de vegetação nativa; e 

• Restruturação da drenagem com limpeza de bueiros e dissipadores de energia para 

redução da força de enxurrada – redução de processos erosivos. 

O Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) foi elaborado com o objetivo de 

auxiliar na relocação das pessoas, institucionalizando princípios como: reassentamentos 

preferencialmente na mesma região de origem, ações de geração de trabalho e o acesso das 

famílias reassentamentos à infraestrutura, equipamentos públicos e serviços (OLIVEIRA, 

2014; IPPUL, 2012). 
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3.7.1.2 Parque linear do Ribeirão Cambé 

O parque linear do Ribeirão Cambé se caracteriza como um projeto de abordagem 

oportunista (OLIVEIRA, 2014), por se aplicar a uma área já existente, na qual, além da 

recuperação de APPs e estabilização de solos, foi planejada a implementação de mobiliário 

urbano (IPPUL, 2012). As intervenções desse projeto incluíram: 

• Complementação e reposição de matas ciliares; 

• Criação de dissipadores de energia; 

• Criação de caminhos (ciclovias e passeios) para o transporte não-motorizado; 

• Construção e manutenção de pontes conectando espaços; 

• Instalação de quadras poliesportivas e pistas de skate e bicicross; e 

• Instalação de banco, lixeiras e iluminação. 

3.7.2 Os parques lineares de Cascavel 

O Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI) de Cascavel (CASCAVEL, 2012) 

estabelece a implantação dos Parques Lineares Morumbi, Cancelli/Country (Parque Vitória), 

Santa Felicidade-União, Interlagos-Floresta e Santa Cruz (Parque Bezerra e Rio Sanga 

Funda), nos quais seria realizada pelo menos a recuperação de matas ciliares, tratamento 

paisagístico e implantação de equipamentos de lazer e trilhas. Além disso, o PDI prevê a 

implantação quatro Centros de Convivência Intergeracionais (CCI), nas áreas dos parques, 

criando espaços de convivência em regiões periféricas da cidade (CASCAVEL, 2012). A 

Figura 10 apresenta a localização dos parques e CCI contemplados pelo programa. 

Figura 10 – Parques lineares e centro de convivência em Cascavel 

 
Fonte: CASCAVEL, 2012 

No Plano Diretor, esses parques se incluem por terem sido aplicados em subzonas de 

proteção estabelecidas previamente, além do que, alguns desses são instituídos na subseção de 
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Áreas de preservação de lazer do PD, como é o caso do Parque Vitória (CASCAVEL, 2012). 

Em sua análise, OLIVEIRA (2014) aponta os parques do PDI como projeto de abordagem 

defensiva e oportunista, devido ao seu caráter tanto de proteção dos espaços naturais como de 

criação de outros equipamentos urbanos, como os centros de convivência e Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS).  

O Parque Linear Morumbi é um exemplo dos parques implementadas. As 

intervenções realizadas na área incluíram: (i) limpeza e dragagem do córrego; (ii) instalação 

de sistemas de drenagem no parque; (iii) recuperação de matas ciliares; (iv) pista de 

caminhada e ciclovia; (v) equipamentos de esporte e lazer (academias ao ar livre, quadras de 

vôlei, campos de futebol, etc.); (vi) estacionamento; (vii) centro de convívio; e (viii) 

adequação de calçadas (CASCAVAL, 2012). A Figura 11 apresenta um esquema do parque 

planejado. 

Figura 11 – Parque Linear Morumbi, em Cascavel/PR 

 
Fonte: CASCAVEL, 2012 

3.7.3 O parque linear Ribeirão das Pedras (Campinas, SP) 

O município de Campinas foi vencedor do Prêmio Melhor Prática em Gestão 

Ambiental de 2010, oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010) pela criação 

do Parque Linear Ribeirão das Pedras, que fora incorporado à revisão do PD do município no 

ano de 2006. 

O Parque Linear Ribeirão das Pedras possui uma extensão de 10km e atravessou 23 

bairros do município. O projeto foi responsável pela recuperação de matas ciliares e pela 

formação de um corredor ecológico, ao longo do qual foram implementadas bacias de 

controle de cheias e ciclovias para o deslocamento da população. Além disso, durante a 

execução do projeto foi instalado infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos e eliminação 

de restrição nos corpos hídricos que anteriormente causavam inundações (MMA, 2010). Da 
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Figura 12 à Figura 14 podem ser observadas imagens anteriores e posteriores à instalação do 

parque linear, as quais ilustram os impactos da construção do mesmo na paisagem urbana. 

Figura 12 – Proteção da nascente após implantação do parque linear Ribeirão das Pedras em 

Campinas, SP 

 
Fonte: MMA, 2010 

Figura 13 – Recuperação de área com descarte irregular de entulho após implantação do 

parque linear Ribeirão das Pedras em Campinas, SP 

 

Fonte: MMA, 2010 

Figura 14 – Recuperação da vegetação após implantação do parque linear Ribeirão das 

Pedras em Campinas, SP 

 

Fonte: MMA, 2010 

A última revisão do Plano Diretor de Campinas foi publicada no ano de 2018 

(CAMPINAS, 2018) e nesta, os parques lineares são explicitamente citados no capítulo VII, 

que trata do meio ambiente:  
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• na seção II,  que se refere às diretrizes ambientais específicas para o sistema de áreas 

verdes e unidades de conservação, onde os parques lineares são institucionalizados como 

elementos de destaque dessa categoria de espaços; 

• na subseção I, desta seção, que trata das APPs, onde estabelecida a possibilidade do uso 

das APPs para a implantação de parques lineares; e 

• na subseção II, que trata especificamente dos parques lineares. 

3.7.4 Os parques lineares de São Paulo 

O Plano Diretor de São Paulo (SÃO PAULO, 2014) institucionaliza os parques 

lineares em diversos trecho do texto, como por exemplo: 

• No artigo 339, no capítulo IV, seção II, que se refere à destinação de recursos: a 

implantação de parques lineares é citada como umas da prioridades para aplicação Fundo 

de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB); 

• No parágrafo 2º, do artigo 26, os parques lineares são citados como instrumentos para a 

requalificação de sistemas ambientais, um dos objetivos da rede de estruturação local; 

• No artigo 218, os parques lineares eles citados como prioridade à implantação de 

intervenções na macrodrenagem como sistemas de detenção e retenção; 

• No artigo 214, o PD considerada os parques lineares como componentes do seu sistema de 

drenagem 

• O parágrafo 2º, do artigo 270, trata os parques lineares mais uma vez como prioridade, 

dessa vez considerando-se como intervenções de caráter socioambiental e interesse 

público; e 

• A seção IV, do capítulo VI, que trata do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e 

espaços livres, se refere especificamente aos parques lineares. 

3.7.5 Conservação da região montante de uma bacia 

CANHOLI (2005) apresentou uma situação de retardamento de ondas cheias em uma 

bacia hipotética, que é apresenta na Figura 15. A bacia foi segmentada em duas subáreas: a 

subbacia 1 mais à jusante, onde o curso do rio está alterado e o solo é pouco permeável 

(consequência da urbanização), e a subbacia 2 mais à montante, onde o solo possui maior 

permeabilidade (menos impactado). Para o canal, na subbacia 2, foram propostas duas 

situações, uma situação futura na qual o curso é retificado e uma situação presente na qual a 

meandração natural foi mantida. 
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Figura 15 – Bacia hipotética apresentada por CANHOLI (2005) 

 
Fonte: adaptado de CANHOLI, 2005 

Foram considerados duas vazões de pico (ondas de cheia), sendo H1 referente à 

subbacia 1 e H2 à subbacia 2, cada uma com seu tempo de cheia. O intervalo de tempo entre 

as  duas ondas é ∆t e vazão total na foz da bacia é HT, dado pela soma de H1 com H2. Como 

pode ser observado na Figura 16, na situação de futura, de retificação do canal, há uma 

redução no tempo de cheia da subbacia 2 e, consequentemente, uma redução em ∆t, 

acarretando no aumento da vazão de pico (HT) final da bacia em função da superposição das 

duas ondas.  

Figura 16 – Vazões de pico nas subbacias 

 
Fonte: adaptado de CANHOLI, 2005 

Dessa forma, pode-se observar que a conservação à montante da bacia seria 

favorável à sustentabilidade na mesma, pois evitaria o aumento das vazões de pico e, 

consequentemente, do risco de enchentes. 

3.8 OBRAS DE DRAGAGEM 

As definições de dragagem de acordo com os glossários de termos do Consórcio 

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CONSÓRCIO 
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INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, 

2016) do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS 

ÁGUAS, 2008) e da ANA (2015) caracterizam esses procedimentos como a remoção de 

materiais (areias, lodos e outros sedimentos) dos córregos, rios e portos, sendo que o IGAM 

(2008) e a ANA (2015) pressupõe a utilização de dragas, enquanto GOES FILHO (2004) 

define dragagem como o processo de relocação de sedimentos e solos para fins de construção 

e manutenção de vias aquáticas, de infraestrutura de transporte, de aterros e de recuperação 

de solos ou de mineração. No presente estudo, os processos de dragagem serão considerados 

de acordo com as definições de GOES FILHO (2004) e do Consórcio PCJ (2016), as quais 

não pressupõem um equipamento específico para a remoção de material do corpo d’água. 

TUCCI (1998) menciona os procedimentos de dragagem como solução comum para 

a limpeza e desassoreamento dos rios, no entanto, levanta questões operacionais e ambientais 

trazidas pela mesma, como os altos custos, necessidade de destinação do material dragado, 

degradação das margens e interrupções no trânsito. Ainda assim, em alguns casos a realização 

de dragagens em rios impactados pelo assoreamento se fazem indispensáveis (TUCCI, 1998; 

RAMOS, 1995). 

As dragagens se mostram procedimentos importantes do ponto de vista de 

planejamento pela recuperação de áreas impactadas e implantação de infraestruturas como os 

parques lineares. A execução desses serviços tem o potencial de recuperação da capacidade de 

escoamento em partes assoreadas dos cursos d’água e sua realização é relatada para a 

construção de parques lineares (MORAIS et ai, 2015; OLIVEIRA, 2004; CASCAVE, 2012). 

3.8.1 Gerenciamento de material dragado 

A destinação de sedimentos removidos na dragagem é uma questão importante sobre 

a realização desses procedimentos. Esses sedimentos foram durante muito tempo dispostos de 

forma aleatória em locais onde o meio ambiente foi seriamente prejudicado (GOES FILHO, 

2004), no entanto atualmente a gestão desses materiais é uma preocupação de diversos 

pesquisadores (GOES FILHO, 2004; LIMA, 2008; CÉSAR, 2014) e é orientada e 

regulamentada em âmbito nacional e internacional (SEMADS-RJ, 2002; CONAMA, 2012).  

No âmbito nacional, a principal norma aplicável à dragagem e destinação do material 

dragado é a resolução nº 454 do CONAMA (2012) que trata da definição dos procedimentos 

para a caracterização e formas preferenciais de destinação do material. Além disso, em 

pesquisas na literatura (LIMA, 2008) são encontrados casos em que o sedimento é tratado 

como resíduo sólido e portanto são consideradas as normas da Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas (ABNT) de NBR 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007, que se referem a 

classificação, lixiviação, solubilização e amostragem desses resíduos, respectivamente. A 

consideração das normas da ABNT referentes aos resíduos sólidos não é preconizada na 

resolução nacional referente ao gerenciamento do material dragado.  

3.8.2 Resolução Nº 454 de 2012 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

A resolução nº 454 do CONAMA, publicada em 01 de novembro 2012, trata dos 

procedimentos para o gerenciamento de materiais dragados e considera atividades de 

dragagem como uma necessidade para se garantir a implantação e operação de portos, a 

navegabilidade de águas, a operação de obras hidráulicas e o controle de eventos hidrológicos 

críticos. O material dragado pode ser destinado por três formas: uso benéfico, disposição em 

solos e disposição em águas, sendo o uso benéfico considerado preferencial (CONAMA, 

2012). 

A primeira etapa para definição da forma de destinação do sedimento a ser dragado é 

a caracterização física, a qual servirá de indicativo sobre a necessidade de se realizar ou não a 

caracterização química do mesmo. São dispensados de caracterização química sedimentos: (i) 

compostos 100% por areia ou no mínimo 50% por areia grossa, muito grossa, cascalho ou 

seixo; (ii) dragados no mar, estuário ou baias para serem  dispostos em águas nacionais com 

volume inferior a 100.000 m³ e compostos por no mínimo 90% de areia; ou (iii) dragado em 

cursos d’água, lagos e reservatórios para ser disposto em solos ou águas nacionais em volume 

inferior a 100.000 m³ e composto por no mínimo 90% de areia, sendo a caracterização para o 

volume de 100.000 m³ dispensada dependendo da vazão ou volume do corpo hídrico, desde 

que justificado e aceito pelo órgão ambiental licenciador. 

As substâncias a serem consideradas para caracterização química devem ser 

definidas pelo órgão ambiental competente. Para o caso de disposição em águas, a resolução 

estabelece valores orientadores de concentrações, os quais apontarão a necessidade da 

realização de ensaios ecotoxicológicos caso sejam ultrapassados, enquanto a disposição em 

solos, são considerados os valores orientadores estabelecidos no artigo II da resolução nº 420 

do CONAMA (2009). 

Os sedimentos para disposição em solos que apresentarem concentrações iguais ou 

inferiores aos Valores de Prevenção (VP) da resolução nº 420 poderão ser diretamente 

dispostos em solos ou utilizados em aterro hidráulico, enquanto os materiais que 

ultrapassarem os Valores de Investigação (VI) para uso industrial deverão ser encaminhados à 

disposição confinada ou aterros. Caso as concentrações superem os VP mas não superarem os 
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VI para uso residencial o sedimento poderá ser utilizado para aterro ou disposição direta caso 

não hajam restrições ambientais e de uso e ocupação do solo, enquanto caso os valores 

ultrapassem os VI residenciais mas não os industriais, a disposição poderá ocorre em área de 

uso industrial, sem contato direto com pessoas ou com a água subterrânea.  

Com relação ao uso benéfico do material dragado, a resolução nº 454 define essa 

forma de gerenciamento como a “utilização do material dragado, no todo ou em parte, como 

recurso material em processos produtivos que resultem em benefícios ambientais, 

econômicos ou sociais, portanto sem gerar degradação ambiental, como alternativa à sua 

mera disposição no solo ou em corpo de água”. O trabalho de SILVEIRA (2016) apresenta 

exemplos de usos benéficos do material, dentre elas a recuperação de áreas degradadas, a 

criação ou melhoria de áreas alagadas e criação e a restauração de habitats em terra.  

O uso de material dragado na construção de parques lineares, devido ao seu caráter 

de conservação e/ou recuperação ambiental, se enquadra no cenário de uso benéfico do 

material, no entanto, cabe ressaltar que nessas obras o material será disposto em solos nas 

margens e/ou próximos ao curso d´água, através de ações de engenharia de terraplanagem, no 

geral. Dessa forma, é coerente para o escopo do estudo,  tanto no contexto do uso benéfico 

como no contexto da disposição em solos e suas implicações de acordo com os valores 

orientadores da CONAMA nº 420/2009.  

 

4 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a pesquisa é delimitada pela bacia hidrográfica do córrego 

Purys, localizada na área urbana do município de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense. 

Para o escopo desse estudo, a bacia representa uma bacia-piloto para a proposição de métodos 

de avaliação e intervenções na macrodrenagem visando a sustentabilidade socioambiental que 

poderiam ser aplicáveis a outras micro-bacias de Três Rios ou de qualquer município da 

região Centro-Sul Fluminense. Os motivos da escolha dessa bacia-piloto foram: (i) o 

município de Três Rios representou uma conveniência logística específica para o presente 

estudo; (ii) a bacia do Purys apresenta similaridades fisiográficas com as demais bacias da 

região e, portanto, as conclusões e resultados da pesquisa seriam extrapoláveis e aplicáveis ao 

ordenamento territorial; e (iii) a bacia do Purys é a mais relevante e complexa do município, 

por estar situada no centro urbano, apresentar históricos de problemas com enchentes e pelo 

interesse do poder público pela mesma, expressada pelas intervenções realizadas e, portanto, é 
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uma bacia que confere à pesquisa maior importância, interesse e visibilidade e representa um 

estudo de caso de maior retorno social eficacidade/distributividade. 

4.1 REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE 

A região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro é formada pelos municípios: Areal, 

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba 

do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras (CENTRO ESTADUAL DE 

ESTATÍSTICAS, PESQUISA E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE 

JANEIRO, 2011). A região faz fronteira com as regiões Serrana, Médio Paraíba e 

Metropolitana do Rio de Janeiro e com o estado de Minas Gerais nos municípios de Três 

Rios, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian e Sapucaia. A Figura 17 apresenta a 

localização geográfica da Região Centro-Sul Fluminense no estado do Rio de Janeiro. 

Figura 17 – Localização da região Centro-Sul Fluminense no estado 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por IBGE (2015)) 

De acordo com dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), a região apresentava no ano de 2010 uma população total de 

272.227 habitantes, sendo que o município de Três Rios é o mais populoso, com 77.432 

habitantes, seguido de Vassouras (34.410 habitantes) e Paty do Alferes (26.359 habitantes). 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) da Secretaria 

Nacional de Saneamento do Ministérios das Cidades disponibiliza periodicamente relatórios 

com informações e indicadores relativos a questões de saneamento no Brasil dos pontos de 

vista de água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. As informações apresentadas nos 

relatórios do SNIS se baseiam em dados apresentados pelos prestadores de serviços, os quais 

nem sempre são fornecidos e, portanto, os relatórios não necessariamente contemplam todos 
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os municípios do país e a ausência de informações sobre determinado serviço de saneamento 

para um município ocorre por inadimplência do prestador de serviços (SNIS, 2018) ou pela 

inexistência do mesmo, um indicativo de não haver a prestação do referido serviço no 

município.  

O Diagnóstico de Serviço de Água e Esgotos referente ao ano de 2016 (SNIS, 2018) 

traz informações sobre o esgotamento sanitário em 66 municípios do estado do Rio de 

Janeiro, dos quais mais da metade (53,03%) tem um índice entre de 0 e 10% de esgoto tratado 

em relação ao coletado. Essa observação é um indicativo de que maior parte do estado do Rio 

de Janeiro não trata seus esgotos, que provavelmente são lançados in natura nos cursos 

d’água. 

A Tabela 2 foi elaborada a partir de dados dos relatórios do SNIS referentes aos anos 

de 2016 (SNIS, 2018) e 2015 (2016) e do Censo 2010 do IBGE (2010). Priorizou-se o uso dos 

dados de saneamento referente a 2016, no entanto, na indisponibilidade dos mesmos, foram 

considerados dados do ano de 2015. Os índices de coleta e tratamento de esgoto tem relação 

com os volumes de água tratada e de esgoto coletado, respectivamente. 

Tabela 2 – População, consumo de água e coleta e tratamento de esgoto no Centro-Sul 

Fluminense. 

Município 
População em 

2010 (habitantes) 

Água consumida 

(1000 m³/ano) 

Índice de Coleta 

de Esgoto (%) 

Índice de 

Tratamento de 

Esgoto (%) 

Areal 11.423 670,17 ─ ─ 

Comendador 

Levy Gasparian 
8.180 796,93 * 92,66 * 0,00 * 

Engenheiro Paulo 

de Frontin 
13.237 524,00 ─ 0,00 * 

Mendes 17.935 2.202,00 19,98 0,00 

Miguel Pereira 24.642 1.549,00 ─ 100,00 

Paraíba do Sul 41.084 2.908,00 ─ ─ 

Paty do Alferes 26.359 1.339,00 ─ 0,63 

Sapucaia 17.525 1.098,00 ─ ─ 

Três Rios 77.432 6.618,28 100,00 3,17 

Vassouras 34.410 2.568,00 ─ 18,39 

Fonte: IBGE, 2010; SNIS, 2016; SNIS, 2018.  

Nota: ─ = Dados inexistências nos relatórios dos SNIS; * = Dados referentes ao ano de 2015 (SNIS, 2016). 
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4.2 MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 

O município de Três Rios é o mais populoso da região Centro-Sul e, portanto, 

acredita-se que seja um dos mais impactados pela urbanização. De acordo com o Censo 2010 

do IBGE (2010), a população do município de Três Rios era de 77.432 habitantes no período 

da pesquisa, sendo que 97% da população (75.165 habitantes) vivia em área urbana.  

Segundo o SNIS (2018), tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento 

sanitário no município são de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 

Três Rios (SAAETRI), uma autarquia municipal, sendo que toda a água para abastecimento é 

captada a partir do Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade.  

Atualmente os serviços da SAAETRI consistem na captação, tratamento e 

distribuição de águas e coleta de esgotos, sem tratamento. De acordo com a autarquia, os 

serviços de abastecimento de água atendem 99% da população, enquanto o de coleta de 

esgoto atende 93% dos habitantes. Conforme apresentado anteriormente, no ano de 2016 o 

município apresentou um índice de tratamento de esgoto de 3,17%, em relação a um volume 

de 6.618.280 m³ de esgoto coletado (100% do volume de água tratada consumido) (SNIS, 

2018). De acordo com informações fornecidas por membros da prefeitura, existem duas 

estações compactas de tratamento de esgoto no município as quais podem ser responsáveis 

por esse percentual, sendo uma localizada no bairro Habitat e outra no distrito de Bemposta. 

O uso do solo no município consiste predominantemente em áreas de pastagens e 

áreas florestais, com uma região de concentração da ocupação urbana e alguns núcleos 

urbanos dispersos e uma área de menor expressividade caracterizada pela silvicultura. A 

Figura 18 apresenta a hidrografia e uso do solo na área do município, de acordo com o Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS, 2016). 



57 
 

 

Figura 18 – Uso e cobertura do solo em Três Rios 

 
Fonte: adaptado de CBH-MPS, 2016 

4.2.1 Histórico de ocupação de Três Rios 

O território que hoje pertence ao município de Três Rios foi inicialmente cortado 

pelo Caminho Novo, estrada construída pela Coroa Portuguesa em 1698 com o objetivo de 

unir o interior ao litoral do estado e os primeiros registros de sua ocupação datam do início do 

século XIX, quando Antônio Barroso Pereira (“Barão Entre-Rios”) tornou-se dono dessas 

terras. Nessa região então se estabeleceu um povoado denominado Entre-Rios, onde foram 

fundadas cinco fazendas: Cantagalo, Piracema, Rua-Direita, Boa União e Cachoeira 

(ALMEIDA, 2012; MARAFON et al, 2018). 

A criação da rodovia União-Indústria em 1861, que passava pela fazenda Cantagalo 

(atual Avenida Condessa do Novo Rio) e ligava o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, 

a Juiz de Fora, em Minas Gerais, e da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1867, foram os 

primeiros aspectos que impulsionaram o desenvolvimento do povoado (ALMEIDA, 2012; 

MARAFON et al, 2018). Como pode ser observado na Figura 19, a ocupação inicial da região 

se deu às margens do Rio Paraíba do Sul, na área que atualmente corresponde ao centro da 

cidade. 
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Figura 19 – Primeira planta do povoado de Entre-Rios em 1886 

 
Fonte: ALMEIDA, 2012 apud TEIXEIRA, 2004 

Em 1890 o povoado de Entre-Rios tornou-se segundo distrito do município de 

Paraíba do Sul. A região se desenvolveu de tal forma que superou o distrito sede em 

população, arrecadação de impostos, entre outros fatores, e no início da década de 1920 já 

haviam reinvindicações de emancipação do território e no ano de 1938 ocorreu a emancipação 

de território de Entre-Rios, que em 1943 passou a se chamar Três Rios. A alteração do nome 

do município ocorreu em função de ordens de órgãos federais, pois outros municípios já 

utilizavam o nome Entre-Rios (MARAFON et al, 2018). 

4.2.2 Atividades econômicas em Três Rios 

As atividades na região eram inicialmente baseadas na produção de café, que após 

entrar em declínio deu lugar às indústrias de fabricação de trens, implementos agrícolas e 

automóveis, setores que deixariam a região durante os anos 80 quando a economia brasileira 

entrou em declínio no período conhecido como “década perdida”. Durante mais de uma 

década a sustentação da economia local se deu pelo comércio, porém a partir do início dos 

anos 2000 as políticas de incentivo fiscal e parcerias público-privadas realizadas pelo poder 

público começaram a surtir efeito e o município entrou em um processo de retomada da 

atividade industrial na área de metalomecânica (ALMEIDA, 2012).  

Atualmente as atividades da cidade se caracterizam pela predominância do setor 

terciário e de atividades industriais e uma parcela pouco expressiva de atividade agropecuária, 

conforme pode ser observado no Gráfico 1 (MARAFON et al, 2018; IBGE, 2015).  
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Gráfico 1 – Produto Interno Bruto (PIB) por atividade em Três Rios 

 

Fonte dos dados: IBGE, 2015 

O município apresenta grandes atrativos à atividade industrial devido a sua 

localização privilegiada por proximidade e vias de acesso ao estado de Minas Gerais e às 

cidades Rio de Janeiro (120 km de distância) e São Paulo (200 km), de forma que em 2007 

concentrava 33% das industriais da região Centro-Sul Fluminense e nos últimos quatro anos 

(2014 a 2018) foram gerados nove mil postos de trabalho do município por 1.139 empresas 

(MARAFON et al, 2018). 

4.2.3 Planos Diretores Municipais de Três Rios 

Atualmente encontra-se em vigência a quarta revisão do Plano Diretor (PD) do 

município de Três Rios, sendo que as três revisões anteriores foram publicadas nos anos 1968, 

1990 e 2006 (ALMEIDA et. al, 2012). A atual revisão do Plano Diretor do município de Três 

Rios está em vigência desde outubro de 2013, tendo sido aprovada pela lei municipal nº 

3.906, e de acordo com prazo estabelecido em lei de 10 anos para revisão, deve ser revisto até 

o ano de 2023 (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).  

O PD do município de Três Rios expressa uma preocupação do poder público sobre 

as questões de sustentabilidade e controle do uso e ocupação do solo regional e estabeleceu o 

prazo de 1 ano para que o município revise as leis municipais de Código de Obras, Código 

Tributário, de Meio Ambiente e Código de Postura, além da elaboração de mapa com o 

abairramento municipal em lei complementar. Desses instrumentos, após pesquisa no site da 

Câmara Municipal de Três Rios (CVTR) e contato com a prefeitura, observou-se que somente 

o Código de Obras está disponível.  

O município de Três Rios é dividido pelo PD em duas Unidades Espaciais de 

Planejamento e Gestão (UEPEG): Três Rios (UTR) e Bemposta (UBP), sendo que a bacia do 
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córrego Purys está localizada na região urbanizada da unidade Três Rios. Na UTR, a área 

urbana está localizada às margens do rio Paraíba do Sul e encontra-se em expansão. A 

tendência de crescimento da área urbana foi projetada no Plano Diretor de Três Rios (CVTR, 

2013) e delimitada em uma região denominada como Zona de Expansão Urbana (ZEU), que 

foi apresentada no Anexo II do PDM. A Figura 20 apresenta a ZEU para o município de Três 

Rios e a localizada da bacia do Purys na mesma. 

Figura 20 – Zona de Expansão Urbana de Três Rios com localização da bacia do córrego 

Purys 

 
Fonte: adaptado de CVTR, 2013 

De uma maneira geral, o PD em vigência, além de abordar a regulação do uso e 

ocupação do solo, demonstra o interesse do município na execução de medidas pela 

preservação e recuperação dos cursos d’água e do reestabelecimento de APPs, no entanto, não 

são apresentados programas ou ações específicos que visem esses objetivos. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) encontra-se atualmente em 

votação na Câmara dos Vereadores de Três Rios (CVTR) e representa outro documento de 

interesse no ponto de vista da macrodrenagem e da ocupação urbana. Foi desenvolvido pela 

empresa N S Engenharia Sanitária e Ambiente S/S Ltda. EPP e apresentado no período entre 

maio de 2013 e setembro de 2015 subdivido em cinco produtos, sendo esses:  

• Produto 1: Plano de Mobilização Social;  

• Produto 2: Relatório de Diagnóstico de Situação – Partes I e II; 

• Produto 3: Prognósticos e Alternativas para a Universalização dos Serviços de 

Saneamento Básico – Objetivos e Metas;  
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• Produto 4: Concepção dos programas, projetos e ações a serem implementados para o 

alcance dos objetivos e metas – Definição das ações para emergências e contingências do 

município de Três Rios;  

• Produto 5: Mecanismos e Procedimentos de Controle Social e dos Instrumentos para 

Monitoramento e Avaliação Sistemática da Eficiência – Eficácia e Efetividade das Ações 

Programadas para o PMSB 

O PMSB de Três Rios desde o seu Produto 1 aponta para a necessidade da 

universalização dos serviços de saneamento básico e de um processo participativo na 

elaboração de planos e programas relativos ao tema. Além disso, esse documento também 

comenta a importância do saneamento para a manutenção das condições de equilíbrio 

ambiental e do patrimônio histórico-cultural, ressaltando os impactos da falta de saneamento 

sobre os recursos hídricos e revelando uma preocupação do poder público pela melhoria das 

condições de saneamento e manutenção desses recursos. 

Um diagnóstico sobre as condições socioeconômicas e de saneamento de Três Rios 

foi apresentado no produto 2 do PMSB. Dentre os itens referentes à drenagem, o PMSB 

delimita e caracteriza as subbacias existentes no território municipal, dentre elas a bacia do 

córrego Purys, que foi descrita como uma bacia de alta taxa de ocupação urbana e sistema de 

drenagem ineficaz, embora não tenham sido apresentados dados que levaram a essa avaliação. 

Além disso, a bacia do Purys é citada como a mais importante contribuição para área central 

do município e são relatados problemas relacionadas a ocupação de APP, o assoreamento e 

falta de manutenção dos equipamentos de drenagem na bacia, além da recorrência de 

transbordamentos em épocas de cheias. 

O abastecimento de água no município, de acordo com o PMSB, é realizada em 

100% dos logradouros públicos, embora existam bairros que sofrem com falta de água. Sobre 

o esgotamento sanitário, até a publicação do documento do PMSB havia a coleta de esgotos, 

no entanto, não havia tratamento, de forma que o esgoto era lançado in natura nos corpos 

d’água. 

Em seu Produto 3, em virtude das informações ressaltadas na etapa de diagnóstico, o 

PMSB relata problemas de assoreamento dos cursos d’água e de manejo de águas pluviais 

surgidos em função da erosão e movimentação de terras. Além disso, nas áreas urbanas, 

aspectos da falta de planejamento na urbanização (ocupação de encostas, remoção da 

vegetação e implantação de empreendimentos) são apontados como os principais fatores para 
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o aumento da frequência de inundações em áreas urbanas. Sendo assim, o PMSB estabelece 

como objetivo a regulamentação do uso e ocupação do solo para minimizar o assoreamento. 

O Produto 4 do PMSB é o que trata dos programas, ações e projetos para o 

saneamento básico no município e nele são estabelecidas medidas para a melhoria, 

manutenção e universalização dos serviços de água, esgoto e gerenciamento de resíduos. Do 

ponto de vista da drenagem, o plano ressalta a necessidade do Comitê para Ações de 

Emergências e Contingências de Três Rios elaborar protocolos para ações de emergência e 

contingências a partir do Plano de Contingência de Vigilância em Saúde Frente a Inundações, 

da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde (Governo Federal), mas não 

pontua ações com objetivos específicos de melhoria das condições de macrodrenagem e 

prevenção de inundações, nem a associação das mesmas com o planejamento do crescimento 

urbano (por intervenções como os parques lineares) e instrumentos/planos institucionais 

específicos. 

4.3 BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PURYS 

A bacia do córrego Purys ocupa uma área de 5,79 km² e tem como curso d’água 

principal o córrego Purys, que tem sua nascente no bairro homônimo do município de Três 

Rios e sua foz no centro da cidade, desaguando no Rio Paraíba do Sul (RPS), que é um 

importante manancial para os estados da região sudeste do país sob o ponto de vista do 

abastecimento de água e do lançamento de efluentes. Sendo assim, a bacia do Purys pode ser 

considerada uma subbacia da bacia do RPS, localizada mais especificamente na região do 

Médio Paraíba e contemplada, do ponto de vista institucional, pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS). A Figura 21 apresenta a localização da 

bacia no município de Três Rios. 
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Figura 21 – Localização da bacia do córrego Purys no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A ocupação na bacia do Purys é caracterizada por uma parte à jusante de área urbana 

consolidada e outra à montante de área ainda pouco ocupada ou não ocupada, sendo que a 

área jusante corresponde a aproxidamente um terço da bacia e a montante  a dois terços. Na 

delimitação do PDM, a área da bacia inclui-se em parte em zona urbana consolidada e em 

parte em zona de expansão urbana. De acordo com a planta cadastral de vias urbanas do 

município de Três Rios disponibilizada pela prefeitura municipal, o qual não apresenta os 

limites do abairramento mas dá uma ideia das regiões onde cada bairro de localizada (TRÊS 

RIOS, 2009), a qual é apresentada no Anexo 1, a bacia abrange parte do centro da cidade e 

dos bairros CTB, Portão Vermelho, Jardim Primavera, Boa União, Monte Castelo e Purys, 

com presença em seu território de pontos de relevante interesse para as atividades da cidade 

como a Praça São Sebastião, a prefeitura municipal e centros comerciais (shoppings) e por 

isso caracteriza uma região importante para o município e sua população. Além disso, a bacia 

se destaca por possuir um histórico de ocorrência de enchentes e de intervenções com o 

objetivo de melhorar as condições de macrodrenagem. A Figura 22 apresenta uma vista 

ampliada da bacia, com drenagem e bairros próximos. 
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Figura 22 – Drenagem e bairros no entorno da bacia do córrego Purys 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Do ponto de vista fisiográfico, a bacia do córrego Purys possui uma área de 5,79 km² 

e um perímetro de 15,72 km, o que lhe confere um coeficiente de compacidade de 1,83 e um 

fator de forma de 0,20. O comprimento da drenagem na bacia, calculado nesse estudo a partir 

do Modelo Digital de Elevação (MDE) para a região disponibilizado pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) é de 12,68 km, sendo que o córrego Purys apresenta 

comprimento de 5,40 km e uma variação de altitude de 123 m. Considerados esses valores, a 

bacia apresenta uma densidade de drenagem de 2,19 km/km² e uma declividade média de 

2,37%. Esses valores, de acordo com o referencial teórico apresentado, caracterizam a bacia 

do córrego Purys por uma alta densidade de drenagem, com baixa propensão a grandes 

enchentes e relevo suavemente ondulado. 

4.3.1 Obras de macrodrenagem na bacia 

A bacia do córrego Purys possui um lago que foi construído com o objetivo de 

retardamento de cheias e está localizado na área do Clube Atlético América de Três Rios, 

localizado no bairro Purys, na região à montante da bacia (Figura 23). Esse lago recebe todo o 

escoamento superficial da região mais a montante de bacia, que corresponde a uma área de 

contribuição de aproximadamente 2,64 km² (cerca de 45% da área da bacia). De acordo com 

relatos de moradores do município, a estruturação do lago com o objetivo de conter as vazões 

ocorreu após uma grande inundação ocorrida no ano de 2007 na Avenida Castro Alves, à 

jusante do clube. 

 



65 
 

 

Figura 23 – Localização do Clube América na bacia do córrego Purys 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

O lago possui comportas que podem ser abertas ou fechadas manualmente para a 

saída de água (Figura 24) e à jusante das mesmas, há um trecho do córrego canalizado por um 

bueiro armico de 1,20 metros de diâmetro e uma galeria de 0,80 x 0,80 metros. Dessa forma, 

o princípio da operação do lago consiste no fechamento das comportas durante as chuvas para 

que o fluxo d’água seja interrompido e não haja o incremento das vazões pela parcela mais à 

montante da bacia e na abertura das mesmas após o cessar das chuvas e a redução das vazões 

à jusante. 

Figura 24 – Comportas para saída de água do lago do Clube América 

 
Fonte: fotografada pelo autor, 2018. 

Segundo moradores do município, no entorno do lago foram construídas outras duas 

estruturas para a contenção das vazões, que se caracterizam por áreas com equipamentos de 
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contenção à jusante e que podem ser alagadas quando o volume de água superar a capacidade 

do lago. Essas áreas estão localizadas dentro do clube atlético, conforme apresentado na 

Figura 25. Observações sobre as condições atuais do lago serão apresentadas no capítulo de 

resultados e discussão. 

Figura 25 – Lago e áreas alagáveis no clube América 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

4.3.2 Inundações e assoreamento na bacia 

Como pode ser observado, a fisiografia da bacia do córrego Purys aponta para a 

caracterização de uma área com baixa propensão à ocorrência de enchentes. No entanto, é 

observado que essa área da cidade sofre de inundações frequentes, as quais provavelmente 

estão associadas aos impactos da urbanização na macrodrenagem local , como a 

impermeabilização do solo, o lançamento de esgoto in natura diretamente das residências e a 

ocupação das margens do córrego. 

Sobre as margens do córrego, relatos de moradores da cidade apontam que no 

passado existia uma margem de inundação natural de 2 a 3 metros, a qual atualmente foi 

suprimida pelas edificações em alguns trechos do curso d’água, como pode ser observado a 

seguir, em uma fotografia do córrego na altura da rua da Maçonaria (Figura 26). 
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Figura 26 – Margem de inundação do córrego suprimida pela ocupação (Rua da Maçonaria, 

Centro) 

 
Fonte: fotografada pelo autor, 2018 

Outro aspecto relevante sobre a ocorrência de inundações na bacia é que, de acordo 

com relatos de moradores do município, em situações de cheia do Rio Paraíba do Sul as águas 

avançam na direção do córrego Purys, causando um represamento e refluxo de jusante para 

montante no canal. Os moradores relatam que é comum nessas situações o extravasamento de 

água das bocas-de-lobo para as vias.  

A cheia no RPS não necessariamente tem relação com a ocorrência de precipitação 

na área da bacia do Purys, uma vez que a bacia do RPS abrange uma grande área e a 

quantidade de água que corre neste rio pode ser influenciada por chuvas que ocorrem em 

pontos distantes da bacia do Purys e não afetam a mesma. No entanto, quando as chuvas 

ocorrem na área da bacia do Purys e o RPS está com um grande volume de água, essa 

condição pode ser importante para a ocorrência de inundações devido ao represamento das 

águas que desaguariam do Purys para RPS.  

A seguir é apresentado um histórico de pontos na bacia onde foi relatada a ocorrência 

de inundações. Além desses pontos, podem ser incluídos como pontos de inundação a 

Travessa Adélia de Sousa e as ruas Marta Ank, São Lucas e Maçonaria, conforme relatos de 

moradores. 

Na tarde de 12 de dezembro de 2016 um temporal com duração de aproximadamente 

10 minutos causou enchentes no município, com queda de árvores e interrupções no trânsito 

de veículos na Rua Gomes Porto, localizada nos limites da bacia do córrego Purys. Entre os 

dias 04 e 05 de março de 2018 ocorreu no município de Três Rios uma precipitação com 

altura de 70 mm e duração de 4 hrs (12,5 mm/h), que causou enchentes na área da bacia do 
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Purys, tendo sido alagada a região da Praça São Sebastião, área no centro da cidade de 

extrema importância para a realização das atividades pela população (Portal G1, 2016; Portal 

G1, 2018). 

De acordo com matéria do Jornal Entre Rios (2017), no dia 31 de julho de 2018 a 

prefeitura municipal iniciou serviços de limpeza e desassoreamento do Córrego Purys na 

região dos bairros Várzea de Otorino, Caixa d’Água e Centro. 

Além das inundações, o córrego Purys também possui em seu histórico problemas 

relacionados à poluição. Em agosto de 2017 foi detectado uma mancha vermelha na água do 

Córrego Purys, ocasionado pelo lançamento de um corante por uma fábrica de sorvete, que 

acarretou na alteração da coloração da água (Portal G1, 2017). 

4.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

4.4.1 Clima 

De acordo com GOMES et al (2013), o clima no município de Três Rios pode ser 

descrito como mesotérmico com verão quente e chuvoso. Os dados consistidos da série 

histórica de chuvas para a estação Moura Brasil (código 02243015), localizada no município, 

disponibilizada no portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ÁGUAS) compreende o período dos anos de 1936 a 1977, 1982 a 1995 e 2001 a 2005. 

Esse histórico de dados apresenta uma precipitação total anual média de 1116 mm e uma 

máxima diária de 132 mm, ocorrida em 17 de novembro de 1967.  

A série histórica de temperatura do ar no município entre agosto de 2017 e agosto de 

2018 disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontou para uma 

temperatura mínima de 8,2 ºC em 07 de agosto de 2017 e máxima de 37,6 ºC em 14 de 

outubro de 2017 e as medidas mensais variaram entre 18,6 ºC e 25,2 ºC. Durante a pesquisa 

não foi identificada série histórica com um período de abrangência superior a 1 ano. 

A Figura 27 apresenta um gráfico com as variações e valores médios mensais para as 

precipitações e máximos e mínimos de temperatura no município de Três Rios elaborados a 

partir das séries de chuva da ANA e de temperatura do INMET. A partir desse gráfico 

observa-se que as temperaturas e alturas de chuva apresentam um comportamento similar, 

sendo que as medições de chuva nos meses de dezembro e janeiro (227 mm e 219 mm) são 

expressivamente maiores do que nos outros meses, com as medições médias nos meses de 

fevereiro, março, outubro e novembro (92 mm a 139 mm) e as mínimas entre abril e agosto 

(14 mm a 49 mm). 
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Figura 27 – Precipitação média mensal e temperaturas máximas, mínimos e médias mensais 

em Três Rios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Fonte dos dados de chuva: Hidroweb ANA (Estação 02243015); Fonte dos dados 

de temperatura: INMET (Estação Três Rios)) 

A partir da inserção dos dados de pluviosidade e temperatura médias na planilha 

elaborada por Rolim et al (1998), considerado um CAD de 100 mm, é possível de se obter um 

balanço hídrico para o município de Três Rios (Figura 28) a partir do método de Thornthwaite 

e Mather (1955), que revela um excedente de chuva no município durante os meses de 

outubro a abril e um déficit de maio a agosto, sendo o volume de excedente hídrico muito 

maior do que o volume de déficit. 

Figura 28 – Balanço hídrico para o município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (a partir da planilha de Rolim et al (1998)) 
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4.4.2 Projeções sobre mudanças climáticas 

No ano de 2011 foi publicado pela FIOCRUZ o Mapa de Vulnerabilidade da 

População do Estado do Rio de Janeiro aos Impactos das Mudanças Climáticas nas Áreas 

Social, Saúde e Ambiente. Nessa pesquisa foi utilizado o modelo climático Eta-HadCM3 para 

realizar projeções de anomalias de chuva e temperatura para os municípios do Rio de Janeiro 

para o período de 2010 a 2040. Tendo em vista a relevância da atividade de geração de 

energia nas emissões de gases de efeito estufa e os impactos dessas emissões no climas 

global, as projeções foram realizadas considerando dois cenários possíveis, em função das 

fontes energéticas, sendo um deles referente ao uso intenso de combustíveis fósseis (A1FI) e 

outro referente ao uso de fontes não-fósseis (A1T). 

Para o cenário A1T, com menores emissões, foram projetadas no município de Três 

Rios anomalias de +166,93 mm/ano no que diz respeito à precipitação e de +0,88º no que diz 

respeito à temperatura, enquanto para o cenário de mais alta emissão (A1FI) as anomalias 

projetadas foram de -42,17 mm/ano para precipitação e de +1,73º para temperatura. 

4.4.3 Geologia Regional 

A folha Três Rios (SF23-Z-B-I) do mapa geológico desenvolvido pelo programa 

Geologia do Brasil, pela Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (COMPANHIA DE 

PESQUISA EM RECURSOS MINERAIS, 2009) contempla a área do município de Três 

Rios. De acordo com esse mapa (Figura 29), a geologia na bacia do Purys é caracterizada pela 

ocorrência de litótipos dos Complexos Paraíba do Sul e Quirino e de Depósitos Colúvio-

Aluvionares, sendo que nos limites da bacia também ocorrem o Complexo Juiz de Fora e a 

Unidade Granito-Biotita Gnaisse do Grupo Andrelândia. 

Figura 29 – Unidades litológicas do município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por CPRM (2009)) 
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O Complexo Paraíba do Sul ocorre principalmente na região mais ao norte da bacia e 

consiste em uma faixa de sequências metassedimentares representadas por uma sucessão de 

biotitita-gnaisses e silimanita-biotita-gnaisses, com intercalações de mármores calcíticos e 

dolomíticos. A mineralogia na região é descrita principalmente pela ocorrência de quartzo, K-

feldspatos, plágioclásio, biotita, silimanita, porfiroblastos e granada (COMPANHIA DE 

PESQUISA EM RECURSOS MINERAIS, 2012). 

Em região intermediária da bacia ocorrem litótipos do Complexo Quirino, uma 

unidade inferior do Complexo Paraíba do Sul caracterizada por uma sequência gnaissica-

migmática, provavelmente ortoderivada, podendo assim ser descrita pela ocorrência de 

ortognaisses. São reconhecidos nessa unidade com principais tipos os hornblenda-biotita 

gnaisse e biotita-gnaisse, sendo o primeiro caracterizado pelo predomínio de plagioclásio, K-

feldspatos, quartzo e mineirais máficos caracterizados hornblenda e biotita, e o segundo 

caracterizados pela ocorrência de K-feldspatos, plagioclásio, biotita e quartzo (COMPANHIA 

DE PESQUISA EM RECURSOS MINERAIS, 2012).. 

Na região do deságue do córrego no rio Paraíba do Sul são predominantes os 

depósitos colúvios-aluvionares, caracterizados por areia com intercalações de argila, cascalho 

e restos de matéria orgânica (COMPANHIA DE PESQUISA EM RECURSOS MINERAIS, 

2012)..  

O Complexo Juiz de Fora e o Grupo Andrelândia ocorrem no limites da bacia, 

próximos aos depósitos colúvios-aluvionares e a parcela mais ao sul do Complexo Paraíba do 

Sul, sendo que o Complexo Juiz de Fora engloba rochas metamórficas, com a mineralogia 

caracterizada por clinopiroxênio, ortopiroxênio, hornblenda, biotita, plagioclásio, quartzo e 

microclima, enquanto o Grupo Andrelândia é representado na região por uma unidade Granito 

Biotita Gnaisse, com mineralogia caracterizada principalmente por granada, biotita, 

silimanita, quartzo, plagioclásio e K-feldspatos (COMPANHIA DE PESQUISA EM 

RECURSOS MINERAIS, 2012). 

4.4.4 Geomorfologia e relevo 

De acordo com os dados sobre indicadores ambientais publicados pelo INEA (2011), 

a geomorfologia no município de Três Rios é marcada pela presença predominante de morros, 

colinas e serras, com a ocorrência de planícies aluvionares nos vales fluviais. 

Os morros e colinas representam as principais feições da região e tem altitudes 

variando entre 100 m e 200 m e 20 m e 100 m, respectivamente, enquanto as serras locais e 

isoladas tem altitudes de 200 m a 400 m e as serras escarpadas apresentam altitudes acima de 
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400 m. As planícies fluviais, por sua vez, apresentam altitudes de até 20 m (INEA, 2011). A 

Figura 30 apresenta a espacialização dessas feições geomorfológicas na região Centro-Sul. 

Figura 30 – Geomorfologia no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por INEA (2011)) 

Os trabalhos de OLIVEIRA (2017) e CPRM (2012) apresentam duas consequências 

relevantes do padrão geomorfológico na região: (i) a primeira diz respeito à tendência da 

ocupação urbana ocorrer em regiões de morros e colinas, onde as altitudes são mais baixas, 

principalmente quando localizados próximos às regiões de planícies fluviais, com terrenos 

mais planos; e, (ii) a segunda refere-se à favorabilidade da região à ocorrência de erosões em 

função dos padrões topográficos e geológicos, tornando o terreno suscetível a fluxos rápidos 

de água e materiais, com ocorrência de deslizamentos, desmoronamentos e intensa deposição 

de tálus. Esses dois aspectos apontam para a vulnerabilidade da macrodrenagem regional, do 

ponto de vista do assoreamento de cursos d’água e consequente ocorrência de inundações.  

A topografia do município de Três Rios é descrita por altitudes a partir de 200 

metros. Principalmente nas áreas próximas ao curso do rio Paraíba do Sul, inclusive na região 

onde a ocupação urbana se concentra, as cotas encontram-se entre 200 e 400 metros, enquanto 

nos outros locais é comum a ocorrência de cotas superiores a 400 metros. Nos limites do 

municípios, nas direções sudeste, sul, sudoeste e noroeste a altitude tende a aumentar e atingir 

medidas superiores a 600 metros. 

Dessa forma, o município é caracterizado topograficamente por uma região de 

morros com cota próxima dos 200 m, por onde corre o RPS e onde a população urbana se 

estabeleceu, rodeada de feições de cotas superiores, com topos de morros nos quais a 

ocupação é dificultada e onde nascem os cursos que direcionam a drenagem para o RPS. 

A Figura 31 apresenta um mapa hipsómétrico gerado a partir de dados de altimetria 

disponíveis no canal TOPODATA do INPE, com as cotas na área do município de Três Rios, 
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delimitação da bacia do Purys e da área de ocupação urbana delimitada no mapa de solos da 

CPRM (2003). 

Figura 31 – Classes de hipsometria do município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (raster base por TOPODATA/INPE) 

O PDM de Três Rios (CVTR, 2013) estabelece as áreas de cota superior a 400 

metros como Áreas de Proteção Permanente e as de cota superior a 600 metros com cobertura 

vegetal de mata atlântica em estágio primário ou secundário como Unidades de Proteção do 

Refúgio da Vida Silvestre. Essas, portanto, representam áreas que não devem ser ocupadas. 

Na bacia do córrego Purys ocorrem áreas de cota superior a 400, as quais, como pode ser 

observado na Figura 32, não se encontram ocupadas. 

Figura 32 – Área da bacia do córrego Purys com curvas de nível

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

4.4.5 Solos 

Os solos na área de estudo são caracterizado de acordo com o Mapa de Baixa 

Intensidade dos Solos do Rio de Janeiro, elaborado pela Embrapa Solos (2003), pela 

ocorrência da classe dos Argissolos Vermelho-Amarelo. Cabe ressaltar que embora os 
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Argissolos sejam predominantes não só na bacia do Purys, como em todo o município, 

também é relevante na região a presença de solos das classes de Latossolos Vermelho-

Amarelo e Neossolos Flúvicos (EMBRAPA SOLOS, 2003). A Figura 33 apresenta o mapa de 

solo do município. 

Figura 33 – Solos no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por EMBRAPA SOLOS (2003)) 

Os argissolos são solos de material mineral com horizonte B textural, que ocorre 

imediatamente abaixo dos horizontes A ou E, com argila de atividade baixa ou de atividade 

alta conjugada por saturação de bases e/ou caráter alítico (EMBRAPA SOLOS, 2014). Essa 

classe caracteriza solos bem desenvolvidos nos quais o acúmulo de argila nas menores 

profundidades produz um gradiente de textura, que por motivos de drenagem interna, torna o 

solo susceptível à erosão hídrica. A coloração do horizonte B desses solos depende das 

condições de drenagem interna e das quantidades de óxidos de ferro e alumínio (SILVA et. al, 

2005). 

Os latossolos, por sua vez são solos de material mineral, com horizonte B latossólico, 

ou seja, com alto grau de intemperização, evidenciada pela transformação quase completa de 

minerais facilmente alteráveis, dessilicação, lixiviação de bases e concentrações residual de 

sesquióxidos, argilominerais do tipo 1:1 e de minerais resistentes ao intemperismo. 

(EMBRAPA SOLOS, 2014). São solos de grande profundidade, de textura variável e com 

argila de baixa atividade. Essa classe possui alto grau de intemperização, com frações de silte 

ausentes ou em baixa proporção, e o teores de óxidos de ferro, que são determinantes sobre a 

coloração, e alumínios tendem a ser elevados (SILVA, et al, 2005). 

Os  neossolos ocorrem provavelmente associada de depósitos fluviais e se 

manifestam na região próxima à foz da bacia do Purys e são descritos como solos pouco 
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desenvolvidos de material mineral ou matéria orgânica, que não apresentam qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico, e os processos pedogenéticos ainda não foram intensos o suficiente 

para produzir alterações significativas no material originário (EMBRAPA SOLOS, 2014, 

SILVA, et al 2005). Os neossolos fluviais se caracterizam por horizonte A depositada 

imediatamente sobre o horizonte C ou com horizonte B com espessura de até 10 centímetros 

(EMBRAPA SOLOS, 2014). 

4.4.6 Química dos solos 

LIMA (2015) realizou no estado do Rio de Janeiro o levantamento de concentrações 

de alguns metais em áreas não impactadas ou pouco impactadas pelas atividades humanas 

com o objetivo de estimar Valores de Referência de Qualidade (VRQ) dos solos no estado. Os 

VRQ representam valores de concentrações para as substâncias, que se espera ocorram 

naturalmente (sem a influência das atividades humanas) em determinada região.  

Uma vez que não foram realizados estudos específicos sobre os VRQ em solos do 

município de Três Rios, os valores estaduais levantados por LIMA (2015) podem ser 

considerados para uma caracterização preliminar dos solos no local. 

LIMA (2015) determinou os VRQs para o estado do Rio de Janeiro a partir de 282 

amostras coletadas e analisadas a partir de 141 pontos com pouca ou nenhuma interferência 

antrópica. As amostras foram divididas em 4 clusters de acordo com suas similaridades e os 

VRQs foram estabelecidos para cada cluster e para a amostra total. Os VRQ considerados 

adequados ao final do estudo foram definidos pelos valores referentes ao percentil 75 de cada 

grupo e da amostra total. Os valores referentes a qualquer grupo e à amostra total podem ser 

considerados como VRQs da região. A Tabela 3 apresenta os VRQs estabelecidos por LIMA 

(2015). 

Tabela 3 – VRQs para solos do Rio de Janeiro de acordo com o Percentil 75 em mg/kg. 

Metais Amostra Total G1 G2 G3 G4 

B 106 94 140 86 108 

Zn 38 43 25 22 62 

Cr 55 52 71 38 69 

Ba 118 170 35 32 219 

Co 12 15 6 3 27 

Cu 16 17 13 7 35 

Ni 16 18 12 7 33 

Pb 21 23 20 14 29 

Al 42.581 41.554 61.937 32.963 48.435 

Fe 33.724 30.684 43.149 28.309 36.400 

Mn 438 574 181 163 896 

Fonte: LIMA, 2015 
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Para os argissolos vermelho-amarelos, o trabalho de PÉREZ et al (1997) apresenta 

concentrações de amostras do banco de solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) representativas dos horizontes A e B de cinco perfis de solos representantes 

dessa classe, as quais são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Levantamento de concentrações de argissolos vermelho-amarelos em mg/kg.  

Elemento Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5 

Coleta Tibagi, PR Carmópolis, SE 
Campo Alegre, 

AL 
Boa Vista, RR Tefé, AM 

Horizonte A B A B A B A B A B 

Prof. (cm) 0-16 
330-

390 
0-20 

150-

160 
0-45 

145-

200 
0-5 

158-

250 
0-7 95-120 

Fe 4.700 9.200 6.800 23.400 1.500 9.700 13.000 39.700 16.500 30.500 

Mn 13,325 n.d. 49,16 15,46 4,29 0,87 611,25 215,12 19,67 27,66 

Cu n.d. n.d. n.d. 6,96 n.d. n.d. 2,15 17,7 n.d. n.d. 

Zn 6,09 8,55 5,26 22,42 6,35 20,97 14,59 20 6,65 16,31 

Mo 5,82 4,54 4,65 7,31 7,56 10,14 3,01 3,29 6,84 5,17 

Co n.d. n.d. 1,81 6,44 2,96 n.d. 1,1 1,6 n.d. 0,3 

Cr n.d. n.d. n.d. 29,95 n.d. 7,46 9,69 61,49 n.d. 14,76 

Pb n.d. n.d. 2,07 17,75 8,67 n.d. 3,12 0,52 n.d. 1,7 

Rb 2,458 2,9331 10,15 26,63 0,1618 0,263 0,0117 0,0173 8,476 14,38 

Sr 1,146 0,9236 9,365 14,09 3,042 2,831 0,0406 0,0097 3,287 6,278 

Zr 0,8043 3,7893 1,277 7,638 1,001 5,565 0,0091 0,0197 2,908 4,449 

Ba 12,79 9,3859 23,04 58,38 2,744 7,208 0,0949 0,0879 34,27 48,64 

Cs 0,8014 1,0909 0,8766 4,365 0,0539 0,2736 0,0036 0,0072 2,695 4,605 

Th 2,452 2,8969 6,203 14,98 2,379 12,73 0,0286 0,0709 3,984 11,41 

U 0,3278 0,3719 0,5689 1,395 0,0812 0,1908 0,0013 0,0032 0,2284 0,5241 

Nb 0,1547 0,3757 0,3667 0,4432 0,7573 0,565 0,0017 0,0005 1,2 0,4245 

Cd 0,0782 0,2009 0,2665 0,2432 0,2818 0,2369 0,0018 0,0003 0,0589 n.d. 

Fonte: adaptado de PÉREZ et al, 1997.  

Nota: n.d. = não detectado. 

Tanto o levantamento realizado por LIMA (2015) quanto o apresentado por PÉREZ 

et al (1997) podem ser considerados como valores de referência sobre as possíveis 

concentrações na área de estudo, pois apresentam uma robustez de dados evidenciada por suas 

características técnicas e institucionais, cuja análise será apresentada  no capítulo de 

resultados e discussões.  

4.4.7 Riscos de movimentos de massa e inundações 

Em setembro de 2017, a CPRM publicou a carta de suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e inundação para o município de Três Rios e disponibilizou arquivos 

shapefile para a mesma. A partir desses arquivos foi possível observar diversos pontos de 

vulnerabilidade a esses eventos no território municipal, sendo muitos deles em áreas de 
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ocupação urbana, sobretudo na área da bacia do Purys, conforme apresentado na Figura 34 e 

na Figura 35. 

Figura 34 – Risco de movimentação de massa no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por CPRM (2017)) 

Figura 35 – Áreas com risco de inundação no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor (shapefile base por CPRM (2017)) 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados durante a pesquisa. É 

importante ressaltar que além dos procedimentos apresentados a seguir, foram realizadas entre 

janeiro e julho de 2018 verificações de terreno nas quais foram visitados e analisados os locais 

descritos no decorrer do texto, documentados fotograficamente e realizadas entrevistas com 

moradores do município e funcionários da prefeitura municipal. As informações obtidas 

durante essas verificações de terreno foram essenciais aos resultados, discussões e conclusões 

da pesquisa. 
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A metodologia adotada tem um caráter multidisciplinar nos temas individuais e 

interdisciplinar na sua integração e, embora aplique outros conhecimentos (engenharia, 

geoprocessamento, estatística), foi elaborada e realizada com bases em quatro disciplinas 

principais, consideradas em diferentes dimensões em termos da sustentabilidade ambiental: 

socioeconomia, hidrologia, geoquímica e aspectos institucionais. Essas disciplinas foram 

abordadas em uma sequência lógica para o planejamento.  

A primeira disciplina (socioeconomia) tratou da elaboração de um Índice de 

Saneamento Ambiental (ISA) - considerando os aspectos demografia, renda, saneamento 

básico e urbanização -, o qual foi utilizado para a caracterização do perfil da população e 

ocupação da bacia, possibilitando a divisão da mesma em segmentos hierarquizados. Esta 

etapa tem sua importância por demonstrar os diferentes perfis de ocupação existentes na 

bacia-piloto e possibilitar  a identificação de regiões de maior vulnerabilidade (de acordo com 

os aspectos considerados). As conclusões obtidas nessa etapa são importantes na definição das 

possíveis formas de abordagem para o planejamento em cada segmento da bacia. 

Com base na segunda disciplina (hidrologia) foi realizada a avaliação das condições 

do escoamento em seções da bacia. Esse procedimento incluiu a verificação dos impactos da 

urbanização sobre o canal e da capacidade de escoamento de seções do córrego para receber 

as vazões prováveis estimadas para a bacia. Feito isso foi possível identificar as seções onde é 

necessário o recondicionamento do canal (readequação da geometria, desassoreamento e 

dragagens) e realizar uma estimativa do assoreamento. Ao final foi possível realizar uma 

descrição dos processos na bacia que influenciam nas condições de drenagem. A justificativa 

dessa etapa, do ponto de vista do planejamento, está em identificar pontos críticos e avaliar os 

recondicionamentos necessários sob uma perspectiva de recuperação da macrodrenagem. 

A terceira disciplina (geoquímica) da pesquisa diz respeito à uma avaliação da 

qualidade dos solos e sedimentos na bacia. Essa etapa incluiu a realização de análises de 

laboratório e, assumindo-se a necessidade de dragagens para recuperação da macrodrenagem, 

utilização dos resultados das mesmas para avaliação do ponto de vista legal das possíveis 

formas de destinação de materiais removidos do canal (interseção geoquímica com aspectos 

institucionais). No sentido do planejamento, a importância desta etapa esteve principalmente 

na verificação da viabilidade da proposta de uso dos materiais analisados para a preservação e 

recuperação da macrodrenagem na bacia (APPs e parques lineares). 

A quarta disciplina (aspectos institucionais) foi aplicada com base nos resultados das 

disciplinas anteriores para a discussão e proposição de formas de incluir nos PDMs, que são 

os principais instrumentos de planejamento dos municípios, elementos que visem a 
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preservação e recuperação da macrodrenagem (parques lineares e APPs) visando a 

sustentabilidade municipal. 

Uma última etapa da metodologia foi a aplicação dos procedimentos e disciplinas 

apresentados a projeções de anomalias de chuva devido à mudanças climáticas. Nessa etapa 

foi possível a identificação das diferenças nos resultados para os cenários atual e de mudanças 

climáticas e com isso foi discutida a necessidade da inclusão dos efeitos das mudanças 

climáticas no planejamento. 

5.1 DELIMITAÇÃO DAS SUBBACIAS EM TRÊS RIOS 

A delimitação das subbacias hidrográficas existentes no município de Três Rios foi 

realizada por meio do software QGIS, versão 2.18, com uso do conjunto de ferramentas 

complementares Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM), desenvolvido 

pelo grupo de pesquisa em hidrologia da Universidade do Estado de Utah (Utah State 

University, USU), e com base em um Modelo Digital de Elevação (MDE) com escala de 30 m 

baixado a partir do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, disponibilizado pelo projeto 

TOPODATA do INPE (Folha 22s435, raster de altitude). 

O MDE obtido pelo TOPODATA abrange uma área espacial muito maior do que a 

área de estudo (município de Três Rios) e então, para facilitar sua utilização e poupar o uso de 

memória do computador utilizado, a imagem foi recortada por meio de comandos nativos do 

QGIS de forma que a imagem abrangesse uma área menor que ainda contemplasse a área do 

município. O MDE recortado e utilizado é apresentado na Figura 36. 

Figura 36 – MDE utilizado para delimitação das subbacias 

 
Fonte: elaborada pelo autor (raster base por TOPADATA/INPE) 
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Os procedimentos realizados para a delimitação das bacias a partir do MDE foram 

realizados com base no manual disponível no site dedicado ao TauDEM, da USU, e em 

publicações do canal Processamento Digital.  

A identificação dos pontos de exultório das subbacias, necessários durante o 

processo de delimitação, assim como a denominação das mesmas, foi orientada a partir do 

diagnóstico da macrodrenagem no município apresentado na parte 1 do Relatório Diagnóstico 

da Situação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Rios (2014), sendo a 

verificação de terreno realizada para o córrego Purys. 

Por fim, as medições de área, perímetro e extensão dos cursos d’água na subbacia de 

interesse foram realizadas por meio de ferramentas nativas do QGIS a partir dos vetores 

gerados. A altimetria pela imagem do INPE possui uma escala de 30 m, o que é suficiente 

para a delimitação, com certo grau de detalhamento, das bacias hidrográficas, no entanto, para 

a definição da variação de altitude entre pontos dos cursos d’água, essa escala não foi 

satisfatória, uma vez que foram analisados pontos muito próximos entre si (a menor distância 

entre pontos analisados foi de 151,10 m) e, portanto, para essa finalidade os valores de 

altitude considerados foram obtidos a partir do software Google Earth. 

 

5.2 ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE SANEAMENTO AMBIENTAL (ISA) 

A proposta inicial para a elaboração de um índice integrador das características 

demográficas, socioeconômicas e de saneamento na bacia do Purys pretendia considerar 

dados referentes aos bairros situados na mesma, no entanto, não foram obtidos dados de 

indicadores específicos para os bairros e informações sobre os limites do abairramento 

municipal, uma vez que essa delimitação ainda não foi apresentada pela prefeitura e, portanto, 

optou-se pelo uso de dados referentes aos setores censitários levantados pelo IBGE (2010) no 

Censo 2010. Os dados disponibilizados pelo Censo 2010 (IBGE) foram avaliados e então 

foram selecionados aqueles que foram julgados mais adequados para refletir os quatro 

aspectos que a serem avaliados: saneamento básico, renda, urbanismo e demografia. 

Na bacia do córrego Purys foram identificados 38 setores censitários e para a 

formulação do índice foram considerados dados de 69 indicadores obtidos a partir Censo 

2010. Esses dados foram tratados para utilização no índice e partir deles foram gerados 21 

novos indicadores. Além disso, 01 indicador referente à área dos setores foi obtido por meio 

do software QGIS e 01 indicador referente à densidade demográfica, obtido pela razão entre a 

população (dado do IBGE) e a área dos setores (dado do QGIS). Dessa forma, durante o 
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processo de elaboração do ISA na bacia do córrego Purys foi utilizado um total de 92 

indicadores (levantados e gerados) referentes a 38 setores censitários, totalizando 3.496 dados 

trabalhados. 

O ISA foi proposto e elaborado nesse estudo pela integração – cf método estatístico 

apresentado por FEIJÓ et, al (2001) – de 04 subíndices que consideram os aspectos 

demografia, renda, saneamento básico e urbanização. Os subíndices para demografia (sID) e 

renda (sIR) são compostos por 02 indicadores cada, enquanto o subíndice para saneamento 

básico (sISB) é formado por 04 indicadores e o para urbanização (sIU) é formado por 07 

indicadores.  

Dos 15 indicadores utilizados para a elaboração do índice, os indicadores número de 

domicílios, renda média dos responsáveis dos domicílios, domicílios com coleta de esgoto 

pela rede pública, domicílios com esgotamento por valas e domicílios com coleta de resíduos 

sólidos urbanos referem-se a dados do IBGE (2010), enquanto os demais indicadores foram 

gerados a partir de dados do Censo 2010 (IBGE, 2010) e de dados espaciais obtido pelo 

software de geoprocessamento QGIS, conforme apresentado a seguir. A Tabela 5 apresenta os 

indicadores considerados para a formulação de cada subíndice. 

Tabela 5 – Indicadores considerados na formulação dos subíndices que compõem o Índice de 

Saneamento Ambiental 

Subíndice Indicador Fonte dos dados 

Demográfico 
Densidade Demográfica IBGE, 2010 e QGIS 

Número de domicílios IBGE, 2010 

Renda 
Renda média dos responsáveis por domicílio IBGE, 2010 

Renda por domicílio IBGE, 2010 

Saneamento 

Básico 

Dom. com esgoto coletado pela rede pública IBGE, 2010 

Dom. com esgotamento realizado por valas IBGE, 2010 

Dom. com abastecimento de água (público ou poços) IBGE, 2010 

Dom. com coleta de resíduos sólidos urbanos IBGE, 2010 

Urbanização 

Dom. com pavimentação nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. com iluminação nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. com bocas-de-lobo nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. com meio-fio nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. com arborização nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. sem esgoto a céu aberto nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Dom. sem acúmulo de lixo nas vias públicas (%) IBGE, 2010 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota: Dom. = domicílios 
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O indicador densidade demográfica foi obtido pela razão entre a população do setor 

censitário, levantada no Censo 2010, e a área de cada setor, obtida por meio do QGIS; o 

indicador de domicílios com abastecimento de água pela rede pública e por meio de poços foi 

obtido pelo somatório dos dados levantados pelo IBGE sobre a quantidade de domicílios com 

esses tipos de abastecimento de água; e os indicadores referentes às características da 

urbanização foram obtidos pela divisão das variáveis referentes aos domicílios com presença 

de pavimentação, iluminação, bocas-de-lobo, meios-fios e arborização e os números de 

domicílios sem a presença de esgoto a céu aberto e/ou lixo acumulado pelo número de 

domicílios existentes no setor censitário. 

Os dados referentes à renda nos setores censitários tem como unidade de medida a 

quantidade de salários mínimos, de forma que os resultados do levantamento se referem aos 

números de domicílios cujo responsável tem salário dentro de determinados intervalos 

definidos pelo IBGE, que correspondem às faixas de: até 1/8 de salário de mínimo; 1/8 a 1/4 

de salário mínimo; 1/4 a 1/2 salário mínimo; 1/2 a 1 salário mínimo; 1 a 2 salários mínimos; 2 

a 3 salários mínimos; 3 a 5 salários mínimos; 5 a 10 salários mínimos; mais de 10 salários 

mínimos e domicílios sem rendimento. 

Desta forma, considerando-se que, de acordo com a lei nº 12,255, de 15 de junho de 

2010, o salário mínimo no período de coleta dos dados era de R$ 510,00, o indicador de renda 

por domicílio foi calculado por meio dos indicadores de quantidade de domicílios e números 

de domicílios com a renda dentro dos intervalos estabelecidos pelo IBGE. A renda média por 

domicílio foi calculada então pelo somatório dos produtos do valor médio de cada faixa 

trabalhada pelo IBGE pelo número de domicílios referentes às mesmas multiplicado pelo 

valor de salário mínimo à época (R$ 510,00) e dividido pelo número total de domicílios, 

conforme apresentado na equação 6: 

RPD = 510 ∗ 
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ND
       

  ( 6) 

 

Onde: 

 

RPD: Renda por domicílio 

ND: Número de domicílios no setor 

D-1/8: Domicílios com renda de até 1/8 de salário mínimo 

D1/8-1/4: Domicílios com renda de até 1/8 a 1/4 de salário mínimo 

D1/4-1/2: Domicílios com renda de até 1/4 a 1/2 salário mínimo 

D1/2-1: Domicílios com renda de até 1/2 a 1 salário mínimo 

D1-2: Domicílios com renda de até 1 a 2 salários mínimos 

D2-3: Domicílios com renda de até 2 a 3 salários mínimos 
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D3-5: Domicílios com renda de até 3 a 5 salários mínimos 

D5-10: Domicílios com renda de até 5 a 10 salários mínimos 

D10+: Domicílios com renda de até mais de 10 salários mínimos 

 

Conforme proposto por FEIJÓ et al (2001), os valores de cada subíndice foram 

calculados pela média ponderada dos indicadores considerados após a normalização dos 

mesmos. A normalização dos indicadores foi realizada a partir dos valores máximos e 

mínimos do conjunto de dados, conforme apresentado na Equação 7. 

𝑥𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
=

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚á𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

   ( 7) 

 

Onde: 

 

xinormalizado: valor normalizado para o indicador x no setor i 

xi: valor levantado pelo IBGE para o indicador x no setor i  

xmin: valor mínimo levantado pelo IBGE para o indicador x 

xmáx: valor máximo levantado pelo IBGE para o indicador x 

Dessa forma, após a normalização os indicadores ficaram valorados de forma que o 

maior valor do conjunto de dados para determinada variável equivalesse a 1 e o menor valor 

equivalesse a 0. A partir desse procedimento foi possível anular os efeitos decorrentes das 

diferenças entre as unidades de cada indicador.  

Após a normalização dos dados foram ponderados os pesos para cada indicador e 

subíndice. Essa ponderação foi realizada de forma que os indicadores para os cálculos dos 

subíndices e os próprios subíndices para o cálculo do ISA apresentassem pesos equivalentes 

entre si e, portanto, não fosse valorizado nenhum aspecto avaliado em relação aos demais. 

Para o cálculo do subíndice de Saneamento Básico (sISB) especificamente foram 

considerados pesos diferentes, no entanto os três aspectos fundamentais de saneamento básico 

(água, esgoto e resíduos) apresentaram pesos similares, sendo que para o esgotamento 

sanitário, o indicador de coleta pela rede pública apresentou um peso maior do que o 

indicador para esgotamento por valas, uma vez que se entende que a primeira seria mais 

adequada no ponto de vista do saneamento. A Tabela 6 apresenta os pesos considerados para 

cada indicador e as Equações 8 a 11 apresentam o cálculo dos subíndices. 
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Tabela 6 – Pesos de cada variável no cálculo dos subíndices. 

Subíndice Indicador Peso 

Demográfico 
Densidade Demográfica 0,50 

Número de domicílios 0,50 

Renda 
Renda média dos responsáveis por domicílio 0,50 

Renda por domicílio 0,50 

Saneamento 

Básico 

Dom. com esgoto coletado pela rede pública 0,22 

Dom. com esgotamento realizado por valas 0,12 

Dom. com abastecimento de água (público ou poços) 0,33 

Dom. com coleta de resíduos sólidos urbanos 0,33 

Urbanização 

Dom. com pavimentação nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. com iluminação nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. com bocas-de-lobo nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. com meio-fio nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. com arborização nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. sem esgoto a céu aberto nas vias públicas (%) 0,14 

Dom. sem acúmulo de lixo nas vias públicas (%) 0,14 

Fonte: elaborada pelo autor. 

𝑠𝐼𝐷 =  0,50 𝐷𝐷 + 0,50 𝑛𝑢𝑚𝐷    ( 8) 

𝑠𝐼𝑅 =  0,50 𝑅𝑅 + 0,50 𝑅𝑃𝐷    ( 9) 

𝑠𝐼𝑆𝐵 =  0,22 𝐸𝑅 + 0,12 𝐸𝑉 + 0,33 𝐴𝐴 + 0,33𝐶𝑅   ( 10) 

𝑠𝐼𝑈 =  0,14 (%𝑃𝑎𝑣 + %𝐼𝑙𝑢 + %𝐵𝐿 + %𝑀𝐹 + %𝐴𝑟𝑏 + %𝑂𝐸 + %𝑂𝐿)    ( 11) 

Onde: 

sID: subíndice para demografia 

DD: densidade demográfica normalizada 

numD: número de domicílios normalizado 

sIR: subíndice para renda 

RR: renda dos responsáveis normalizada 

RPD: renda por domicílio normalizada 

sIB: subíndice para saneamento básico 

ER: domicílios com esgotamento pela renda pública normalizado 

EV: domicílios com esgotamento por valas normalizado 

AA: domicílios com abastecimento de água normalizado 

CR: domicílios com coleta de resíduos normalizado 

sIU: subíndice para urbanização 

%Pav: percentual de domicílios com pavimentação nas vias normalizado 

%Ilu: percentual de domicílios com iluminação nas vias normalizado 

%BL: percentual de domicílios com bocas-de-lobo nas vias normalizado 

%MF: percentual de domicílios com meio-fio nas vias normalizado 

%Arb: percentual de domicílios com arborização nas vias normalizado 
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%OE: percentual de domicílios sem esgoto a céu aberto nas vias normalizado 

%OL: percentual de domicílios sem lixo acumulado nas vias normalizado 

Finalmente, o cálculo de ISA foi realizado de maneira análoga ao cálculo dos 

subíndices, pela média ponderada dos mesmos após sua normalização, sendo que para  todos 

foi considerado o mesmo peso. A Equação 12 apresenta a fórmula para cálculo do ISA: 

𝐼𝑆𝐴 =  
𝑠𝐼𝑆𝐷 + 𝑠𝐼𝑆𝑅 + 𝑠𝐼𝑆𝐵 + 𝑠𝐼𝑈

4
 

  ( 12) 

Onde: 

ISA: índice de saneamento ambiental 

sID: subíndice para demografia normalizado 

sIR: subíndice para renda normalizado 

sIB: subíndice para saneamento básico normalizado 

sIU: subíndice para urbanização normalizado 

5.2.1 Segmentação da bacia 

Uma das utilidades da elaboração de índices, além da integração de diversas 

características em uma única medida, está na possibilidade de se hierarquizar os elementos 

territoriais/populacionais (no caso presente os setores censitários) avaliados e identificar 

aqueles que apresentam maior ou menor vulnerabilidade, assim como os principais aspectos 

(indicadores) que contribuem para essa condição. Todavia, por uma questão de escala, tal 

hierarquização de setores censitários não atende aos objetivos da pesquisa, uma vez que se 

trata de uma proposta a ser aplicada para toda a bacia e não aos setores censitários que a 

compõe. 

Dessa forma, optou-se por uma divisão da bacia em segmentos territoriais e pela 

avaliação dos índices médios para cada um deles, calculados em função dos valores do ISA 

dos setores censitários contemplados pelos mesmos.  

Uma vez que a presente pesquisa considera os problemas de macrodrenagem como 

impacto principalmente da ocupação historicamente realizada sem ou com planejamento 

precário, a estratégia para a segmentação da bacia baseou-se no critério da densidade 

demográfica, uma vez que esse indicador representaria os segmentos territoriais onde a 

ocupação é mais ou menos intensa.  

5.3 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS À JUSANTE 

O objetivo dos procedimentos apresentados nesse capítulo foi de avaliar os aspectos 

relacionados à macrodrenagem na bacia do córrego Purys, sendo esses vazões admitidas pelo 
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canal e o assoreamento e a sua relação com a ocorrência de inundação na área. Para tal, foram 

consideradas 05 seções do córregos, caracterizadas por 04 pontilhões descritos anteriormente 

(P01 e P04) e pelo ponto onde o córrego deságua no RPS (P05). O critério de seleção para 

esses pontos foi a acessibilidade dos mesmos, uma vez que em 1/3  da bacia o canal encontra-

se canalizado e encoberto sob a cidade. Foram realizadas medidas das dimensões (largura e 

altura) das seções do córrego que correm sob os pontilhões.  

Os pontilhões avaliados foram identificados, de montante para jusante, nas ruas 

Engenheiro Walcrueze Meireles (estrada do Purys), São Lucas, Marta Ank e Maçonaria. 

Desde o pontilhão na rua São Lucas as margens do Purys encontram-se ocupadas por 

edificações e a partir do pontilhão na rua Marta Ank observa-se que o córrego encontra-se 

canalizado e em alguns trechos encontra-se encoberto, sendo que o ponto mais a jusante onde 

o córrego pôde ser visualizado foi o pontilhão da rua Maçonaria, a partir do qual o curso corre 

por um pequeno trecho e é encoberto até desaguar no RPS. A partir das medidas de campo as 

dimensões da seção do córrego canalizada foram estimadas em 4,00 x 2,30 m, sendo a 

confirmação realizada por moradores antigos e membros da prefeitura do município.  

A Figura 37 apresenta a localização dos pontilhões descritos e do local onde o 

córrego deságua no RPS e a Tabela 7 apresenta uma descrição resumida condições do córrego 

nos trechos entre as seções a avaliadas. 

Figura 37 – Localização dos pontilhões avaliados 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 7 – Condições do córrego Purys nos trechos entre as seções avaliadas 

Trecho Situação do canal 

P00 – P01 Trecho inacessível devido ao relevo e vegetação 

P01 – P02 Córrego não-canalizado aberto com pouca ou nenhum impacto da ocupação 

P02 – P03 Córrego não-canalizado aberto com intensa ocupação das margens 

P03 – P04 Córrego aberto e canalizado (4,00 x 2,30 m) e encoberto em alguns trechos 

P04 – P05 Córrego canalizado (4,00 x 2,30 m) e encoberto 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Sob a perspectiva dos impactos da construção de estruturas nos cursos d’água 

(assoreamento e capacidade de escoamento), foi realizada uma avaliação dos impactos dos 

pontilhões na macrodrenagem da bacia. Foram projetadas vazões em função das chuvas de 

projeto para os tempos de recorrência de 25, 50 e 100 anos e analisada a capacidade dos 

pontilhões de transpor essas vazões e, caso os mesmos fossem determinados insuficientes, 

foram calculadas as dimensões necessárias (recondicionamento) para que as vazões projetadas 

fossem admitidas. Para tal, os dimensionamentos dos pontilhões foram realizados de acordo 

com a metodologia apresentada por MORALES (2003) no Manual Prático de Drenagem, da 

Coleção Disseminar, do Instituto Militar de Engenharia (IME). Além disso, as medições das 

dimensões atuais de cada pontilhão foram consideradas para a estimativa do assoreamento 

nessas seções do córrego. 

A aplicabilidade dos procedimentos descritos nesse item não está apenas no 

diagnóstico atual e estimativa de impactos da urbanização no município, mas também, no 

auxílio à tomada de decisão e elaboração de planos e políticas pela identificação de pontos 

prioritários e determinação do grau de intervenção necessário em cada ponto e trechos entre 

pontos. Além disso, os diferentes tempos de recorrência podem ser utilizados para delimitação 

de metas e prazos para programas e ações.  

5.3.1 Trechos e área de contribuição das seções 

Cada seção do córrego avaliada foi considerada para dividir a bacia em trechos que e 

subáreas da bacia, as quais foram utilizadas para a estimativas das vazões no córrego. A 

Figura 38 apresenta o trecho/subárea referente a cada seção analisada. Ressalta-se que cada 

subárea representa engloba também o espaço ocupado pelas subáreas à montante. 
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Figura 38 – Subáreas de acordo com as seções avaliadas 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Na Tabela 8 são apresentadas as características dos trechos considerados e as 

subáreas, extensão, declividade e seção avaliada a partir de cada um e Tabela 9 apresenta as 

dimensões e área de contribuição de cada seção avaliadas. Os valores das subáreas, extensão e 

declividade dos trechos foram obtidos por meio dos vetores gerados durante a delimitação da 

bacia e da altimetria obtida pelo Google Earth e as dimensões das seções, que foram obtidas 

em medições de campo. Os dados de área de contribuição correspondem ao acumulado das 

subáreas para cada seção.   

Tabela 8 – Divisão da subbacia para dimensionamento de bueiros. 

Trecho Seção avaliada 
Extensão do 

canal (m) 

Variação de 

altitude (m) 

Declividade 

(m/m) 

P00 – P01 P01  2.242,68 80 0,0357 

P01 – P02 P02 1.210,17 32 0,0129 

P02 – P03 P03 151,10 3 0,0199 

P03 – P04 P04 850,12 4 0,0047 

P04 – P05 P05 949,02 4 0,0036 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Tabela 9 – Características das seções avaliadas. 

Seção avaliada Localização 
Área de 

contribuição (km²) 
Largura (m) Altura (m) 

P01 Estrada do Purys 2,12 3,60 2,30 

P02 Rua São Lucas 3,66 4,10 2,30 

P03 Rua Marta Ank 3,77 4,15 1,40 

P04 Rua da Maçonaria 5,44 4,00 1,80 

P05 Beira-Rio 5,79 5,50 3,10 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A partir dessas medições também foi possível a realização de estimativas do 

assoreamento em cada seção. Foi considerada uma “altura natural não-impactada” constante 

para as seções de 2,30 metros e o assoreamento pôde assim ser estimado pelas diferenças 

entre essa medida e as medições realizadas em cada pontilhão. A hipótese de que a 

profundidade na seção do córrego é regular foi confirmada durante as verificações de campo 

por funcionários da prefeitura municipal. A Figura 39 apresenta como exemplo das seções a 

avaliadas, a seção da Rua São Lucas (P02). 

Figura 39 – Seção do córrego no pontilhão na Rua São Lucas (P02) 

 
Fonte: fotografada pelo autor, 2018. 

A altura de 2,30 metros foi considerada por corresponder ao valor medido nos pontos 

mais a jusante do córrego (P01 e P02). Relatos de moradores antigos no município estimaram 

que a altura natural poderia chegar a 2,80 metros, no entanto, como os pontilhões não 

apresentavam indícios de assoreamento (os sedimentos eram mais grosseiros e a mata ciliar 

no P01 estava conservada), optou-se por considerar a medição realizada. Além disso, como 

esse procedimento tem apenas um objetivo de estimativa preliminar do assoreamento e 

impactos na macrodrenagem, essa diferença não traria alterações significantes sobre as 

conclusões dos resultados. Para fins de projetos de recondicionamento estudos mais 

específicos sobre a assoreamento em cada ponto devem ser realizados. 

5.3.2 Estimativa das chuvas de projeto 

Para a estimativa das vazões em cada ponto (vazões de projeto) foi necessário o 

cálculo da chuva de projeto, que corresponde à maior intensidade de chuva provável de 

ocorrer em determinado tempo de recorrência. Esse cálculo foi realizado de acordo com a 

equação IDF (Equação 13) específica para o município de Três Rios apresentada pela CPRM 

(2016).  
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𝑖 =
2085,0∗ 𝑇𝑅0,1877

(𝑡𝑐+17,3)0,8976     ( 13) 

i: intensidade da chuva projetada (mm/h) 

TR: Tempo de Recorrência 

t: duração da chuva (min)  

Para o tempo de duração da chuva foi considerado o tempo de concentração da bacia 

do Purys, uma vez que esse valor garantiria que a precipitação de toda a bacia estaria 

influenciando nos pontos. 

O tempo de recorrência (TR) caracteriza o período de tempo no qual é provável a 

ocorrência de um evento de grande magnitude se repita. Em projetos de engenharia, o TR ser 

compatível com o tempo projetado para a vida útil da obra. Essa variável é de extrema 

importância uma vez que a capacidade das estruturas é dimensionada em função dessa chuva 

máxima esperada (DNIT, 2005). O TR é considerado para se projetar a chuva máxima que 

ocorreria durante esse tempo, que é comumente calculada em função de equações específicas 

para cada bacia chamadas equações IDF (intensidade, duração e frequência), que são 

estabelecidas em função das séries históricas de chuvas para cada região (DAMÉ et al, 2008).  

Os valores de TR considerados foram de 25, 50 e 100 anos, de acordo com a faixa 

sugerida para obras de macrodrenagem nas Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem 

Urbana no Município de São Paulo (PMSP, 1999). 

5.3.3 Estimativa das vazões de projeto 

O valor de vazão considerado no dimensionamento de estruturas hidráulicas e na 

elaboração de projetos é denominado vazão de projeto. Neste estudo, a vazão de projeto foi 

definida para cada seção individualmente pela estimativa das vazões prováveis de ocorrer em 

cada uma em função das maiores intensidades de precipitação esperadas para região (chuvas 

de projeto). Essas estimativas  foram realizadas por meio de dois métodos de cálculo 

diferentes: o método racional e o método de I PAI Wu. 

O método racional (Equação 14) é um método de estimativa de vazões aplicável a 

pequenas bacias hidrográficas, sendo que na literatura são definidos diferentes valor limite de 

área para sua aplicação, dentre eles 2 km² (TUCCI, 1995), 3 km² (SÃO PAULO, 1999), 5 km² 

(WILKEN, 1978) e 10 km² (MORALES, 2013). Para a bacia do córrego Purys, a aplicação 

desse método foi considerada válida pois (i) a área da bacia é inferior à estabelecida na 

publicação de referência para o dimensionamento (MORALES, 2013); (ii) a bacia possui área 

próxima ao limiar de 5 km²; e (iii) as subáreas consideradas não são maiores do que 3 km². 
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𝑄 =
𝐶 .  𝑖 .  𝐴

3,6
    ( 14) 

 

Onde: 

Q: vazão (m³/s)  

C: coeficiente de escoamento  

i: intensidade da chuva (mm/h)  

A: área (km²) 

O coeficiente de escoamento é uma variável do Método Racional que reflete as 

características de ocupação do solo e impermeabilização na área de bacia. Para esse parâmetro 

foram considerados os valores apresentados por WILKEN (1978), mostrados na Tabela 10, 

que consideram a densidade e tipos de edificações no local. 

Tabela 10 – Valores para o coeficiente de escoamento de acordo com o uso e cobertura do 

solo.  

Ocupação Descrição Valor de C 

Edificação muito 

densa 

Partes centrais, densamente construídas de uma cidade 

com ruas e calçadas pavimentadas 
0,70 – 0,95 

Edificação não muito 

densa 

Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de 

habitação, mas com ruas e calçadas pavimentadas 
0,60 – 0,70 

Edificação com 

poucas superfícies 

livres 

Partes residenciais, com construções cerradas e ruas 

pavimentadas 
0,50 – 0,60 

Edificação com 

muitas superfícies 

livres 

Partes residenciais, tipo Cidade Jardim com ruas 

macadamizadas ou pavimentadas 
0,25 – 0,50 

Subúrbios com 

alguma edificação 

Partes periféricas e de subúrbios com pequena densidade 

de construções 
0,10 – 0,25 

Matas, parques e 

campos de esportes 

Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques 

ajardinados, campos de esporte sem pavimentação 
0,05 – 0,20 

Fonte: (WILKEN, 1978) 

Na aplicação do Método Racional, foi considerado um valor de C de 0,15 na área à 

montante do pontilhão P01 (P00 a P01), por ser valor intermediário entre regiões com 

pequena densidade de construções e áreas verde e rurais e nos trechos do P02 ao P05 foi 

considerado o valor de 0,83, por ser um valor entre as partes centrais e partes adjacentes ao 

centro. No trecho entre o P01 e o P02 a ocupação se caracteriza pelos dois tipos descritos, 

portanto, foi considerado um coeficiente de 0,49, valor médio entre 0,83 e 0,15. 

As vazões foram calculadas para cada ponto de acordo com as áreas acumuladas dos 

trechos à montante, Dessa forma, quando ocorreram dois tipos de cobertura, foi considerado 

um valor ponderado em função das áreas referentes a cada uso (Equação 15). 
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𝐶𝑚 =
𝐶1𝐶2+⋯+,𝐶𝑛𝐴𝑚

𝐴1+⋯+ 𝐴𝑛
    ( 15) 

 

 

Onde: 

Cm: coeficiente de escoamento médio  

C1: coeficiente de escoamento para o 1º tipo de cobertura do solo  

Cn: coeficiente de escoamento para o nº tipo de cobertura do solo  

A1: área referente ao coeficiente de escoamento C1 (km²)  

An: área referente ao coeficiente de escoamento Cn (km²) 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (2005) recomenda para bacias com área entre 2 km² e 50 km² o uso dos métodos de 

Ven Te Chow, I PAI Wu ou Triangular para o cálculo de vazões do projeto. Em função das 

informações disponíveis sobre a bacia do Purys, optou-se por realizar o cálculo pelo método 

de I PAI Wu, que calcula uma vazão de cheia de acordo com a Equação 16 e uma vazão de 

pico de acordo com a Equação 17. Aplicação do método teve como referência o Manual de 

Cálculo das Vazões do Estado de São Paulo publicado pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE) de São Paulo (1994).  

𝑄 = 0,278 . 𝐶 . 𝑖 . 𝐴0,9 . 𝐾    ( 16) 

Onde: 

Q: vazão de cheia (m³/s)  

C, coeficiente de escoamento superficial  

i: intensidade da chuva (mm/h)  

A: área da bacia (km²)  

K: coeficiente de distribuição espacial 

𝑄𝑝 = 𝑄 + 𝑄𝑏   ( 17) 

Onde: 

Qp: vazão de pico (m³/s)  

Q: vazão de cheia (m³/s)  

Qb: vazão de base (m³/s) 

Entende-se por vazão de cheia a vazão máxima causada por determinada intensidade 

de chuva, enquanto a vazão de base é a vazão média do canal. A vazão de pico, por sua vez, é 

dada pelo somatório entre a vazão de cheia e a vazão de base, representando a vazão real 

máxima no canal ocasionada pela precipitação.  
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Como não há dados sobre a vazão de base na bacia do Purys, o valor de Qb, 

considerado foi o correspondente a 10% do valor da vazão de cheia (Q), de acordo com 

orientação do DAEE (1994). 

Para este método, o coeficiente de escoamento superficial (C) é uma função de três 

variáveis: o fator de forma da bacia F, dado em função do comprimento do talvegue (curso do 

córrego) até o ponto de dimensionamento e da área referente ao trecho, o coeficiente de forma 

C1, dado em função de F, e coeficiente volumétrico de escoamento C2, dado de acordo com os 

valores tabelados apresentados na Tabela 11. As equações 18 a 20 apresentam o método de 

cálculo do coeficiente de escoamento superficial, do fator F e do coeficiente C1. 

𝐶 =
𝐶2

𝐶1
∗  

2

1+𝐹
    ( 18) 

Onde: 

C: coeficiente de escoamento superficial  

C2, coeficiente volumétrico de escoamento   

C1: coeficiente de forma  

F: fator de forma da bacia 

𝐹 =
𝐿

2∗ (
𝐴

𝜋
)

0,5    ( 19) 

Onde: 

F: fator de forma da bacia  

L: comprimento do talvegue (km)  

A: área da bacia (km²) 

𝐶1 =
4

2+ 𝐹
    ( 20) 

Onde: 

C1: coeficiente de forma  

F: fator de forma da bacia 

O coeficiente C2 é dado em função do grau de impermeabilização da superfície, 

Foram os considerados os valores apresentados pelo DAEE (1994), conforme descritos na 

Tabela 11, sendo que, para o trecho da seção P00 à P01 foi considerada impermeabilização 

baixa (0,30), para a parcela entre as seções P01 e P02 impermeabilização média (0,50) e para 

o restante da bacia impermeabilidade alta (0,80). 
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Tabela 11 – Valores para o coeficiente volumétrico de escoamento C2. 

Grau de Impermeabilização da Superfície Coeficiente volumétrico de escoamento (C2) 

Baixo 0,30 

Médio 0,50 

Alto 0,80 

Fonte: DAEE, 1994. 

O coeficiente K do método I PAI Wu, referente à distribuição espacial da chuva é 

obtido por meio de um ábaco disponibilizado pelo DAEE (1994), que considera a área da 

bacia e o tempo de duração da chuva (tc), O ábaco é apresentado no Anexo 2 e a partir do 

mesmo observa-se que para bacias muito pequenas como a bacia do Purys o valor de K 

encontra-se tendendo a 100%. Sendo assim, foi arbitrado um valor de 99% (0,99) para toda a 

bacia. 

Para os dois métodos utilizados foram calculados as vazões em cada ponto de acordo 

com as intensidades de chuva para os TR de 25, 50 e 100 anos. Para cada seção foram 

consideradas as características da área à montante, ou seja, foram consideradas as 

características entre o ponto avaliado e a nascente (P00). Dessa forma, a não ser para a seção 

P01, foi realizada ponderação das variáveis pertinentes em função da divisão da bacia 

apresentada no início deste item, sendo essas, o coeficiente de escoamento superficial C para 

o método racional e o coeficiente volumétrico de escoamento C2 para o método de I PAI Wu, 

A Tabela 12 e a Tabela 13 apresentam os parâmetros utilizados para o calculo das 

vazões em cada ponto pelos métodos racional e I PAI Wu, respectivamente. 

Tabela 12 – Parâmetros utilizados para cálculo das vazões pelo Método Racional. 

Trecho Área (km²) Aacum (km²) C Cmédio 

P00 – P01 2,12 2,12 0,15 0,15 

P01 – P02 1,54 3,66 0,49 0,29 

P02 – P03 0,11 3,77 0,83 0,31 

P03 – P04 1,67 5,44 0,83 0,47 

P04 – P05 0,36 5,80 0,83 0,49 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: Aacum: área acumulada; C: coeficiente de escoamento superficial; Cmédio: coeficiente de escoamento 

superficial médio ponderado. 
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Tabela 13 – Parâmetros utilizados para cálculo das vazões pelo método de I PAI Wu. 

Trecho 
A 

(km²) 

Aacum 

(km²) 

L 

(km) 

Lacum 

(km) 
F C1 C2 C2pond C K 

P00 – P01 2,12 2,12 2,24 2,24 1,36 1,19 0,30 0,30 0,21 0,99 

P01 – P02 1,54 3,66 1,21 3,45 1,60 1,11 0,50 0,38 0,27 0,99 

P02 – P03 0,11 3,77 0,15 3,60 1,64 1,10 0,80 0,40 0,27 0,99 

P03 – P04 1,67 5,44 0,85 4,45 1,69 1,08 0,80 0,52 0,36 0,99 

P04 – P05 0,36 5,80 0,95 5,40 1,99 1,00 0,80 0,54 0,36 0,99 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: A: área; Aacum: área acumulada; L: comprimento do trecho; Lacum: comprimento acumulado; F: fator de 

forma; C1: coeficiente de forma: C2: coeficiente volumétrico de escoamento;  K coeficiente de distribuição 

espacial; C: coeficiente de escoamento superficial; Cmédio: coeficiente de escoamento superficial médio 

ponderado. 

5.3.4 Avaliação das seções de transposição de talvegue 

Calculada a vazão de projeto, é necessária a verificação para caracterização do 

regime de escoamento como subcrítico, crítico e supercrítico para a determinação de como 

proceder no dimensionamento dos pontilhões (MORALES, 2013). Essa categorização 

representa as condições de energia do escoamento, sendo o estado crítico o de menor energia 

e vazão máxima, enquanto o subcrítico (ou lento) é caracterizado pela maior profundidade e 

menor velocidade e o supercrítico (ou rápido), apresenta maior velocidade e menor 

profundidade (PORTO, 2006). 

A determinação do tipo de escoamento pode ser feita pela comparação da 

declividade crítica (Equação 21) com a declividade local, de forma que, quando a declividade 

disponível no local for superior à declividade crítica o regime é supercrítico e quando é 

inferior o regime é subcrítico. 

𝐼𝑐 = 2,60
𝑛2

√𝐻
3 (3 +

4𝐻

𝐵
)

4

3
  

  ( 21) 

Onde: 

B: largura do pontilhão  

H: altura do pontilhão  

n: coeficiente de rugosidade de Manning 

Os valores para o coeficiente de rugosidade de Manning correspondem a valores 

tabelados determinados em função de cada tipo de material de revestimento de canais e estão 

disponíveis na bibliográfica pesquisada, e.g. NETTO et al (1998). Alguns valores para o 

coeficiente n de Manning são apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Valores para o coeficiente n de Manning 

Revestimento dos canais n de Manning 

Canais de terra, com vegetação rasteira no fundo e nos taludes 0,022 

Canais de terra, com vegetação normal, fundo com cascalhos ou irregular por 

causa de erosões, revestidos com pedregulhos e vegetação 
0,030 

Alvéolos naturais, cobertos de cascalho e vegetação 0,035 

Alvéolos naturais, andamento tortuoso 0,040 

Fonte: NETTO et al, 1998. 

Considerando-se que os pontos encontram-se sem nenhum tipo de revestimento e que 

a proposta não inclui o revestimento dos mesmos, foi considerado o valor de 0,035 para o 

coeficiente n, por ser um valor intermediário entre canais de terra com fundo erodido (0,030) 

e formações naturais (0,040). 

Para os regimes crítico e supercrítico, a vazão máxima admissível (Qma) para bueiros 

e pontilhões é calculada, conforme apresentado na equação 22 (MORALES, 2013). Dessa 

forma, o dimensionamento consiste em encontrar as dimensões de pontilhões que atendariam 

as vazões projetadas, ou seja, que a sua vazão máxima admissível fosse igual ou superior às 

vazões de projeto. 

𝑄𝑚𝑎 = 1,705 𝐵𝐻1,5    ( 22) 

Onde: 

Qma: vazão máxima admissível (m³/s)  

B: largura do pontilhão (m)  

H: altura do pontilhão (m)  

n: coeficiente de rugosidade de Manning 

No caso de dimensionamento em regime subcrítico, o cálculo é feito em função da 

declividade do terreno, conforme apresentado na equação 23.  

𝑄𝑚𝑎 = √
(𝐵 ,𝑑)5

(𝐵+2𝑑)²
 

3
.

√𝐼

𝑛
  

  ( 23) 

 

Onde: 

Qma: vazão máxima admissível (m³/s)  

B: largura do pontilhão (m)  

d: altura do tirante de água (m)  

n: coeficiente de rugosidade de Manning  

I: declividade do terreno (m/m) 
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Em função da altura do tirante d, é dimensionada a altura do pontilhão, de acordo com a 

equação 24. 

𝐻 =
𝑑

0,80
    ( 24) 

Onde: 

H: altura do pontilhão (m)  

d: altura do tirante de água (m) 

Dessa forma, a verificação e dimensionamento dos pontilhões foi realizada pela 

aplicação das equações apresentadas anteriormente. A expressão de cálculo da altura do 

pontilhão (Equação 24) foi reorganizada de forma que o a altura do tirante ficasse em função 

da altura do pontilhão (Equação 25) e foi substituída na equação de vazão, conforme Equação 

26. 

𝑑 = 0,80 𝐻     ( 25) 

𝑄𝑚𝑎 = √
(𝐵 ,0,80𝐻)5

(𝐵+1,6𝐻)²
 

3
.

√𝐼

𝑛
  

  ( 26) 

Onde: 

Qma: vazão máxima admissível (m³/s)  

B: largura do pontilhão (m)  

H: altura do pontilhão (m)  

d: altura do tirante de água (m)  

n: coeficiente de rugosidade de Manning  

I: declividade do terreno (m/m) 

Sendo assim, o dimensionamento foi realizado por tentativas, de forma que foram 

consideradas suficientes as dimensões de pontilhão que apresentassem uma vazão máxima 

admissível igual ou superior às vazões de projeto. 

5.4 COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO E SEDIMENTO 

Foram coletadas 01 amostra de solo e 01 amostra de sedimento da bacia do córrego 

Purys, que apresentam uma distância entre si de 45 metros. O primeiro ponto (PS) se refere ao 

ponto de coleta de amostras com material representativo do solo regional e o segundo (PR) se 

refere ao ponto de coleta de amostra de sedimento. O ponto PR foi selecionado por ser o mais 

alto do córrego Purys o qual foi possível de se acessar, no qual se assumiu ser pouco 

impactado pela ocupação urbana e foi coletada amostrada representativa do sedimento no 

curso do córrego. A Figura 40 apresenta a localização dos pontos de amostragem.  
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Figura 40 – Pontos de coleta das amostras de solo (OS) e de sedimento fluvial (PR) na bacia 

do Purys, Três Rios, RJ 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

O objetivo primário da coleta das amostras foi o de caracterizar química, 

granulométrica e mineralógicamente o solo na área da bacia e o sedimento transportado pelo 

córrego Purys e posteriormente a caracterização dos sedimentos foi utilizada para determinar 

as implicações legais do uso desse material para o uso benéfico e disposição em solos da 

região. As informações sobre essas amostras foram utilizadas em seguida para a simulação de 

misturas solo-sedimento com o objetivo de identificar as características dessa após o uso 

sedimento na implantação de parques lineares na área da bacia do Purys.  

As amostras foram coletadas com o uso de um martelo de pedólogo, pá de jardineiro 

e recipiente de plástico para composição das amostras.  

As amostragens para composição da amostra PS foram realizadas a uma 

profundidade média de 50 cm, em pontos distintos dentro da mesma classe de solo (argissolo) 

e homogeneizadas num recipiente de plástico, onde foram destorroadas e posteriormente 

separadas em alíquotas que foram acondicionadas em sacos plásticos. A amostra de dos 

sedimentos no córrego Purys foi coletada em uma amostra composta de sedimento de fundo e 

lateral do leito do canal. 

A  Figura 41 apresenta um exemplo de uma seção do solo-padrão da região. Como 

pode ser observado, para a profundidade amostra, foi coletado material predominantemente 

dos horizontes E a B e foi realizada a homogeneização para a composição de amostra 

representativa do solo. Os motivos para a composição da amostra com material desses 

horizontes foram: (i) o solo de montante na região é predominantemente pouco profundo e 

praticamente coluvial quando chega no córrego por erosão (misturando horizontes); e (ii) do 

ponto de vista do uso benéfico e disposição em solos do sedimento dragado (que é uma das 
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propostas do estudo), assume-se que esse material terá contato direto e será misturado 

predominantemente com as camadas mais superficiais do solo. 

Figura 41 – Local de amostragens para composição da amostra PS 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

Após o processo de acondicionamento em sacos plásticos devidamente identificados, 

lacrados e armazenados foram encaminhados para realização de análises na UFF e envio para 

laboratórios. No total foi coletado uma massa de 2 kg de amostra de cada ponto, separadas em 

04 sacos com 500 g cada. 

 A Figura 42 apresenta um registro da preparação da amostra de solo no campo. 

Figura 42 – Composição da amostra de solo 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 
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5.5 ANÁLISES DE SOLO E SEDIMENTO 

5.5.1 Granulometria 

Os procedimentos de análise granulométrica foram realizados nos laboratórios de 

Geoquímica, Sedimentologia e Geoquímica Analítica e Ambiental da Universidade Federal 

Fluminense. O objetivo principal dessa análise foi a quantificação das frações de areia para 

verificação das implicações sobre a necessidade ou não de caracterização química de 

sedimentos de acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, a qual determina a 

necessidade das análises químicas quando o percentual de frações de areia grossa (0,500 a 1 

mm) e diâmetros maiores for maior do que 50%. As amostras foram previamente colocadas 

em uma estufa para secagem a 45 ºC (Figura 43) e destorroadas com um rolo liso. 

Figura 43 – Amostras após a secagem 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

Para a separação das frações granulométricas, as amostras foram colocadas e 

agitadas em uma sequência de peneiras de diâmetros 2 mm, 1 mm, 0,500 mm, 0,250 mm, 

0,125 mm e 0,063 mm dispostas verticalmente e ordenadas, de cima para baixo, da maior para 

a menor abertura (Figura 44). A partir desse procedimento foi possível a separação das 

frações granulométricas de acordo com as aberturas das peneiras utilizadas. Na base da pilha 

de peneiras, foi colocado um recipiente para o armazenamento das frações inferiores a 0,063 

mm. Assim, ao final dessas etapas, as amostras ficaram separadas em frações granulométricas 

de diâmetros: superior a 2 mm (grânulos), de 1 a 2 mm (areia muito grossa), de 0,500 a 1 mm 

(areia grossa),  de 0,250 a 0,500 mm (areia média), de 0,125 a 0,250 mm (areia fina), de 0,063 

a 0,125 mm (areia muito fina) e inferior a 0,063 mm (silte e argila). 
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Figura 44 – Peneiras utilizadas para análise granulométrica 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

A quantidade de amostra referente a cada fração granulométrica foi então pesada em 

uma balança e a massa total das frações foi quantificada. Em função da massa total das 

frações e da massa de cada fração foi cálculado o percentual de cada fração em relação à 

amostra total.  

5.5.2 Difração de raios X  

A difração de raios X (DR-X) consiste em uma técnica para a determinação das 

espécies minerais existentes em um material. Como os minerais são geometricamente 

configurados em uma cristalografia típica com planos, o princípio da DRX consiste na 

incidência e difração de um feixe de raios X sobre esses planos, que possuem uma distância 

interplanar d entre si. O fenômeno da difração pode ser entendido como a alteração no 

caminho dos feixes após a passagem por um plano, e na reflexão do mesmo, conforme 

apresentado na Figura 45 (PICOLLI et al, 2009). 

Figura 45 – Incidência de Raios-X nos planos cristalinos 

 
Fonte: adaptado de Piccoli et al, 2009 
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Quando os feixes de raios-X são refletidos por dois planos consecutivos e a diferença 

entre os caminhos (dado por dsenθ) corresponde a um número inteiro é observado um feixe de 

raios-X difratado. A observação desse feixe se dá em função da ocorrência de superposição 

construtiva das ondas refletidas, ou seja, as ondas estão em fase (seus máximos e mínimos se 

coincidem) e por tanto ampliam em amplitude. Quando a diferença dsenθ não é um número 

inteiro, as ondas estão defasadas e ocorrência interferência destrutiva, de forma que não há 

feixe de raios-X difratado (PICOLLI et al, 2009). 

A difração de raios-X obedece a Lei de Bragg (Equação 27), que considera o ângulo 

de incidência do raio sobre os planos cristalinos, o comprimento onda e a distância interplanar 

(ALBERS, et, al, 2002). 

𝑛𝜆 = 2𝑑 sen 𝜃   ( 27) 

Onde: 

n: número inteiro  

λ: comprimento de onda do raio-X  

d: distância interplanar  

θ: ângulo de incidência do Raio-X 

A identificação das espécies minerais é possível pois se sabe que cada estrutura 

cristalina possui um conjunto de valores de d característico. Sabendo o comprimento de onda 

e o ângulo de incidência do raio-X e pela aplicação da Lei de Bragg é possível a observar-se 

dos valores de d para os quais há interferência construtiva e então são identificadas as 

espécies que apresentam esses valores característicos. 

Os valores de d para espécies minerais estão tabelados e disponíveis em fontes 

bibliográficas, com a publicação de Brundley et al (1984) e o portal digital Webmineral. O 

equipamento de DRX opera em conjunto com o computador que envia comandos e recebe 

informações. As informações recebidas pelo computador podem ser traduzidas por meio de 

software para a geração de um gráfico que representa por meio de picos os valores de d para 

os quais houve interferência construtiva. Pela consulta aos valores d tabelados é possível 

avaliar gráficos gerados para a interpretação dos resultados e determinação das espécies 

minerais presentes. 

Os procedimentos de DRX foram realizados no Laboratório de Difração de Raio-X 

(LDRX) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e, para tal, foram utilizadas subamostras 

referentes à fração granulométrica inferior 0,063 mm das amostras durante o processo de 
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quantificação das frações granulométricas. O preparo das amostras para leitura no 

equipamento consistiu na disposição das amostras em placas de vidro.  

Os resultados das análises de DRX foram inicialmente exportados em formato .RAW 

e .DQL para posterior interpretação. Para a leitura dos arquivos exportados e interpretação dos 

resultados foi utilizado o software PowderCell (PCW) versão 2.4.  

Além disso, para um melhor discernimento dos prováveis minerais, foram 

consideradas as informações já conhecidas sobre mineralogia da área de estudo apresentadas 

na revisão teórica e os resultados da composição química das amostras. 

5.5.3 Análises Químicas 

Foram enviadas para análise no Laboratório de Análises de Solos de Viçosa uma 

amostra referente ao solo região (HP02E/TR) e duas alíquotas da mesmas amostra referentes 

ao sedimento da nascente do córrego Purys (HP01R/TR e HP03R/TR), tendo sido enviados 

300 g de cada amostra. Nesse laboratório foram realizadas análises de pH em água, Ca2+, 

Mg2+, K+, Al+, H+ Al, P, CTC e matéria orgânica, além dos metais Zn, Fe, Mn, Cu, segundo 

Embrapa (1997).  

Para o laboratório ALS Brasil Ltda. foram enviados 2 subamostras, referente ao solo 

da região (HP02E/TR) e ao sedimento do córrego (HP04R/TR) para análises de 

Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) nas frações 80 

mesh, sendo o método de digestão utilizado a partir da água régia. O objetivo foi determinar 

as concentrações dos elementos traços Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Se, V e Zn, definidos em função das exigências legais para caracterização de solos e 

sedimentos dragados. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 DELIMITAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS 

RIOS 

No total foram delimitadas 12 microbacias na área do município de Três Rios, das 

quais 10 estão identificadas pelo plano de saneamento do município (NS Engenharia, 2014) e 

02 não estão e, portanto, não foram nomeadas. A Figura 46 apresenta a área do município 

com a delimitação das microbacias e com das áreas de drenagem na margem do Rio Paraíba 

do Sul (Beira Rio). 
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Figura 46 – Delimitação das bacias hidrográficas no município de Três Rios 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

A partir dessa delimitação é possível identificar microbacias próximas à do Córrego 

Purys que também sofrem ou podem sofrer no futuro os impactos da expansão urbana para as 

quais pode ser extrapolada a proposta metodológica dessa dissertação. 

6.2 ÍNDICE DE SANEAMENTO AMBIENTAL (ISA) 

6.2.1 Segmentação da bacia 

A Figura 47 apresenta a densidade demográfica no setores censitárias da bacia do 

Purys, a qual foi considerada para segmentação da mesma no cálculo e avaliação do Índice de 

Saneamento Ambiental (ISA).  

Figura 47 – Densidade demográfica na bacia do Purys 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018 (dados e shapefile base por IBGE (2010)) 
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De acordo com a segmentação da bacia em função da densidade demográfica (Figura 

48) ficaram situados 15 setores censitários no Segmento 01, 04 setores no Segmento 02, 07 no 

Segmento 03 e 13 no Segmento 04. 

Figura 48 – Segmentação da bacia do córrego Purys de acordo com a densidade demográfica 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

6.2.2 Resultados dos índices por segmento 

Os valores dos subíndices e do ISA para cada segmento da bacia do Purys são 

apresentados na Tabela 15. Com exceção do sISB, todos os subíndices e o ISA apresentaram 

uma tendência decrescente do segmento 01 ao 04. Os valores de ISA ficaram entre 0,356 e 

0,556, sendo o maior valor para o segmento 01, que contempla o centro da cidade, seguido 

dos segmentos 02 (0,500) e 03 (0,453), e o menor para o segmento 04, que está mais afastado 

do centro na zona periurbana. Sendo assim, observa-se que quanto mais distante do Centro, 

piores as condições de saneamento ambiental.  

Tabela 15 – Valores médias dos subíndices e do ISA para os segmentos da bacia do córrego 

Purys. 

Segmento sID sIR sISB sIU ISA 

01 0,443 0,542 0,332 0,941 0,556 

02 0,432 0,179 0,517 0,872 0,500 

03 0,431 0,108 0,446 0,827 0,453 

04 0,245 0,086 0,326 0,767 0,356 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: sIB: subíndice para demografia; sIR: subíndice de renda; sISB: subíndice de saneamento básico; sIU: 

subíndice de urbanização; ISA: índice de saneamento ambiental. 
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Os principais fatores para as diferenças entre os valores do ISA podem ser avaliados 

em função dos valores do subíndices e assim podem ser identificadas características 

norteadoras de projetos e políticas públicas para a bacia. 

Os valores de sID (subíndice de demografia) apresentaram-se próximos para todas as 

regiões, com exceção para o Segmento 04, cujo valor foi quase metade dos demais. Essa 

grande diferença é um indicativo da menor taxa de ocupação e reflete a expansão urbana a 

partir das áreas centrais às margens do RPS em direção às topografias mais elevadas. 

Com relação aos valores do sIR (subíndice de renda), observa-se que o índice é 

maior na região 01 em relação às demais regiões, evidenciando uma população com maior 

renda nesse segmento, com um gradiente em direção das áreas periféricas (segmento 03 e 04). 

O sIU (subíndice de urbanização), assim como o SID, o sIR e o ISA é decrescente da 

região 01 em direção à região 04 e esse comportamento indica que as condições de 

infraestrutura urbana e atendimento da população pelos serviços dessa categoria decaem 

conforme se afasta do RPS. Esse comportamento, do ponto de vista do sIU, pode ser reflexo 

de uma ocupação mais recente nas áreas mais altas da bacia, periurbanas, com planejamento 

urbano precário. 

O sISB (subíndice de Saneamento Básico) foi o único que não apresentou o padrão 

de comportamento com os valores decrescentes conforme se afasta do centro da cidade. Para 

esse subíndice, observa-se que os menores valores se encontram nos segmentos extremos da 

bacia (segmento 01 e segmento 04).  

Para o segmento 04, possíveis motivos do valor mais baixo são os mesmos citados 

para os outros subíndices (menor taxa de ocupação, ocupação mais recente não-planejada e 

falta de atendimento de serviços), enquanto para o segmento 01 uma possível causa seria o 

fato de a ocupação ser mais antiga e ter se estabelecido de tal forma que para a modernização 

da região e instalação de melhores equipamentos de saneamento seriam necessárias 

importantes obras de engenharia e reestruturação da ocupação, o que pode ser inviável para o 

município, ainda mais se considerando que esse tipo de intervenção seria dificultado do ponto 

de vista técnico pelo histórico de recobrimento de rios e não-mapeamento de ligações e 

tubulações. 

Dessa forma, o ISA demonstra na bacia do Purys uma realidade de mais intensa 

ocupação na região mais próxima do RPS (segmento 01), na qual a renda e urbanização 

também são maiores, que se consolidou de forma não planejada e atualmente as intervenções 

para a melhoria no saneamento são dificultadas, enquanto no segmento mais distante do RPS 

(segmento 04), a ocupação e urbanização estão ainda em expansão, seguindo uma lógica 
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similar de pouco planejamento gerando condições de saneamento ainda precárias, 

caracterizando uma aspecto desfavorável ao objetivo de universalização das condições de 

saneamento ambiental estabelecidos nos planos do município. 

Cabe ressaltar que no segmento 04, por ser a zona de expansão na bacia, é importante 

o planejamento da ocupação para que ela não se consolide de forma a prejudicar as condições 

de macrodrenagem no município. O planejamento da ocupação pode evitar que a região atinja 

uma condição como a do segmento 01, na qual para a recuperação das condições de 

saneamento (incluindo macrodrenagem) seriam necessárias grandes obras de engenharia. 

De uma maneira geral, os resultados do ISA sugerem que a população no segmento 

04 seria a mais vulnerável da bacia, no ponto de vista dos aspectos renda, saneamento e 

urbanização e, portanto, no quesito desenvolvimento urbano e, assim, representaria uma 

parcela prioritária a ser contemplada em projetos de inclusão socioeconômica e de 

infraestrutura, visando o propósito da universalização de serviços e da igualdade social, e de 

proteção/conservação da área montante (2/3) da bacia. Além disso, os valores do ISA podem 

ser indicativos de um processo de gentrificação, onde a população de menor renda foi 

excluída do centro da cidade em função da presença de uma parcela mais favorecida 

financeiramente e dos maiores custos de vida, sendo levada a ocupar as regiões mais 

periféricas. 

6.2.3 Avaliação da homogeneidade dos setores por segmento 

Para uma avaliação da homogeneidade espacial dos setores censitários em cada 

segmento da bacia, foi realizada uma análise da dispersão dos dados em torno da média. Esse 

procedimento se deu pelo do coeficiente de variação, calculado a partir da razão entre o 

desvio padrão e os valores médios calculados para cada índice, conforme apresentado na 

Tabela 16. 

Tabela 16 – Desvio-padrão, valores médias e coeficientes de variação para o índice e 

subíndices. 

Segmento DPsID 
CVsiD 

(%) 
DPsIR 

CVsiR 

(%) 
DPsISB 

CVsiSB 

(%) 
DPsIU 

CVsiU 

(%) 
DPISA 

CVISA 

(%) 

01 0,262 59,1 0,221 40,8 0,223 67,2 0,057 6,1 0,136 24,5 

02 0,338 78,2 0,047 26,3 0,410 79,3 0,026 3,0 0,188 37,6 

03 0,201 46,6 0,045 41,7 0,303 67,9 0,061 7,4 0,147 32,6 

04 0,181 73,9 0,053 61,6 0,290 89,0 0,235 30,6 0,154 43,3 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação (desvio-padrão/média). 
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Como pode ser observado, os valores de desvio-padrão em relação aos valores 

médios dos índices e subíndices de uma maneira geral possuem uma dispersão relativamente 

alta (principalmente para saneamento básico e demografia), demonstrando uma 

heterogeneidade dos dados avaliados.  

Tanto para o ISA quanto para os demais subíndices as maiores dispersões foram 

observadas no segmento 04, o que pode refletir o perfil de ocupação ainda não-consolidada 

dessa área, sendo que, nos subíndices de urbanização (sIU) e saneamento básico (sISB), 

também pode ser um indicativo da pouca presença do poder público refletida na infraestrutura 

nessa área de menor renda. 

O segmento 01 foi o que apresentou menor dispersão para o ISA. Essa observação 

corrobora a consolidação da  urbanização na área de forma que são dificultadas grandes 

alterações nas condições de infraestrutura e, consequentemente, o espaço tende a uma 

homogeneidade e estabilidade nas condições de saneamento. 

6.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS À JUSANTE 

6.3.1 Capacidade de escoamento (vazões máximas admissíveis) nas seções 

O tempo de concentração calculado para a bacia do Purys foi de 62,73 min e a partir 

desse valor foram calculadas as intensidades de chuvas de 75 mm/h para o período de retorno 

de 25 anos, 85 mm/h para o período de 50 anos e 97 mm/h para 100 anos. A partir desses 

valores foram estimadas as vazões de projeto pelos métodos racional e I PAI Wu e os 

resultados são apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 – Vazões de projeto calculadas. 

Seção avaliada 

Método Racional Método I PAI Wu 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Estrada do Purys (P01) 6,12 6,97 7,94 9,49 10,81 12,31 

Rua São Lucas (P02) 19,54 22,26 25,35 19,33 22,01 25,07 

Rua Marta Ank (P03) 21,14 24,08 27,42 20,38 23,21 26,44 

Rua da Maçonaria (P04) 44,65 50,85 57,92 37,03 42,18 48,04 

Beira-Rio (P05) 49,56 56,45 64,29 39,46 44,94 51,18 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: P: seção avaliada; Q25: vazão de projeto para o TR 25 anos; Q50: vazão de projeto para o TR 50 anos; Q100: 

vazão de projeto para o TR 100 anos. 
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Foi possível observar que, para a seção P01, o método de I PAI Wu apresentou 

vazões maiores em relação ao método racional, enquanto para as outras seções foi o Método 

Racional que apresentou as vazões maiores em relação ao I PAI Wu.  

Esse comportamento pode ser uma consequência das limitações de área do método 

racional e, portanto, para fins de projetos reais pode ser mais técnica e economicamente viável 

a adoção das vazões pelo método de I PAI Wu. No entanto, o presente estudo tem uma 

abordagem voltada para a situação mais sustentável possível, e assumindo-se o princípio do 

pior caso as vazões do Método Racional também podem ser consideradas aplicáveis.  

Uma vez que o estudo trata de uma proposta metodológica extrapolável para outras 

regiões e visando que a mesma seja aplicável para a maior parte dos casos, os resultados serão 

apresentados considerando os dois métodos possíveis. Em futuras aplicações da metodologia, 

cabe a quem estiver realizando os estudos definir qual método de estimativa de vazões melhor 

se aplica a sua realidade e interesses.  

Para determinação do método de dimensionamento dos pontilhões, a declividade 

crítica em cada ponto foi calculada e comparada com a declividade do terreno, a partir do qual 

o regime foi caracterizado como supercrítico em duas seções (P01 e P03), enquanto nos 

demais foi identificado regime subcrítico, A Tabela 18 apresenta os parâmetros utilizados e 

declividade crítica calculada em cada ponto, com definição do regime de escoamento. 

Tabela 18 – Declividades críticas e caracterização do escoamento em cada trecho (n = 0,035) 

Seção avaliada B (m) H (m) I (m/m) Ic (m/m) Regime 

Estrada do Purys (P01) 3,60 2,30 0,0357 0,0157 Supercrítico 

Rua São Lucas (P02) 4,10 2,30 0,0129 0,0143 Subcrítico 

Rua Marta Ank (P03) 4,15 1,40 0,0199 0,0128 Supercrítico 

Rua da Maçonaria (P04) 4,00 1,80 0,0047 0,0136 Subcrítico 

Beira-Rio (P05) 5,50 3,10 0,0036 0,0130 Subcrítico 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: P: seção avaliada; B: largura; H: altura: I: declividade do terreno: Ic: declividade crítica. 

De acordo com o regime de escoamento e com as medidas de campo em cada seção, 

foi calculada a vazão máxima  para as seções (pontilhões) para comparação com as vazões de 

projeto calculadas para os dois métodos e períodos de recorrência de 25, 50 e 100 anos, 

conforme apresentado na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Vazões máximas admissíveis calculadas para os pontilhões (estado atual) 

Seção avaliada Regime 
Qma 

(m³/s) 

Método Racional Método I PAI Wu 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Estrada do Purys (P01) Supercrítico 21,41 6,12 6,97 7,94 9,49 10,81 12,31 

Rua São Lucas (P02) Subcrítico 23,97 19,54 22,26 25,35 19,33 22,01 25,07 

Rua Marta Ank (P03) Supercrítico 11,72 21,14 24,08 27,42 20,38 23,21 26,44 

Rua da Maçonaria 

(P04) 
Subcrítico 10,03 44,65 50,85 57,92 37,03 42,18 48,04 

Beira-Rio (P05) Subcrítico 28,00 49,56 56,45 64,29 39,46 44,94 51,18 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: Qma: vazão máxima admissível; Q25: vazão de projeto para o TR 25 anos; Q50: vazão de projeto para o TR 

50 anos; Q100: vazão de projeto para o TR 100 anos. 

A partir das vazões calculadas foi possível observar que as dimensões atuais dos 

pontilhões não são suficientes para admitir as vazões projetadas para o tempo de recorrência 

de 100 anos na seção P02 e para todos os TRs nas seções a jusante do mesmo. Além disso, foi 

observada uma redução da capacidade dos pontilhões da seção P02 em direção à P03, um 

comportamento que vai no sentido oposto ao das vazões, que tendem a aumentar de montante 

(P02) para jusante (P03). Entre as seções P03 e P04 é observada outra redução na capacidade 

de escoamento. 

É importante entender que a capacidade de escoamento avaliada para as seções é 

uma consequência das condições do canal à jusante das mesmas. Dito isso, é possível 

identificar as prováveis causas dessas reduções na capacidade nas seções e P04, sendo elas, a 

canalização e ocupação mais intensa das margens à jusante da seção P03 e o encobrimento do 

canal à jusante do P04. Essas constatações são fortes evidências das consequências negativas 

da ocupação desordenada do espaço e das intervenções humanas no curso d’água realizadas 

no passado. 

6.3.2 Recondicionamento dos pontilhões 

O mesmo método utilizado para a avaliação das seções foi empregado para a 

estimativa do recondicionamento necessário para que as vazões de projeto fossem admitidas. 

Em virtude da existência de edificações às margens dos canais, o dimensionamento foi 

realizado fixando a largura atual dos pontilhões/canal e aumentando a profundidade dos 

mesmos até que fosse atingida uma vazão admissível igual ou superior às de projeto, 

conforme apresentado da Tabela 20 à Tabela 22. Ressalta-se que o  aumento na profundidade 
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apresentado inclui tanto a remoção do assoreamento quanto o aprofundamento do leito natural 

do córrego.  

Tabela 20 – Altura necessária e respectivas vazões admissíveis fixando a largura atual e 

comparação com as vazões estimadas para o córrego (TR de 25 anos). 

Seção avaliada H (m) Qma (m³/s) 
Q25 (m³/s) 

Racional 

Q25 (m³/s) I 

PAI Wu 

Estrada do Purys (P01) 2,30 21,41 6,12 9,49 

Rua São Lucas (P02) 2,30 23,97 19,54 19,33 

Rua Marta Ank (P03) 2,50 27,97 21,14 20,38 

Rua da Maçonaria (P04) 6,00 47,35 44,65 37,03 

Beira-Rio (P05) 5,00 52,39 49,56 39,46 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: H: altura necessária calculada; Qma: vazão máxima admissível calculada; Q25: vazão estimada para o TR 

25 anos. 

Tabela 21 – Intervenções nas seções e vazões máximas admissíveis (atual e projetada, TR = 

50 anos). 

Seção avaliada H (m) Qma (m³/s) 
Q50 (m³/s) 

Racional 

Q50 (m³/s) I 

PAI Wu 

Estrada do Purys (P01) 2,30 21,41 6,97 10,81 

Rua São Lucas (P02) 2,30 23,97 22,26 22,01 

Rua Marta Ank (P03) 2,50 27,97 24,08 23,21 

Rua da Maçonaria (P04) 6,50 52,09 50,85 42,18 

Beira-Rio (P05) 5,50 59,09 56,45 44,94 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: H: altura necessária calculada; Qma: vazão máxima admissível calculada; Q50: vazão de projeto para o TR 

50 anos. 

Tabela 22 – Intervenções nas seções e vazões máximas admissíveis (atual e projetada, TR = 

100 anos). 

Seção avaliada H (m) Qma (m³/s) 
Q100 (m³/s) 

Racional 

Q100 (m³/s) I 

PAI Wu 

Estrada do Purys (P01) 2,30 21,41 7,94 12,31 

Rua São Lucas (P02) 3,00 34,13 25,35 25,07 

Rua Marta Ank (P03) 2,50 27,97 27,42 26,44 

Rua da Maçonaria (P04) 7,50 61,63 57,92 48,04 

Beira-Rio (P05) 6,00 65,88 64,29 51,18 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: H: altura necessária calculada; Qma: vazão máxima admissível calculada; Q100: vazão de projeto para o TR 

100 anos. 
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Como é de se esperar, quanto maior o tempo de recorrência, maior o aprofundamento 

das seções, sendo a variação máxima de altura de 0,70 m na seção P02, 1,10 m na seção P03, 

5,70 m na seção P04 e 2,90 m na seção P05, conforme apresentado na Tabela 23.  

Tabela 23 – Variação na altura das seções de acordo com cada ponto de recorrência. 

Seção avaliada ∆H25 (m) ∆H50 (m) ∆H100 (m) 

Estrada do Purys (P01) 0,00 0,00 0,00 

Rua São Lucas (P02) 0,00 0,00 0,70 

Rua Marta Ank (P03) 1,10 1,10 1,10 

Rua da Maçonaria (P04) 4,20 4,70 5,70 

Beira-Rio (P05) 1,90 2,40 2,90 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: ∆H25: aumento da profundidade para o TR 25 anos; ∆H50: aumento da profundidade para o TR 50 anos; 

∆H100: aumento da profundidade para o TR 100 anos. 

É importante ressaltar que os resultados aqui apresentados não devem ser encarados 

a nível de projeto de intervenção no canal, mas sim como um indicador da necessidade do 

recondicionamento do mesmo, e que a abordagem pela variação na profundidade das seções 

foi utilizada como uma simplificação por ser um elemento “socialmente menos conflituoso” 

para o entendimento do grau de intervenção necessário (ou de inadequação dos pontilhões) e 

da variação do mesmo de acordo com o tempo de recorrência e com o trecho do córrego, 

tendo como base a inalteração do formato das seções e das condições nas margens do canal. 

Para fins de projeto seriam necessários estudos específicos não só nas seções, mas no curso do 

córrego como um todo, como estudos de hidráulica, de adequação de taludes e margens, 

incluindo ocupação com possíveis relocações e adaptação de moradias, os quais devem ser 

realizados pelos profissionais competentes e a partir de um processo transparente e com ampla 

participação da população. 

Além disso, conforme foi apresentado na base teórica e metodologia, as vazões nos 

cursos d’água tem uma grande influência do escoamento superficial, o qual está diretamente 

relacionado com a impermeabilização do solo. Dessa forma, estratégias relacionadas à 

redução ou contenção da impermeabilização do solo, como por exemplo a implantação a 

montante da bacia de parques lineares e demais infraestruturas verde ou o planejamento do 

uso do solo são fatores que poderiam acarretar em reduções no escoamento superficial e, 

consequentemente, das vazões, de forma que seria exigida menor capacidade de escoamento e 

menor recondicionamento do canal.  
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6.3.3 Assoreamento do córrego 

Foi considerada para cada seção uma cota de fundo “naturais” esperadas para as 

seções do córrego Purys considerando uma profundidade constante de 2,30 m, a qual foi 

relatada por moradores e membros da prefeitura como um valor real no passado. A diferença 

entre esses valores e os valores das cotas de fundo observadas de acordo com as medições 

realizadas em campo (profundidade dos pontilhões) foi utilizada para estimar, a nível teórico, 

o grau de assoreamento em cada sessão. Ressalta-se que a seção P05 especificamente se refere 

ao local em que o córrego deságua no RPS, onde foram realizadas no passado obras para o 

alargamento da seção e que, portanto, para a mesma é esperada uma profundidade maior do 

que o valor de referência de 2,30 m. A Tabela 24 e o Gráfico 2 apresentam os resultados das 

estimativas de assoreamento em cada seção. 

Tabela 24 – Estimativa de assoreamento no leito do córrego Purys. 

Seção avaliada 

Cota de fundo de 

acordo com a 

declividade (m) 

Cota de fundo do 

córrego medida (m) 
Assoreamento (m) 

Estrada do Purys (P01) 314,7 314,7 0,00 

Rua São Lucas (P02) 282,7 282,7 0,00 

Rua Marta Ank (P03) 279,7 280,6 0,90 

Rua da Maçonaria (P04) 275,7 276,2 0,50 

Beira-Rio (P05) 271,7 270,9 - 0,80 (*) 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: (*) = sinal negativo indica um aumento da seção do córrego (seção alargada em obras no passado). 

Gráfico 2 – Cotas de fundo e linha de assoreamento no córrego Purys 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Conforme descrito anteriormente, os processos de assoreamento estão relacionados 

aos materiais carregados pelo escoamento superficial e por processos erosivos devido à 
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velocidade de escoamento do curso d’água, que podem ser ocasionados pelo estrangulamento 

das seção dos rios em função da presença obstruções (ocupação de suas margens) ou por 

equipamentos de drenagem subdimensionados. É importante ressaltar que, para o caso do 

presente, os valores de estimativa de assoreamento podem não ser consequência exclusiva da 

deposição de solos e sedimentos, mas também de outros aspectos como aqueles relacionados 

às condições de saneamento (lançamento de esgoto in natura e resíduos no canal). 

A análise da adequação dos pontilhões às vazões do córrego Purys indicou seções 

subdimensionadas no pontilhão da rua São Lucas para o tempo de recorrência de 100 anos em 

nos pontilhões a jusante do mesmo para todos os tempos de recorrência.  

O pontilhão na Rua São Lucas representa a seção do córrego Purys a partir da qual as 

margens são densamente ocupadas e a jusante do qual o processo de assoreamento é 

observado, enquanto a seção na Rua Marta Ank é foi a que apresentou o maior grau de 

assoreamento e foi a seção que apresentou uma redução na vazão admissível durante a 

avaliação dos pontilhões, além disso essa é a seção a partir da qual o córrego encontra-se 

canalizado (mas não encoberto). 

A partir dessas observações pode-se concluir um possível cenário de assoreamento, 

no qual a velocidade de escoamento no córrego é aumentada em função da urbanização 

(ocupação das margens e impermeabilização do solo) na seção da rua São Lucas, acarretando 

em processos erosivos e assoreamento a jusante. Na seção da rua Marta Ank, onde a seção é 

reduzida em função da canalização do córrego e do próprio assoreamento, que se 

retroalimenta, e a declividade é menor, os sedimentos são retidos e se acumulam. A jusante 

dessa seção, o assoreamento reduz gradativamente, provavelmente em função do aumento da 

velocidade pela canalização do córrego, mas ainda é observado na seção da rua da Maçonaria, 

a jusante da qual a seção do canal cresce para a saída do córrego no RPS, onde não se observa 

indícios de assoreamento.  

Além disso, cabe ressaltar que a canalização do córrego causa o aumento da 

velocidade de escoamento no rio como um todo, de forma que toda em todas as seções 

possíveis a água corre com um potencial erosivo e capacidade de transporte de materiais 

aumentado em relação ao “natural”, de forma que maiores cargas e partículas grosseiras 

podem ser deslocadas pelo córrego. 

A Tabela 25 apresenta uma relação entre o recondicionamento das seções e o 

assoreamento em estimado para cada uma e partir dela, é possível observar que ainda que seja 

realizado o desassoreamento seria necessário o aprofundamento do que seria o leito “natural 

sem assoreamento” nas seções P02 a P05.  
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Tabela 25 – Estimativa de assoreamento no leito do córrego Purys. 

Seção avaliada 
∆H25(0) 

(m) 

∆H50(0) 

(m) 

∆H100(0) 

(m) 

Ass. 

(m) 

∆H25 

(m) 

∆H50 

(m) 

∆H100 

(m) 

Estrada do Purys (P01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rua São Lucas (P02) 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 

Rua Marta Ank (P03) 1,10 1,10 1,10 0,90 0,20 0,20 0,20 

Rua da Maçonaria (P04) 4,20 4,70 5,70 0,50 3,70 4,20 5,20 

Beira-Rio (P05) 1,90 2,40 2,90 -0,80 1,90 2,40 2,90 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: ∆H(0) = recondicionamento necessário considerando assoreamento; Ass. = assoreamento; * = sinal 

negativo indica um aumento da seção do córrego; ∆H = recondimencionamento após desassoreamento. 

O simples desassoreamento do córrego não é suficiente para a adequação da 

macrodrenagem local e o aprofundamento do que seria o leito natural do canal pode não ser 

uma alternativa viável não só em função dos grandes volumes de material a serem retirados 

mas também dos possíveis impactos que essa medida poderia causar no meio.  

São necessários estudos mais específicos para a elaboração de propostas reais para 

intervenções e recondicionamento da macrodrenagem local, a serem realizadas pelos 

profissionais competentes. No entanto, os resultados aqui apresentados demonstram que as 

intervenções na geometria das seções não seriam suficiente para solucionar os problemas de 

macrodrenagem e que são importantes medidas de recuperação e preservação de APPs e 

planejamento da ocupação urbana, dentre elas os parques lineares.  

Cabe ressaltar que as APPs e parques lineares apresentam um potencial de redução 

da carga de materiais e do escoamento superficial para os canais. Dessa forma, a sua 

implementação dessas medidas acarretaria em menores taxas de assoreamento e menores 

vazões, reduzindo o grau do recondicionamento na geometria das seções. 

6.3.4 Relação do assoreamento e urbanização com as inundações 

A Figura 49 relaciona os resultados das avaliações das seções, com os históricos  

locais de inundações na área da bacia e com a mapa de risco de inundações elaborado pela 

CPRM (2017). Para o histórico de inundações, além dos locais apresentados na descrição de 

estudos, identificados por notícias de jornais (Praça São Sebastião e Rua Gomes Porto), foram 

considerados locais reportados por moradores do município durante o levantamento de 

campo. 

Figura 49 – Cruzamento de dados de risco de inundação, linha de assoreamento, histórico de 

inundações e seções avaliadas (consolidado dos três TRs). 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2018 (shapefile base adaptado de CPRM (2017)) 

O objetivo principal de se relacionar espacialmente os dados de assoreamento 

estimados e seções avaliadas durante a pesquisa, com os riscos estimados pela CPRM (2017) 

e os históricos de inundações observados no município foi o de verificar a coerência entre os 

dados e consequentemente a validação dos resultados, além de fornecer uma noção de 

espacialização do contexto de drenagem na bacia.  

Na figura observa-se que há uma concordância entre os dados utilizados. As 

inundações ocorrem à jusante do início da linha de assoreamento, que por sua vez ocorre à 

jusante das seções que foram caracterização como subdimensionadas (insuficientes) e todos 

esses dados são compatíveis com as áreas de risco de inundações da CPRM (2017). Sobre o 

mapeamento de riscos da CPRM (2017), observa-se que as inundações acompanham o curso 

do córrego Purys, demonstrando mais uma coerência entre os dados.  

Além disso, a imagem de satélite ao fundo demonstra que os problemas de 

inundações, assoreamento e insuficiência das seções se iniciam de montante para jusante nos 

limites da área urbana, sendo mais um fator que corrobora a associação dos problemas de 

macrodrenagem no município à urbanização. 

6.3.5 Recondicionamento do lago do Clube América 

A avaliação do lago não é um dos objetivos específicos do estudo, no entanto durante 

o estudo este se revelou um equipamento importante para a macrodrenagem no sentido do 

retardamento de cheias na região montante da bacia do córrego Purys. O lago representa o 

melhor de exemplo de tipologia de estrutura para os corredores verdes (green way) existente 

no município de Três Rios. Ele apresenta um grande potencial de aproveitamento para a 

sustentabilidade sob uma perspectiva social, cultural, institucional e ambiental e por ser citado 
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como um exemplo de medida complementar/alternativa ao recondicionamento da geometria 

das seções. 

A seguir são apresentadas algumas observações preliminares sobre a manutenção e 

necessidade de recondicionamento do lago do Clube América, sendo necessários estudos mais 

específicos por profissionais competentes para uma avaliação mais detalhada do mesmo. 

Durante a verificação de terreno na área do clube América foi observada uma 

condição de eutrofização do lago (Figura 50), a qual está relacionada ao lançamento de esgoto 

in natura oriundo das moradias à montante do mesmo. 

Figura 50 – Eutrofização no lago do clube américa 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

A Figura 51 apresenta um histórico de imagens do lago obtidas pelo software Google 

Earth. A partir dessas imagens pode ser observado que a eutrofização do lago é um processo 

que se desenvolve há anos e que se intensifica cada vez mais. 

Figura 51 – Processo de eutrofização no lago do clube América 

 
Fonte: adaptado de Google Earth 

O lançamento de esgoto à montante do lago é um aspecto que cria conflitos de 

interesse sobre a utilização do mesmo, pois eutrofização causa por essa ação elimina ou reduz 

a viabilidade do uso do lago para outros fins, como a recreação e lazer (natação e pesca), uso 
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econômicos (hortas comunitárias, piscicultura, etc.) e abastecimento de água (para irritação, 

limpeza de vias, quadras esportivas, etc.). 

Outro aspecto relevante diz respeito às condições da vegetação no entorno do lago 

(APPs). Na verificação de campo foram observados pontos com erosão e máquinas operando 

às margens do lago (Figura 52) e esses fatores são indicativos de um potencial de 

movimentação de materiais que podem ser depositados no fundo do lago e, assim como o 

esgoto lançado e a eutrofização causada pelo mesmo, provocar seu assoreamento. O 

assoreamento do lago é um aspecto que foi confirmado em relatos de moradores da região. 

Figura 52 – Erosão e máquinas às margens do lago no Clube América 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

Durante a verificação de campo foi observada uma atividade de criação de peixes e 

pesca no lago. De acordo com relatos de moradores, essa atividade constitui um problema 

operacional do lago pois, visando evitar a perda da produção, há uma resistência à abertura 

das comportas pela pessoa responsável. 

Dessa forma, reconhecida a importância do lago para o retardamento das cheias na 

região, o seu recondicionamento se faz necessário nos seguintes  aspectos: a restauração das 

APPs nas margens do lago visando evitar o seu assoreamento; a eliminação do lançamento de 

efluentes à montante, a qual deve ser realizada pela coleta e tratamento de esgoto nas 

moradias; e a resolução dos conflitos de interesses sobre o uso dessa estrutura. Outro aspecto 

relevante a ser avaliado é se as comportas e demais equipamentos do lago estão corretamente 

dimensionados. 

O lago do Clube América é uma estrutura já existente na região, que atualmente não 

é valorizada atualmente e possui sérios problemas de manutenção e gestão. A ausência de 
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programas para garantir a conservação e operação do lago no PDM de Três Rios pode ser 

vista como um indicador de precariedade do planejamento no sentido da conservação da 

macrodrenagem no município. 

6.4 RESULTADOS DAS ANÁLISES DE SOLO E SEDIMENTO 

Em função dos resultados e descrições da bacia do córrego Purys, esta se apresenta 

como um caso favorável e com necessidade da realização de intervenções como os parques 

lineares e/ou a preservação ou recuperação stricto sensu de mata ciliares, principalmente na 

região periurbana a montante, que se encontra pouco impactada pela urbanização e 

corresponde a dois terços da área da bacia. Essas intervenções a montante, bem como o 

recondicionamento e desassoreamento das seções do córrego a jusante anteriormente 

apresentadas podem exigir obras de alargamento de margens e dragagens. 

Nesse contexto, a geoquímica exerce um importante papel na caracterização dos 

solos e sedimentos da bacia e a compatibilidade da destinação ou uso benéfico dos mesmos 

com as legislações pertinentes, portanto, os itens  a seguir apresentam e discutem a 

caracterização geoquímica dos solos e sedimento na bacia do córrego Purys tendo em vista o 

uso benéfico do sedimento nas intervenções sugeridas. 

6.4.1 Análise de classificação de solo 

No Apêndice 1 são apresentados os resultados das análises químicas realizadas pelo 

Laboratório de Solos de Viçosa, os quais foram úteis para corroborar a classificação regional 

dos solos como argissolos vermelho-amarelos. O índice de saturação de bases maior do que 

50% caracteriza o solo como eutrófico.  

Além desses resultados, outros indicativos da classe de solos é o mapeamento 

realizado pela EMBRAPA SOLOS (2003) e as características observadas em campo: (i) 

graduação das argilas das menores para as maiores profundidades; (ii) a presença de uma 

camada de horizonte E; (iii) os intensos fatores intempéricos existentes na região (chuvas, 

ventos, solo, etc.); e (iv) não foram identificadas outras características no solo que 

caracterizassem outras classes. Portanto, com base no mapeamento, análises químicas e 

características observadas em campo o solo da bacia pode ser caracterizado como argissolo 

vermelho-amarelo. 



120 
 

 

6.4.2 Granulometria 

A Tabela 26 apresenta a massa de cada fração separada por peneiramento, a 

representatividade de cada uma em relação à amostra total e os percentuais acumulados de 

acordo dos maiores para os menores diâmetros. A classificação de cada fração foi realizada de 

acordo com os diâmetros estabelecidos no Anexo II da Resolução nº 454 (CONAMA, 2012). 

Tabela 26 – Caracterização granulométrica das amostras de acordo com classificação da 

Resolução CONAMA Nº 454/2012. 

Classificação Diâmetro (mm) 

Amostra 

Solo Sedimento 

(%)  (% acum) (%)  (% acum) 

– > 2 1,1 1,1 3,2 3,2 

Areia muito grossa 1 – 2 12,7 13,8 6,2 9,4 

Areia grossa 0,500 – 1 24,0 37,8 12,1 21,5 

Areia média 0,250 – 0,500 27,1 64,9 36,1 57,6 

Areia fina 0,125 – 0,250 21,2 86,1 28,0 85,6 

Areia muito fina 0,063 – 0,125 11,5 97,6 12,3 97,9 

Silte e argila < 0,063 2,4 100,0 2,1 100,0 

Fonte: elaborada pelo autor (adaptado de CONAMA (2012)).  

Nota: – = não há classificação na resolução CONAMA nº 454/2012 

De acordo com a resolução CONAMA (2012), estariam dispensadas de 

caracterização química as amostras de solo que apresentassem composição de 100% areia 

(0,125 mm a 2 mm) e granulometrias superiores ou de 50% ou mais de areia grossa, cascalhos 

e seixos (> 1 mm).  

Para os resultados das amostras consideradas nesse estudo, observa-se que esses 

critérios não são satisfeitos, uma vez que há presença de siltes e argilas nas mesmas, e que a 

parcela de areia grossa, cascalhos e seixos foi quantificada em 37,8% para a amostra de solo e 

21,68% para a amostra de sedimento. Sendo assim, de acordo com o CONAMA (2012) 

deveria ser realizada a caracterização química das amostras.  

6.4.3 Difração de Raios X 

A interpretação dos resultados de DRX para identificação das espécies minerais 

presentes nas amostras de solo e sedimento coletada foi realizada de acordo com os valores 

tabelados por Bundley et, al (1984) e pelo portal WebMineral, com os elementos identificados 
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nas análises químicas e com a descrição da área de estudo levantada no referencial teórico. A 

Figura 53 apresenta os difratogramas resultantes e os minerais correspondentes a cada pico. 

Figura 53 – Difratogramas resultantes das análises por DRX 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

Os resultados da difração de raios-X apresentaram picos indicativos da presença de 

quartzo, caulinita, gibbsita, goethita, k-feldspatos e micas para as duas amostras. 

O quartzo (SiO2) é um mineral de grande resistência a ataques químicos e mecânicos 

que comumente aparece como constituinte de solos e leitos de rios, enquanto a caulinita 

((Si4O10)Al4(OH)8) é um argilo-mineral formado por alumínio e sílica frequente como um 

produto da intemperização de silicatos de alumínio, principalmente pela alteração de 

feldspatos (DANA, 1960). 

A goethita (FeO(OH)) e gibbsita (Al(OH)3) são minerais formados pela meteorização 

de minerais e rochas, sendo a goethita resultante da alteração de minerais que contém ferro, e 

a gibbsita de minerais contendo alumínio e silicatos (DANA, 1960), em ambos os casos 

incluindo aluminossilicatos e óxidos primários. 

Os feldspatos são silicatos de alumínio (aluminosilicatos) que podem ser formados 

por potássio, sódio, cálcio (DANA, 1960). De acordo com a CPRM (2009), o principal 

mineral representante dos k-feldspatos (feldspatos potássicos) na região de Três Rios é a 
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microclina ((Si3AlO8)K), que é um constituinte comum de rochas como o gnaisse (DANA, 

1960).  

As micas representam um grupo de silicatos hidratados de alumínio, ferro, potássio, 

sódio, magnésio (CAVALCANTE et al, 2005). De acordo com o levantamento bibliográfico 

sobre a área de estudo (COMPANHIA DE PESQUISA EM RECURSOS MINERAIS, 2009), 

possíveis minerais representantes desse grupo seriam a muscovita (AlSi3O10)KAl2(OH)2), que 

ocorre como constituinte de rochas como a gnaisse, e a biotita ((AlSi3O10)K(Mg,Fe)3(OH)2), 

que ocorre nos gnaisses associada à muscovita (DANA, 1960).  

Cabe ressaltar que comumente em amostras de solo os materiais encontram-se em 

estado amorfo (RANCOURT, 2005), ou seja, não possuem uma estrutura cristalina definida, 

de forma que nem todo o mineral constituinte da amostra pode ser identificado pela DRX. 

Sobre esses materiais amorfos, é importante mencionar a sua capacidade em sorver (absorver 

e adsorver) metais em sua estrutura ou superfície e arrastar outros metais consigo por 

afinidade e ligações com ferro sobretudo (p.ex., As e grande parte dos metais ditos pesados. 

Como pode ser observado, os resultados de DRX indicaram a presença, tanto no solo 

como no sedimento, de minerais compostos por ferro, alumínio, potássio e sílica. Esses 

minerais foram formados a partir de processos de meteorização (intemperismo), o que é de se 

esperar, considerando-se a geologia, tipos de solos e regime de chuvas e insolação na região. 

A própria matriz amostrada é um fator que pressupõe processos intempéricos: os solos são 

produtos finais de processos de transformação/meteorização de rochas; e os sedimentos são, 

grosso modo, solos erodidos e carreados para as drenagens. A similaridade dos difratogramas 

de ambos materiais (solos e sedimentos) corrobora o fato dos sedimentos do córrego Purys ser 

originado a partir da erosão dos solos da bacia. 

Com relação à proposta do uso benéfico dos materiais, o fato de essa suíte 

mineralógica poder ser considerada madura é um bom indicador da adequação desses 

materiais em obras de engenharia.    

6.4.4 Análises químicas por ICP-MS 

As análises por ICP-MS foram realizadas com o objetivo de caracterização do solo 

na bacia do Purys e do sedimento do leito do córrego. Os resultados das análises foram 

utilizados para verificar as implicações das condições de qualidade do solo na destinação do 

sedimento a ser dragado do córrego de acordo com a Resolução CONAMA Nº 454 (2012), 

pela comparação com os valores orientadores (CONAMA, 2009) e com os valores de 

referência apresentado por LIMA (2015) e PÉREZ et al (1997), e posteriormente, para 
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simular as prováveis condições de qualidade de um agregado constituído pela mistura do solo 

da região da bacia com o sedimento do córrego. 

6.4.4.1 Comparação com os Valores Orientadores da Resolução CONAMA Nº 420/2009  

A Tabela 27 apresenta os resultados das análises de ICP-MS para comparação com 

os Valores Orientadores (VO). Uma tabela com os resultados completos da análises 

multielementar por ICP-MS é apresentada no Apêndice 2. 

Tabela 27 – Resultados das análises de ICP-MS e valores orientadores (mg/kg). 

Elemento 
CONAMA 420/2009 

Solo Sedimento 
VP VIagri VIres VIind 

Ag 2 25 50 100 0,035 0,068 

Al    
 

24.100 15.500 

As 15 35 55 150 0,62 0,53 

Ba 150 300 500 750 210 196,5 

Cd 1,3 3 8 20 0,085 0,083 

Co 25 35 65 90 8,44 9,33 

Cr 75 150 300 400 49,6 42,5 

Cu 60 200 400 600 10,75 19,05 

Fe   
  

35.800 26.800 

Hg 0,5 12 36 70 0,098 0,051 

Mn    
 

283 406 

Mo 30 50 100 120 0,46 0,44 

Ni 30 70 100 130 16,45 15,1 

Pb 72 180 300 900 20,2 13,15 

Sb 2 5 10 25 0,048 0,115 

Se 5   
 

0,6 0,4 

V    1.000 77,5 55,7 

Zn 300 450 1.000 2.000 37,3 68,3 

Fonte: CONAMA, 2009.   

Nota: VP = Valor de Prevenção; VIagri = Valor de Investigação para uso do solo agrícola; VIres = Valor de 

Investigação para uso do solo residencial; VIind = Valor de Investigação para uso do solo industrial. 

Os resultados das análises de ICP-MS para as duas amostras indicaram 

concentrações de bário superiores ao VP e inferiores aos VI para uso residencial estabelecidos 

pela Resolução Nº 420 do CONAMA (2009) e, de acordo com a resolução do nº 454 

(CONAMA,2012), isso implicaria na possibilidade do uso do material dragado para aterro ou 

disposição direta em solos, caso não haja restrições ambientais ou de uso do solo. 
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6.4.4.2 Aplicabilidade do material analisado às normas da ABNT 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004) se refere à classificação de resíduos sólidos e 

apresenta listagens de tipos de resíduos e de atividades geradoras de resíduos que se 

enquadrariam nas classes perigosos e não-perigosos (sendo esses subdivididos em inertes e 

não-inertes) e na leitura dessa norma não foram identificadas características que enquadrariam 

nessas classes o sedimento retirado de um córrego como o Purys, onde se espera a ocorrência 

de impactos decorrentes apenas da ocupação urbana, e, portanto, para o escopo dessa pesquisa 

essas normas não foram consideradas aplicáveis, embora elas possam ser aplicáveis para rios 

e córregos afetados pelas atividades e processos listados pela ABNT.  

Além disso, cabe ressaltar que as atividades de dragagem retiram não apenas o 

sedimento mas todo tipo de material presente no fundo dos corpos d’água, entre eles resíduos 

sólidos jogados indevidamente nos rios ou carregados pelo escoamento superficial e que, 

portanto, em um projeto de realização de dragagem faz-se necessário a segregação e 

caracterização desses materiais, os quais possivelmente se enquadrariam nas normas da 

ABNT. 

6.4.4.3 Comparação com valores de referência 

Para que os trabalhos de LIMA (2015) e PÉREZ et al (1997) fossem utilizados como 

valores de referência para os solos da área de estudo, foram considerados alguns fatores que 

representariam indicativos da robustez dos dados e confiabilidade dos trabalhos. 

Sobre o trabalho de LIMA (2015), se trata de uma dissertação de doutorado 

apresentada e aprovada pelo programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Agropecuária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que foi 

reconhecido e avaliado com uma nota 4, de máximo 7, de acordo com avaliação realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES). As amostras foram 

analisadas no Laboratório de Química e Poluição do Solo (LQPS) do Departamento de Solos 

da UFRRJ, que existe desde 1974 e possui um grande histórico de pesquisas realizadas e 

publicadas, assim como de serviços a usuários públicos e privados, sendo uma referência e 

conferindo assim uma confiabilidade à qualidade das análises. 

A publicação de PÉREZ et al (1997) foi aprovada e publicada pela EMBRAPA, 

além de ter sido elaborada por uma equipe técnica de engenheiros e químicos de instituições 

reconhecidas como a própria EMBRAPA, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

a Fundação Osvaldo Cruz FIOCRUZ. Além disso, as amostras utilizadas compõem o banco 
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de solos da EMBRAPA, que é composto por amostras representativas baseadas em sólidos 

protocolos desde sua coleta até análise, seguindo o Manual de Solos da instituição, que é 

referência nacional em análises de solo. 

A comparação dos resultados das análises por ICP-MS com os valores de referência 

estabelecidos por LIMA (2015) e PÉREZ et al (1997) é apresentada na Tabela 28. Em função 

das profundidades e características das amostras coletadas, a comparação com os resultados 

de PÉREZ et al (1997) foi realizado em relação ao horizonte A de cada perfil. 

Tabela 28 – Resultados das análises de ICP-MS e valores de referência de qualidade de solo. 

Elemento 
PÉREZ et al (1997) LIMA 

(2015) 
Solo 

Sediment

o P1 P2 P3 P4 P5 

Al      
32.963 – 

61.937 
24.100 15.500 

Ba 12,79 23,04 2,744 0,0949 34,27 32 – 219 210 196,5 

Cd 0,0782 0,2665 0,2818 0,0018 0,0589 
 

0,085 0,083 

Co n.d. 1,81 2,96 1,1 n.d. 3 – 27 8,44 9,33 

Cr n.d. n.d. n.d. 9,69 n.d. 38 – 71 49,6 42,5 

Cu n.d. n.d. n.d. 2,15 n.d. 7 – 35 10,75 19,05 

Fe 4.700 6.800 1.500 13.000 16.500 
28.309 – 

43.149 
35.800 26.800 

Mn 13,325 49,16 4,29 611,25 19,67 
163 – 

896 
283 406 

Mo 5,82 4,65 7,56 3,01 6,84 
 

0,46 0,44 

Ni 

    

 7 – 33 16,45 15,1 

Pb n.d. 2,07 8,67 3,12 n.d. 14 – 29 20,2 13,15 

Zn 6,09 5,26 6,35 14,59 6,65 22 – 62 37,3 68,3 

Fonte: LIMA, 2015; PÉREZ et al, 1997.   

Nota: P = Perfil analisado (PÉREZ et al, 1997). n.d. = não detectado. 

As concentrações de Bário detectadas não ultrapassaram os valores de referências 

considerados, indicando que é possível que essa concentração ocorra naturalmente no 

ambiente. É importante ressaltar que essas concentrações podem estar associadas à 

mineralogia local, uma vez que o Bário elemento tende a acompanhar o Cálcio nos feldspatos, 

micas e argilominerais (GOMES e CORDANI, 2007). 

A concentração de zinco na amostra de sedimento (68,3 mg/kg) é superior aos 

valores de referência considerados para essa substância, porém a diferença entre a 

concentração determinada e os maiores VRQ considerados por LIMA (2015) é pequena (6,3 

mg/kg), de forma que não se pode afirmar que essas concentrações não sejam naturais, além 

de não haver localmente nenhuma fonte antrópica de zinco. 
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Sugere-se que mais amostras de solos sejam analisadas na bacia do Purys com a 

finalidade de confirmar os resultados do estudo, mas pode-se afirmar que, a se confirmar ou 

não o observado, os elementos analisados são de origem natural sem evidências de risco à 

população. 

6.4.4.4 Misturas solo-sedimento 

Os resultados das análises de ICP-MS foram utilizados para simular as concentrações 

de misturas solo-sedimento, considerando possível aplicação do sedimento dragado do 

córrego Purys para terraplanagem de parques lineares ou apenas recuperação de 

margens/matas ciliares do mesmo. As concentrações foram definidas pelas médias ponderadas 

em duas proporções de mistura diferentes: 80% solo e 20% sedimento e 50% solo e 50% 

sedimento. A proporção 80/20 representa uma aproximação do que seria uma intervenção 

com retroescavadeira para alargamento e aprofundamento dos canais, enquanto a proporção 

50/50 representa uma mistura de iguais proporções da cada tipo de material. Os resultados das 

concentrações teóricas de mistura são apresentados e comparados com os VO e valores de 

referência na Tabela 29 e na Tabela 30. 

Tabela 29 – Misturas hipotéticas solo-sedimento e comparação com valores orientadores. 

Elemento 
CONAMA 420/2009 Mistura 01 

(80/20) 

Mistura 02 

(50/50) VP VIagri VIres VIind 

Ag 2 25 50 100 0,0416 0,0515 

Al   
  

22.380 19.800 

As 15 35 55 150 0,602 0,575 

Ba 150 300 500 750 207,3 203,25 

Cd 1,3 3 8 20 0,0846 0,084 

Co 25 35 65 90 8,618 8,885 

Cr 75 150 300 400 48,18 46,05 

Cu 60 200 400 600 12,41 14,90 

Fe   
  

34.000 31.300 

Hg 0,5 12 36 70 0,0886 0,0745 

Mn   
  

307,6 344,5 

Mo 30 50 100 120 0.456 0,45 

Ni 30 70 100 130 16,18 15.775 

Pb 72 180 300 900 18,79 16,675 

Sb 2 5 10 25 0,0614 0,0815 

Se 5  
  

0,56 0,5 

V 
 

 
 

1.000 73,14 66,6 

Zn 300 450 1.000 2.000 43,5 52,8 

Fonte: CONAMA, 2009.   

Nota: VP = Valor de Prevenção; VIagri = Valor de Investigação para uso do solo agrícola; VIres = Valor de 

Investigação para uso do solo residencial; VIind = Valor de Investigação para uso do solo industrial. 
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Tabela 30 – Misturas hipotéticas solo-sedimento e comparação com valores de referência. 

Elemento 
PÉREZ et al (1997) LIMA 

(2015) 

Mistura 

01 (80/20) 

Mistura 

02 (50/50) P1 P2 P3 P4 P5 

Al      
32.963 – 

61.937 
22.380 19.800 

Ba 12,79 23,04 2,744 0,0949 34,27 32 – 219 207,3 203,25 

Cd 0,0782 0,2665 0,2818 0,0018 0,0589 
 

0,0846 0,084 

Co n.d. 1,81 2,96 1,1 n.d. 3 – 27 8,618 8,885 

Cr n.d. n.d. n.d. 9,69 n.d. 38 – 71 48,18 46,05 

Cu n.d. n.d. n.d. 2,15 n.d. 7 – 35 12,41 14,9 

Fe 4.700 6.800 1.500 13.000 16.500 
28.309 – 

43.149 
34.000 31.300 

Mn 13,325 49,16 4,29 611,25 19,67 
163 – 

896 
307,6 344,5 

Mo 5,82 4,65 7,56 3,01 6,84 
 

0,456 0,45 

Ni 

    

 7 – 33 16,18 15,775 

Pb n.d. 2,07 8,67 3,12 n.d. 14 – 29 18,79 16,675 

Zn 6,09 5,26 6,35 14,59 6,65 22 – 62 43,5 52,8 

Fonte: LIMA, 2015; PÉREZ et al, 1997.   

Nota: P = Perfil analisado (PÉREZ et al, 1997). n.d. = não detectado. 

Na comparação com os valores orientadores do CONAMA (2009), as duas misturas 

propostas apresentaram concentrações de Bário superiores ao VP, mas dentro da faixa de 

valores naturais descrita nos valores de referência. Com relação à comparação com os valores 

de referência, não foram identificadas concentrações superiores às naturais. 

Como as concentrações no solo e no sedimento são próximas entre si, é de se esperar 

que qualquer proporção de mistura apresente concentrações não muito diferente das amostras 

individualmente e, portanto, as implicações de acordo com a resolução CONAMA seriam as 

mesmas para qualquer proporção de mistura solo-sedimento. Essa constatação pode ser um 

indicativo de que, do ponto de vista geoquímico, a disposição do sedimento no solo regional 

estaria em conformidade com os critérios legais e, portanto, seria viável como alternativa de 

destinação e de uso benéfico para a construção de parques lineares. 

6.4.4.5 Comparação entre valores de referência e os valores orientadores 

Com o objetivo de identificar as implicações da Resolução do CONAMA n. 

420/2009 na área de estudo, assim como a adequação dos VOs à realidade da mesma, a 

Tabela 31 apresenta uma comparação entre os valores de referência considerados para a área 

de estudo e os VOs estabelecidos (CONAMA, 2009). 
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Tabela 31 – Valores orientadores da Resolução CONAMA 420/2009 e Valores de Referência 

de solos considerados. 

Elemento 
CONAMA 420/2009 LIMA 

(2015) 

PÉREZ et al (1997) 

VP VIagri VIres VIind P1 P2 P3 P4 P5 

Ba 150 300 500 750 32 – 219 12,79 23,04 2,744 0,0949 34,27 

Cd 1,3 3 8 20 
 

0,0782 0,2665 0,2818 0,0018 0,0589 

Co 25 35 65 90 3 – 27 n.d. 1,81 2,96 1,1 n.d. 

Cr 75 150 300 400 38 – 71 n.d. n.d. n.d. 9,69 n.d. 

Cu 60 200 400 600 7 – 35 n.d. n.d. n.d. 2,15 n.d. 

Mo 30 50 100 120 
 

5,82 4,65 7,56 3,01 6,84 

Pb 72 180 300 900 14 – 29 n.d. 2,07 8,67 3,12 n.d. 

Zn 300 450 1.000 2.000 22 – 62 6,09 5,26 6,35 14,59 6,65 

Fonte: LIMA, 2015; PÉREZ et al, 1997; CONAMA, 2009.   

Nota: VP = Valor de Prevenção; VIagri = Valor de Investigação para uso do solo agrícola; VIres = Valor de 

Investigação para uso do solo residencial; VIind = Valor de Investigação para uso do solo industrial; P = Perfil 

analisado (PÉREZ et al, 1997). n.d. = não detectado. 

A comparação entre os valores de referência para os solos regionais e aqueles  

considerados como valores orientadores para solos estabelecidos pela Resolução CONAMA 

n.420/2009 indicou que apenas os valores máximos regionais para Ba e Co ultrapassam os VP 

mas não os critérios para os diversos usos previstos na legislação. Sendo assim, observa-se 

que os valores orientadores estabelecidos pelo CONAMA, quando aplicados à região da bacia 

do córrego Purys, provavelmente não implicarão na inviabilização da disposição em solos de 

sedimento naturais/não-impactados para o uso benéfico na construção de parques lineares.   

6.5 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES NA BACIA DO PURYS 

Como pode ser observado na Figura 54, a área da bacia do Purys apresenta diferentes 

perfis de ocupação: uma região de ocupação urbana já consolidada e outra com a ocupação 

ainda em desenvolvimento ou inexistente (periurbana). A parcela referente à urbanização 

consolidada corresponde a aproximadamente 31,43% da área da bacia (1,82 km²), enquanto a 

área ainda pouco ocupada corresponde a aproximadamente 68,57% (3,97 km²). 
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Figura 54 – Áreas urbana e periurbana na bacia do Purys 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Sob a ótica da preservação das condições naturais do rio e de suas margens, a 

implementação de parques lineares na área periurbana (montante) é favorável à 

macrodrenagem da bacia do Purys. Conforme foi discutido por CANHOLI (2005), esses 

parques apresentam um potencial de prevenir o aumento da velocidade de escoamento, das 

vazões de pico e da probabilidade de inundações em consequência da ocupação não 

planejada. Esses parques podem proporcionar a proteção das APPs, que é prevista no atual 

Código Florestal, e do curso d’água como o todo e a inserção dos mesmos nas políticas 

públicas do município e (PDMs) é importante por associá-los a um contexto de planejamento 

urbano e de preservação de áreas que vão além do leito do córrego. Além disso, há a 

possibilidade de associar a implementação desses parques com outros equipamentos 

estruturais de saneamento, transporte e sociais. 

6.5.1 Áreas não edificadas às margens do córrego 

A Figura 55 apresenta locais na região montante da bacia-piloto onde ainda não há 

edificações às margens dos cursos d’água na bacia do córrego Purys. O objetivo dessa 

imagem não é necessariamente apontar locais específicos para a implantação de parques 

lineares mas sim de sinalizar que ainda há áreas que podem ser preservadas, restauradas e/ou 

manejadas em um contexto de sustentabilidade do ponto vista da macrodrenagem. Cabe aos 

profissionais competentes de planejamento urbano realizar estudos mais específicos e 

determinar as possíveis abordagens para cada área, as quais devem ser adotadas sempre por 

um perspectivo de preservação da macrodrenagem e plena participação e inclusão da 

população. A imagem foi elaborada a partir das verificações de campo e de imagens de 
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satélite disponíveis no software Google Earth, sem grandes compromissos com a delimitação 

específica das áreas e das APPs, uma vez que uma estimativa aproximada atenderia aos 

objetivos descritos. 

Figura 55 – Áreas não edificadas nas margens dos cursos d’água na bacia-piloto 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Do ponto de vista do planejamento municipal, as áreas apresentadas na figura 

anterior (assim como outras áreas que podem ser identificadas por estudos mais específicos) 

representam espaços importante a serem incluídos nas revisões atual e futuras do PDM como 

áreas de interesse especial/ambiental. Além de ser positiva do ponto de vista da 

sustentabilidade ambiental e da macrodrenagem do município, essa inclusão representaria 

também um cumprimento de instrumentos legais como o Estatuto da Cidade e o Código 

Florestal. 

6.5.2 Indicativos da expansão urbana na região à montante 

Neste item são apresentados indicativos da ocupação urbana na área da bacia do 

Purys que foram identificados durante o período de realização da pesquisa. As informações 

aqui apresentadas não invalidam e nem tornam o estudo e seus resultados desatualizados, mas 

pelo contrário, evidenciam a importância dos mesmos e das medidas propostas para 

atualidade e para o futuro.  

Os indicativos da ocupação apresentados corroboram a ocorrência da expansão 

urbana e da necessidade do planejamento da mesma, o qual deve ser realizado com urgência 

para que seja possível a preservação de APPs e de condições naturais da macrodrenagem e 

assim sejam evitados prejuízos futuros ao município. Além disso, cabe ressaltar que essas 

observações se referem a áreas ainda limitadas em relação à bacia como todo e, portanto, não 
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refletem uma alteração que inviabilize ou invalide a perspectiva de prevenção das condições 

naturais do espaço. Os impactos trazidos pela ausência de planejamento e pela não-

preservação durante a ocupação urbana, os quais devem ser evitados, já foram discutidos e 

demonstrados anteriormente durante o estudo. 

As verificações de campo dessa pesquisa foram realizadas entre janeiro e julho de 

2018. Tanto na primeira quanto na última verificação foi visitada a região a montante da 

bacia, onde se localizam o pontilhão da rua Engenheiro Walcrueze Meirelles e os pontos de 

coleta de amostras de solo e sedimento, e entre esses momentos foram observadas alterações 

indicativas da ocupação da região.  

Em janeiro de 2018 as margens do córrego Purys no local de coleta de amostra de 

sedimento estavam ocupadas por vegetação e na verificação final em julho de 2018 observou-

se que a vegetação havia sido removida e foi realizada uma terraplanagem no local, 

preparando o espaço para a realização de alguma obra. Essas diferenças podem ser observadas 

na Figura 56. 

Figura 56 – Margens do córrego no local de coleta de sedimento (janeiro e julho de 2018) 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

O local onde foi realizada a  amostragem de solo também havia sido alterado. Entre 

janeiro de julho de 2018 foi removida a vegetação da área, realizado o cerceamento da mesma 

e o local passou a ser utilizado para o armazenamento de pedras para construção, como pode 

ser observado na Figura 57. 
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Figura 57 – Local de coleta de solo (janeiro e julho de 2018) 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

A Figura 58 apresenta um local à montante dos pontos de amostragem onde em julho 

de 2018 foi identificado um cerceamento, o qual também não existia em janeiro de 2018. 

Figura 58 – Cerceamento na região à montante surgido entre janeiro e julho de 2018 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018. 

Essas alterações observadas são um indicativo de que a urbanização está se 

expandindo para a região mais à montante da bacia, a qual está sendo realizada de forma 

desordenada, e reforçam a importância do controle da ocupação e preservação das APPs na 

região à montante da bacia. 

6.5.3 Sugestões de abordagens para a implantação de parques lineares na bacia do 

Purys 

As sugestões de abordagens apresentadas a seguir descrevem medidas passíveis de 

ser incluídas e institucionalizadas em Plano Diretores Municipais (PDMs) com o objetivo de 

preservação e recuperação da macrodrenagem e APPs e de planejamento da ocupação urbana 

com base na implementação de parques lineares. As tipologias de parques lineares propostas 

por AHERN (2002) foram consideradas para embasar a identificação das diversas abordagens 

possíveis para bacia do córrego Purys.  Cabe relembrar que se trata de estudo extrapolável e 
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que, portanto, essas medidas podem ser aplicadas e/ou adaptadas para as diversas bacias de 

perfil similar ao da bacia-piloto. 

Para a região mais à jusante da bacia, onde há grande impacto da população e 

problemas na macrodrenagem, pode-se pensar uma abordagem ofensiva, de recuperação e 

revitalização da rede de drenagem. Essa abordagem necessitaria de intervenções mais severas 

de engenharia e remobilização de pessoas. Na região mais à montante, por outro lado, podem 

ser pensadas abordagens defensivas e de proteção, na perspectiva de preservação das 

condições naturais atualmente existentes e de ordenamento da ocupação em desenvolvimento. 

A abordagem ofensiva pode não parecer factível atualmente, ainda mais para um 

município de pequeno para médio porte, como é o caso de Três Rios, no entanto, é importante 

considerar que as condições atuais dos cursos d’água (canalização e impermeabilização) 

trazem prejuízos à macrodrenagem municipal e que as técnicas de recuperação e reintegração 

dos córregos e rios à paisagem urbana podem trazer benefícios nesse quesito. Os projetos 

realizados na bacia de Chesapeake podem ser tidos como exemplos de intervenções, que 

foram executados em bacias de extensão próxima da bacia do córrego Purys por municípios 

não muito grandes. 

Como foi apresentado no trabalho de CANHOLI (2005), a preservação à montante 

da bacia também pode trazer efeitos positivos, considerando uma realidade de expansão 

urbana e prevenção do aumento das vazões de pico. Além disso, a abordagem com inclusão 

de outros equipamentos de desenvolvimento podem ser diferenciais ao desenvolvimento 

urbano, universalização de serviços, melhorias na qualidade de vida e inclusão de populações 

em situação de vulnerabilidade. 

A realização de dragagens é comumente necessária para a revitalização de cursos 

d’água durante a implantação de parques lineares e a verificação de condições de 

assoreamento na área da bacia do Purys é um indicativo que corrobora essa necessidade. A 

caracterização geoquímica dos solos e sedimentos no trecho menos impactado (à montante) 

do córrego demonstra que o sedimento retirado do leito do córrego pode ser utilizado como 

material para construção de parques lineares e recomposição depois espaços de infraestrutura 

e áreas verdes.   

Para os PDMs, um “pontapé inicial” seria a institucionalização dos parques lineares 

como elementos prioritários e participantes da macrodrenagem, sendo essenciais à 

sustentabilidade municipal. Nesse mesmo plano, o estabelecimento por zoneamento de áreas 

especiais para a preservação e implantação de parques, bem como a delimitação de 
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abairramento, uso de solo, áreas verdes e outras áreas de interesse podem ser viabilizadores 

do planejamento da implantação desses parques. 

Em qualquer parte da bacia, é aplicável uma abordagem oportunista, nas quais os 

parques lineares, como equipamentos de preservação e macrodrenagem, poderiam ser 

integrados à equipamentos de lazer, educação, desenvolvimento e inclusão social, como os 

CCI e CRAS implementados em Cascavel. 

6.6 O VIÉS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

6.6.1 Impactos na macrodrenagem em cenários de mudanças climáticas 

Conforme foi apresentado na caracterização da área de estudo, o município de Três 

Rios apresenta uma precipitação média anual de 1116 mm. Nos dois cenários de mudanças 

climáticas propostos pela FIOCRUZ (2011) são esperadas no período de 2010-2040 

anomalias de 166,93 mm/ano em cenário de redução de emissões de GEE e -42,17 mm/ano 

em cenário de grandes emissões, esses valores correspondem respectivamente a 15% e -3% 

das precipitação média anual. 

Os tempos de recorrência considerados na avaliação das seções do córrego 

(pontilhões) correspondem a períodos posteriores a 2040 e, portanto, é de se esperar que as 

anomalias propostas tenham impactos nas vazões estimadas. Como os TR não correspondem 

ao período exato das projeções, podem haver variações na magnitude desses impactos, de 

forma que para atingir prognósticos com uma menor incerteza seriam necessário estudos 

específicos sobre as anomalias para cada TR. No entanto, a nível de estimativa, essas 

anomalias podem trazer uma noção dos efeitos das mudanças climáticas nas vazões do 

córrego Purys. 

Para que as estimativas das vazões em cenários de mudanças climáticas fossem 

realizadas com maior exatidão seriam necessárias projeções de intensidade das chuvas, no 

entanto os dados projetados referem-se apenas ao volume total de precipitação anual. Como 

este é o dado disponível, ele foi utilizado para uma estimativa das alterações nas vazões em 

função das mudanças climáticas. Considerando-se que o adicional de precipitação se converte 

em um acréscimo de escoamento superficial, foi elaborada a Tabela 32 e a Tabela 33, na qual 

as vazões foram recalculadas com os ajustes proporcionais ao aumento das precipitações de 

15% (cenário de baixa emissão) e -4% (cenário de alta emissão).  

 

 



135 
 

 

Tabela 32 – Vazões de projeto reajustadas para cenário de redução das emissões de GEE no 

período de 2010-2040 (acrescimento de 15% da precipitação anual). 

Seção avaliada 

Método Racional Método I PAI Wu 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Estrada do Purys (P01) 7,03 8,01 9,13 10,91 12,43 14,15 

Rua São Lucas (P02) 22,46 25,59 29,14 22,22 25,30 28,82 

Rua Marta Ank (P03) 24,30 27,68 31,52 23,43 26,68 30,39 

Rua da Maçonaria (P04) 51,33 58,46 66,58 42,57 48,49 55,22 

Beira-Rio (P05) 56,97 64,89 73,91 45,36 51,66 58,83 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: P: seção avaliada; Q25: vazão de projeto para o TR 25 anos; Q50: vazão de projeto para o TR 50 anos; Q100: 

vazão de projeto para o TR 100 anos. 

Tabela 33 – Vazões de projeto reajustadas para cenário de alta emissão de GEE no período de 

2010-2040 (redução de 4% da precipitação anual). 

Seção avaliada 

Método Racional Método I PAI Wu 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Q25 

(m³/s) 

Q50 

(m³/s) 

Q100 

(m³/s) 

Estrada do Purys (P01) 5,89 6,71 7,64 9,13 10,40 11,84 

Rua São Lucas (P02) 18,80 21,42 24,39 18,60 21,18 24,12 

Rua Marta Ank (P03) 20,34 23,17 26,38 19,61 22,33 25,44 

Rua da Maçonaria (P04) 42,96 48,93 55,73 35,63 40,59 46,22 

Beira-Rio (P05) 47,69 54,32 61,86 37,97 43,24 49,25 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: P: seção avaliada; Q25: vazão de projeto para o TR 25 anos; Q50: vazão de projeto para o TR 50 anos; Q100: 

vazão de projeto para o TR 100 anos. 

 Para as vazões reajustadas no cenário de redução da precipitação (alta emissão de 

GEE) o grau de recondicionamento anteriormente estimado seria suficiente para atender às 

novas demandas de capacidade de escoamento, no entanto, para o cenário de aumento da 

pluviosidade, ele deve ser reavaliado. A Tabela 34 apresenta um comparativo entre as vazões 

admissíveis referentes aos recondicionamentos propostos anteriormente e as vazões máximas 

projetadas reajustadas para cada tempo de recorrência em cenário de aumento da precipitação. 
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Tabela 34 – Vazões admissíveis para as seções recondicionadas e vazões reajustadas para 

cenário de aumento da pluviosidade. 

Seção avaliada 

Vazões admissíveis após 

recondicionamento 

Vazões em cenário de mudanças 

climáticas (+15%) 

Qma25 

(m³/s) 

Qma50 

(m³/s) 

Qma100 

(m³/s) 

Q25(+15%) 

(m³/s) 

Q50(+15%) 

(m³/s) 

Q100(+15%) 

(m³/s) 

Estrada do Purys (P01) 21,41 21,41 21,41 10,91 12,43 14,15 

Rua São Lucas (P02) 23,97 23,97 34,13 22,46 25,59 29,14 

Rua Marta Ank (P03) 27,97 27,97 27,97 24,30 27,68 31,52 

Rua da Maçonaria (P04) 47,35 52,09 61,63 51,33 58,46 66,58 

Beira-Rio (P05) 52,39 59,09 65,88 56,97 64,89 73,91 

Fonte: elaborada pelo autor.  

Nota: P: seção avaliada; Qma25: vazões admissíveis após recondicionamento de acordo com o TR de 25 anos; 

Qma50: vazões admissíveis após recondicionamento de acordo com o TR de 50 anos; Qma100: vazões admissíveis 

após recondicionamento de acordo com o TR de 100 anos; Q25(+15%): vazão de projeto para o TR 25 anos com 

acréscimo de 15% devido ao aumento da pluviosidade; Q50(+15%): vazão de projeto para o TR 50 anos com 

acréscimo de 15% devido ao aumento da pluviosidade; Q100(+15%): vazão de projeto para o TR 100 anos com 

acréscimo de 15% devido ao aumento da pluviosidade. 

Como pode ser observado, o recondicionamento das seções anteriormente proposto, 

quando aplicado em cenário de aumento da pluviosidade não seria suficiente para atender às 

demandas de capacidade de escoamento das seções. Na seção P02, o recondicionamento que 

seria necessário apenas para o TR de 100 anos teria que ser antecipado para atender às vazões 

do TR 50 anos. Além disso, o recondicionamento realizado na P03 para TR de 25 anos, que 

desconsiderando as mudanças climáticas admitiria as vazões dos demais TR, já não seria 

suficiente para o TR de 100 anos. Nas seções P04 e P05, os recondicionamentos não seriam 

mais suficientes para nenhum TR proposto. 

Essas comparações demonstram que, considerando os impactos das mudanças 

climáticas, o desassoreamento e reaprofundamento das seções, que a princípio já não seriam 

viáveis ou suficientes, teriam que ser ainda mais intensos para atender às demandas de 

capacidade de escoamento do córrego. Dessa forma, é evidenciada a importância de outras 

medidas de adequação da macrodrenagem que não apenas o recondicionamento da geometria 

do canal mas também visem a redução do escoamento superficial e do aporte de sedimentos, 

assim como planejamento da ocupação, tais como a preservação e recuperação de APPs e a 

implementação de parques lineares.   

6.6.2 Adequação da proposta às diretrizes de medidas adaptativas do IPCC 

Diante do atual cenário de mudanças climáticas, o IPCC (2014) alerta para a 

necessidade da tomada de medidas adaptativas que, em conjunto com medidas mitigatórias 
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(caracterizadas principalmente pela redução de emissões, pela perspectiva do IPCC), serão 

essenciais para a redução dos impactos dessas mudanças e para que estejamos melhor 

preparados para enfrentarmos as consequências das mesmas.  

A cidade de Três Rios atualmente possui um sistema de drenagem que 

frequentemente não é suficiente para o escoamento da água, sendo recorrente a ocorrência de 

enchentes que causam perdas ao município. Sendo assim, considerando o possível incremento 

na pluviosidade da região e consequente aumento das vazões e da frequência de enchentes, a 

adequação da macrodrenagem na bacia se mostra uma medida adaptativa necessária sobre as 

mudanças climáticas. Essa adequação potencialmente incluirá o recondicionamento da 

geometria de canais, o qual incidirá em dragagens. O material retirado durante a dragagem 

poderia ser utilizado para a construção de infraestrutura de macrodrenagem que direcionem o 

planejamento da ocupação do solo e promovam a recuperação e preservação de APPs, como 

os parques lineares. A institucionalização dessas medidas por meio de políticas públicas 

(planos diretores) é um fator importante à concretização e planejamento dessas intervenções. 

Essas medidas, de acordo com a tabela SPM 3 do Summary for Policy Makers do 

IPCC (2014), incluem-se nas categorias de medidas adaptativas de gerenciamento de risco de 

desastre, uma vez que fornece melhorias na drenagem; gerenciamento de ecossistemas, por 

garantir a manutenção de áreas verdes em espaços urbanos; planejamento espacial e de uso do 

solo, pela proteção de áreas principalmente as margens dos rios; estruturais e físicas, no 

âmbito das opções de engenharia e ambientes construídos (melhorias na drenagem); opções 

baseadas no ecossistema (florestamento e reflorestamento e corredores ecológicos). Quando 

inseridos em políticas públicas como planos diretores, essas medidas também abrangem as 

categorias de medidas institucionais, por estabelecer padrões para construções e práticas, 

proteger áreas e integrar planos de adaptação. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta metodológica para avaliação e intervenção na macrodrenagem visando a 

sustentabilidade de municípios da região Centro-Sul Fluminense pode ser dividida em quatro 

etapas: caracterização e hierarquização socioeconômica; urbanística e de saneamento (ISA); 

avaliação dos equipamentos de drenagem na bacia (pontilhões); caracterização geoquímica de 

solos e sedimentos; e revisão e discussão de projetos de parques lineares. 

A elaboração do ISA foi importante para a caracterização da bacia, tendo como 

aspecto interessante a utilização de dados secundários que são disponibilizados gratuitamente 

(Censo 2010) e, portanto, viável de ser aplicada para qualquer município, não havendo 
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restrições técnicas ou financeiras. Os resultados indicaram a ocorrência de uma ocupação 

mais intensa na região mais próxima da foz, onde se concentra a população com maior renda, 

e menos intensa nas regiões mais à montante, onde a população é menos favorecida em todos 

os outros aspectos considerados, sugerindo a ocorrência de um processo de gentrificação e 

sinalizando as regiões mais periféricas como possíveis áreas prioritárias para a implementação 

de medidas de controle do uso do solo, inclusão social e universalização de serviços. Outro 

aspecto relevante foi que, a região mais próxima do RPS apresentou baixos valores para o 

subíndice de saneamento básico, indicando que a cidade se desenvolveu e a infraestrutura de 

saneamento não foi ampliada e atualizada de forma a acompanhar esse desenvolvimento. 

A avaliação da macrodrenagem na bacia foi útil ao entendimento de um perfil de 

drenagem e identificação de pontos e aspectos chave causadores de problemas no município. 

A drenagem na bacia apresenta um perfil com estrangulamento (redução da capacidade de 

escoamento) do córrego a partir da seção impactada pela urbanização onde o potencial de 

processos erosivos é aumentado, e consequente assoreamento na seção à jusante, onde a 

declividade é reduzida. O assoreamento, por sua vez, causa uma redução na capacidade de 

escoamento, com consequentes processos erosivos e outros pontos de assoreamento mais à 

jusante. A canalização do canal é um aspecto que aumento o potencial erosivo e de transporte 

da materiais pela água em todo o curso do córrego. A existência de seções subdimensionadas 

e assoreadas evidenciam a necessidade do recondicionamento da geometria do canal 

construído e a necessária remoção de material por dragagem.  

O lago na região montante da bacia é outro elemento importante sobre a 

macrodrenagem e apresenta problemas de manutenção (assoreamento e eutrofização) e 

operacionais e, portanto, é necessário seu recondicionamento, que se refere a três aspectos: a 

restauração de APPs nas margens; a eliminação do lançamento de esgoto à montante; e 

resolução de conflitos de interesse entre atividades de criação de peixes e a macrodrenagem.  

A geoquímica exerce um papel fundamental na metodologia, por ser o instrumento 

de verificação da viabilidade da intervenção proposta: implantação de parques lineares a partir 

do uso benéfico de materiais dragados in situ. Além de demonstrar a viabilidade, no ponto de 

vista da legislação do uso proposto, os parâmetros geoquímicos foram essenciais por 

demonstrarem que: (i) não há grandes diferenças e, portanto, não haveria grandes impactos 

nas concentrações de uma mistura de solo com sedimento que caracterizaria o solo construído 

dos parques lineares e áreas verdes reestabelecidas; e (ii) para a bacia do córrego Purys, as 

concentrações no sedimento e no solo são compatíveis aos valores de referências (que 
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caracterizariam concentrações naturais) e, portanto, não há fontes poluidoras impactando a 

área amostrada, sendo as mesmas justificáveis a partir da geologia e mineralogia local. 

Na área à montante da bacia, a implantação de parques lineares representa uma 

abordagem defensiva que pode ser relevante à redução das vazões de pico futuras e controle 

do uso do solo para que essa região não evolua à mesma situação da região à jusante, onde os 

impactos da urbanização são tão intensos que seriam necessárias importantes obras de 

engenharia para a recuperação da macrodrenagem. Sobre as áreas mais impactadas, é 

importante ressaltar a alternativa de abordagens mais ofensivas, com recuperação e 

revitalização dos cursos d’água e reestruturação do ambiente urbano, as quais, embora 

atualmente e a curto prazo não pareçam técnica, financeira ou institucionalmente factíveis 

(ainda mais para município de pequeno a médio porte), em diversos locais demonstraram um 

grande potencial para a melhoria das condições de macrodrenagem. 

A inserção dos parques lineares em planos diretores é uma abordagem interessante 

para a melhoria da macrodrenagem e importante para a consolidação desses parques. O 

reconhecimento dos parques lineares no PDM como constituintes do sistema de drenagem e 

importantes para a preservação de APPs e controle do uso do solo e o estabelecimento dos 

mesmos como prioridade sobre obras de engenharia são medidas iniciais importantes e a 

partir das mesmas podem (e devem) ser incluídos outros itens referentes ao planejamento, 

implantação e funcionamento desses parques de acordo com cada caso. Esses parques 

representam uma oportunidade favorável à sustentabilidade municipal não só do ponto de 

vista da macrodrenagem, mas também do desenvolvimento urbano e social pela possibilidade 

da inclusão de equipamentos para a melhoria da qualidade de vida e integração da população.  

As colocações apresentadas nessa pesquisa devem ser implementadas em um 

contexto de transparência do setor público e ampla e efetiva participação social desde a 

concepção das intervenções, durante e após a sua implantação para uma maior integração e 

envolvimento das partes interessadas e redução de desigualdades  

Um outro aspecto importante sobre essa pesquisa diz respeito às mudanças 

climáticas, uma realidade atual sobre a qual é reconhecida a necessidade de adaptação. Os 

parques lineares e os PDMs da forma como são apresentados nessa pesquisa representam um 

aspecto relevante à adaptação e prevenção ao aumento das precipitações esperado no cenário 

de mudanças do clima pois, ao se proteger os cursos d’água e APPs e controlar o uso de solo 

de forma institucionalizada são evitados (ou reduzidos) os prejuízos futuros das trazidos pelas 

maiores vazões. 
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Como contribuições à sociedade e ao meio acadêmico, essa pesquisa apresenta: (i) 

uma metodologia que pode ser aplicada sem grandes demandas do ponto de vista técnico e 

financeiro, que são aspectos que usualmente impedem  a realização de projetos; (ii) uma 

aplicação da geoquímica à preservação e recuperação ambiental por meio de um diálogo com 

aspectos de engenharia, hidrologia e planejamento ambiental; (iii) uma estratégia para a 

sustentabilidade ambiental sob a perspectiva da macrodrenagem que apresenta o potencial de 

trazer benefícios ao desenvolvimento socioeconômico e da infraestrutura urbana; (iv) uma 

discussão norteadora da institucionalização de políticas públicas para preservação e 

recuperação sustentável da macrodrenagem; (v) a avaliação da viabilidade de uma medida 

adaptativa às mudanças climáticas; e (vi) a caracterização de aspectos ambientais (solo, 

mineralogia, granulometria, drenagem) de uma área ainda pouco estudada no meio 

acadêmico, que pode ser usada como referência para estudos futuros. 

A presente pesquisa não trata da realização de projetos específicos para a bacia-

piloto, mas sim de uma metodologia para o planejamento e verificação da viabilidade desses 

projetos, os quais devem ser realizados pelos profissionais competentes pela realização de 

estudos específicos. 
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9 APÊNDICE 

Apêndice 1 – Resultados das análises químicas realizadas pelo Laboratório de Solos de 

Viçosa. 

 

Nota: HPD2E/TR = Amostra de solo; HPD 1R/TR = Amostra de sedimento seca em estufa; HPD3R/TR = 

Amostra de sedimento seca à sombra. 
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Apêndice 2 – Resultados das análises de solo e sedimento por ICP-MS (mg/kg). 

Elemento Solo Sedimento 

Au 0,0007 0,0028 

Ag 0,035 0,068 

Al 24.100 15.500 

As 0,62 0,53 

B < 10 10 

Ba 210 196,5 

Be 1,49 1,01 

Bi 0,047 0,106 

Ca 800 2.500 

Cd 0,085 0,083 

Ce 171 95,8 

Co 8,44 9,33 

Cr 49,6 42,5 

Cs 1,405 1,31 

Cu 10,75 19,05 

Fe 35.800 26.800 

Ga 16,1 8,97 

Ge 0,167 0,171 

Hf 0,063 0,029 

Hg 0,098 0,051 

In 0,049 0,029 

K 1.300 3.300 

La 64,8 41,3 

Li 6,5 7,5 

Mg 1.400 3.400 

Mn 283 406 

Mo 0,46 0,44 

Na < 10 80 

Nb 0,719 1,515 

Ni 16,45 15,1 

P 480 780 

Pb 20,2 13,15 

Pd < 0,001 0,004 

Pt < 0,002 < 0,002 

Rb 22,6 38,4 

Re < 0,001 < 0,001 

S 100 100 

Sb 0,048 0,115 

Sc 10,8 6,22 

Se 0,6 0,4 

Sn 2,08 2,03 

Sr 24,1 24,1 

Ta < 0,005 < 0,005 
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Apêndice 2 – Resultados das análises de solo e sedimento por ICP-MS (mg/kg) 

(continuação).  

Elemento Solo Sedimento 

Te 0,05 0,02 

Th 7,78 7,16 

Ti 830 1.120 

Tl 0,253 0,292 

U 0,706 0,785 

V 77,5 55,7 

W 0,022 0,05 

Y 19,05 11,65 

Zn 37,3 68,3 

Zr 1,64 1,12 
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10 ANEXOS 

Anexo 1 – Planta cadastral do município de Três Rios (vias urbanas) 

 
Fonte: TRÊS RIOS, 2012.
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Anexo 2 – Ábaco para determinação do coeficiente de distribuição espacial de chuva (K) 

 
Fonte: DAEE, 1994 

 


