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A relação homem água nas grandes cidades dos países do capitalismo periférico apresenta 

contemporaneamente conflitos decorrentes tanto de uma ambientalização (Acselrad, 2004) da 

sociedade, quanto da extrema desigualdade socioespacial, quanto dos riscos e vulnerabilidades. O 

desenvolvimento urbano baseado na impermeabilização do solo, aterramento de áreas úmidas e 

canalização da rede hidrográfica para implantação de sistema viário é historicamente associado à 

desigualdade de acesso à moradia e à cidade, com grandes contingentes populacionais em áreas 

ambientalmente sensíveis. Assim há recorrentes inundações, deslizamentos, desbarrancamentos, 

com grandes perdas materiais, de vidas e transtornos do cotidiano.  

Em decorrência, no Brasil, atualmente as políticas públicas aplicadas ao meio ambiente 

urbano incorporam discursos e ações voltados à sua qualidade, assim como à reforma urbana e 

democratização do acesso à cidade sustentável (Estatuto da Cidade Lei Federal 10257/2001). O 

meio ambiente urbano compreende múltiplas dimensões, abrange o conjunto de edificações, 

infraestruturas, o viver cotidiano dos diferentes grupos sociais, as normas jurídicas e a problemática 

ambiental. Na disputa pela hegemonia dos discursos e do próprio espaço urbano, percebe-se a 

retomada de propostas e ações voltadas à uma nova fase de higienização da cidade, induzindo a 

mudança dos pobres de bairros consolidados, por estarem em área de valor ambiental, para 

conjuntos habitacionais periféricos. Por outro lado, há esforços de integração entre os objetivos da 

justiça social e ambiental, em projetos recentes.  

A área acadêmica precisa voltar-se à averiguação dos resultados, de forma a colaborar no 

aprimoramento da política pública e instrumentalizar a sociedade para seu controle social. Para 

isso, procurou-se desenvolver uma metodologia de aplicação expedita baseada em indicadores de 

fácil levantamento no campo, em análise visual. Aborda a sustentabilidade ambiental no espaço 

urbano tendo como principal estratégia a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise e 

gestão, pois permite uma visão integrada e sistêmica da realidade, funcionando como áreas-teste 

para o desenvolvimento dos princípios da sustentabilidade.  
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A partir da análise crítica de outros trabalhos -Bueno (2005), Schlee (2005), Platt (2006) - 

com esse enfoque, propõem-se indicadores e procedimentos, aplicados conforme a distância da 

área urbanizada ao curso d’água (Torres, 2009). Essa metodologia foi aplicada na microbacia do 

Ribeirão Anhumas, Campinas – SP, setor consolidado e com maioria de bairros de classe média e 

média-alta, em trecho com favelas onde foi implementado, desde 2007, o Projeto Vila Parque 

Anhumas. Envolve remoções de habitações irregulares e em risco, urbanização e reconstrução de 

núcleos, implantação de centro esportivo, praças, arborização e ciclovia. Os recursos originam-se 

da Prefeitura Municipal e do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-SOCIAL, federal. Foram 

identificados os principais problemas socioambientais da área estudada, oferecendo uma analise 

integrada da realidade local, para o aprimoramento do projeto, indicando-se complementações de 

obras setoriais e procedimentos de gestão e manutenção.  

Palavras-chave: bacia hidrográfica; meio ambiente urbano; sustentabilidade; urbanização. 

 

1.Introdução 

A urbanização brasileira foi estruturada dentro de um processo histórico de acumulação 

no qual a propriedade da terra e a exploração dos mais pobres e excluídos, que resultou em 

espaços diferenciados com grande parte das populações urbanas vivendo em moradias precárias,  

com posse irregular e sem acesso a facilidades proporcionadas pelos serviços e equipamentos 

urbanos.  A superutilização dos recursos naturais urbanos e periurbanos - desmatamento 

generalizado, exploração da rede hídrica para abastecimento de áqua e energia para as 

concentrações urbanas e atividades industriais, estruturas de transporte de mercadorias e pessoas, 

o lançamento de dejetos líquidos, sólidos e gasosos sem controle e tratamento -- em espaços 

geográficos determinados aliou-se à concentração humana criando-se grandes cidades e áreas 

metropolitanas.  

Em especifico nesse trabalho é abordada a pressão e impactos existentes no meio 

ambiente urbano, que tem como um dos principais instrumentos de compreensão as bacias 

hidrográficas em áreas densamente urbanizadas. 

Na análise do espaço urbano é fundamental a consideração do meio ambiente, que deve 

ser entendido tanto em relação a sua incorporação pela cidade, quanto à problemática ambiental 

geral. 

Com o modo de produção capitalista, o espaço urbano transforma-se em uma mercadoria 

fundamental, passando a existir a valorização capitalista do espaço (Moraes, 2000). Com seu valor 

de uso e valor de troca estipulados ao longo da história, o espaço foi de forma desigual produzido, 



 3 

sendo influenciado por relações sociais e econômicas capitalistas de acordo com os interesses, 

diferenciando-se uma área de outra. 

Os espaços construídos, justamente por estarem submetidos à propriedade privada do 

solo, são susceptíveis a diferentes investimentos de capital e recebem de forma desigual 

infraestrutura e aparatos técnicos e tecnológicos que os tornam mais ou menos valiosos. A 

realidade não é diferente para os espaços livres de edificação, com presença de elementos 

naturais, que, mesmo em cidades já consolidadas, continuam a existir, se integram ao sistema 

urbano. E ao mesmo tempo em que esses locais são degradados pelo processo de urbanização 

sem os padrões adequados, também são valorizados, estando cada vez mais presentes entre os 

fatores de propaganda na comercialização dos produtos do mercado imobiliário contemporâneo. Na 

outra face dessa realidade estão as áreas ambientalmente sensíveis (AAS) que apresentam 

características de interesse comum para preservação, ou mesmo, são impróprias para ocupação 

humana segura. Elas também são ocupadas, degradadas e desvalorizadas. Marcadas pelo descaso 

do poder público em orientar a ocupação dessas áreas e na sua conservação, sua existência 

provoca a desvalorização econômica das áreas próximas. 

Assim, problemas relacionados a devastação da vegetação, contaminação de cursos d’ 

água, aterro de rios, população exposta a risco ambientais como deslizamentos e enchentes, e 

impermeabilização do solo se tornam cada vez mais comuns no espaço urbano. 

Nesse contexto a questão ambiental contemporânea está intimamente ligada à 

urbanização predatória, conforme afirma Jacobi: 

Por “meio ambiente” se entende um habitat socialmente criado, 
configurado enquanto meio físico modificado pela ação humana. Parte-se 
do pressuposto de que a percepção da questão ambiental, como qualquer 
outra em geral, é uma resultante não só do impacto objetivo das 
condições reais sobre os indivíduos, mas também da maneira como sua 
interveniência social e valores culturais agem na vivência dos mesmos 
impactos. O modelo de desenvolvimento que caracteriza a nossa 
civilização nos dois últimos séculos conduz irremediavelmente à situação 
de degradação ambiental atual de nossas cidades (JACOBI, 1999 p.14). 

 

Para a compreensão do meio ambiente urbano, é necessário que o meio ambiente seja 

entendido a partir de uma visão complexa e completa, na qual além de seu aspecto físico e 

ambiental, também deve ser considerado como um habitat socialmente criado. De acordo com 

Rodrigues (1998) 

Compreende o meio ambiente urbano o conjunto das edificações, com 
suas características construtivas, sua história e memória, seus espaços 
segregados, a infraestrutura e os equipamentos de consumo coletivo. [...] 
Ao mesmo tempo, significa imagens, símbolos e representações 
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subjetivas e/ou objetivas [...] Compreende, também, o conjunto de normas 
jurídicas, as quais estabelecem os limites administrativos das cidades, as 
possibilidades de circulação, de propriedade e de uso do espaço – ao 
acesso de consumo da e na cidade -, que por sua vez envolve um 
conjunto de atividades públicas e políticas, representadas pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. [...] é representado pela problemática 
ambiental, que se torna cada vez mais fundamental para pensar o 
passado, o presente e o futuro, pautada na análise da produção 
socioespacial. (RODRIGUES, 1998,  p.104/105/106). 

 

É nas cidades que as ações do homem sobre o próprio espaço geram transformações 

sociais e estruturais. As cidades são os espaços onde o homem produz o seu maior impacto sobre 

o meio ambiente. 

O metabolismo dos grandes organismos urbanos se completa por uma 
série de diferentes tipos de descargas relacionadas a processos 
biológicos, atividades industriais e comerciais, circulação de veículos e 
resíduos de todos os tipos. Tudo o que entrou e transitou através de 
fluxos complexos terá de sair sob a forma de materiais secundários (...) 
numa grande metrópole, com milhões de habitantes acontecem 
incontáveis processos metabólicos derivados das próprias condições 
biológicas dos homens, de suas inúmeras atividades no mundo urbano, 
das tecnologias que respondem pela industrialização e do uso de veículos 
automotores. (AB’SABER, 2003, p 56) 

 

A análise do meio ambiente urbano deve estar inserida no debate sobre o espaço urbano, 

pois o ambiental, assim como mostraram Rodrigues (1999) e Ab’Saber (2003), não esta relacionado 

somente ao natural, contempla também os processos e dinâmicas sociais. (Spósito, 2001) 

O meio ambiente urbano também está diretamente relacionado a uma grande diversidade 

de impactos ambientais, muitas vezes agravados por técnicas inapropriadas. Forte exemplo disso é 

a realidade dos rios e corpos d’ água das grandes cidades brasileiras, que sofrem com a poluição, 

contaminação, intervenções públicas pontuais e implantação compartimentada de infraestrutura. 

Em Campinas atualmente 88% da população tem acesso à rede de esgoto.  Levando em 

consideração o censo de 2010 do IBGE que a cidade possui 1.080.113 habitantes, isso significa 

aproximadamente 100 mil pessoas sem acesso a rede de esgoto, o que gera uma grande pressão 

nos córregos e ribeirões locais. 

Dentre todos os impactos gerados com o processo de urbanização no meio ambiente, 

destacam-se aqueles que estão relacionados aos recursos hídricos, que são amplamente afetados. 

Quando uma localidade se urbaniza passa a existir uma série de mudanças relacionadas à 

produção de sedimentos, volume da vazão, deterioração da qualidade da água, e falta de 

infraestrutura urbana para tratar o esgoto gerado. 
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Esse fato pode ser confirmado na comparação realizada entre uma bacia hidrográfica 

localizada em zona rural ou florestada e uma bacia localizada no espaço urbano. As bacias 

hidrográficas localizadas em ambientes florestados e rurais possuem funcionamento diferente das 

bacias de áreas urbanas. 

Entendida como célula básica de análise ambiental, a bacia hidrográfica 
permite conhecer e avaliar seus diversos componentes e os processos e 
interações que nela ocorrem. A visão integrada e sistêmica do ambiente 
esta implícita na adoção desta unidade fundamental. (BOTELHO e SILVA, 
2004, p. 152) 

 
A infiltração da água em ambientes rurais e florestados não é a mesma do que nos 

ambientes urbanos, o que gera um sério problema, visto que, a infiltração da água no solo propicia 

maior permanência da água na bacia hidrográfica e a deficiência desta infiltração impede que o ciclo 

hidrológico cumpra todas as suas fases (que consistem em evaporação, precipitação, interceptação, 

infiltração e escoamento superficial). (Botelho e Silva, 2004) 

Dependendo das técnicas de manejo adotadas, a infiltração da água nos ambientes rurais 

é semelhante a infiltração dos ambientes florestados, que possuem um bom nível de entrada de 

água no solo, devido a existência da serapilheira (densidade elevada de folhas e galhos que 

protegem o solo) e da ação de organismos vivos que aumentam a dimensão dos poros e melhoram 

a estrutura do solo. Conforme a Ilustração 1, o mesmo não ocorre nos ambientes urbanos devido a 

impermeabilização do solo, ocorrendo o que se denomina de fluxo superficial da água, 

caracterizado por alterações na paisagem que impedem a recarga do lençol freático, o que irá gerar 

o aumento da vazão dos rios e consequentemente perda de solo, enchente, desmoronamento. 

 

Ilustração 1. Características das alterações de uma área rural para urbana 

 

Fonte: Tucci, 2006. 
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As bacias hidrográficas densamente urbanizadas necessitam de uma abordagem 

específica abrigando objetivos centrais em sua gestão, tais como usos para irrigação, energético, 

industrial, uso para abastecimento urbano, controle de inundações e depuração das águas 

residuárias. Essas bacias envolvem questões mais complexas relacionadas ao esgotamento 

sanitário, aos conflitos de uso, às inundações urbanas, à contaminação (Ilustração 2) e poluição de 

águas superficiais e subterrâneas e à escassez para abastecimento público, lembrando que todos 

esses problemas afetam grandes contingentes populacionais. 

Ilustração 2. Fontes de poluição difusa nos centros urbanos 

 

Fonte: BUENO, 2004 

 

Para Maricato (2001, p.79), as bacias hidrográficas são unidades obrigatórias para o 

planejamento urbano, “na medida em que o destino do esgoto e do lixo sólido, para citar apenas 

dois resíduos de aglomerações urbanas, interfere, praticamente, na vida de todos os usuários da 

mesma”. 

O planejamento urbano a partir de bacias hidrográficas, torna possível a definição de 

regiões que abrigam um modelo de desenvolvimento sustentável, essa possibilidade remete 

diretamente aos preceitos da sustentabilidade – abrangendo questões sociais e ambientais, 

relacionando a qualidade de vida com o meio ambiente. 

De acordo com Silva (2002), a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise e 

gestão traz como fator positivo o melhor manejo dos recursos hídricos, visto que, na maior parte dos 

casos, não existe escassez de água para abastecimento urbano, e sim um complexo de interações 



 7 

entre qualidade e quantidade, com grande vulnerabilidade, à múltiplas formas de contaminação 

cruzada da água1. 

A adoção das bacias hidrográficas como unidade de análise e planejamento envolve a 

superação de desafios relacionados ao modelo de desenvolvimento normativo, o interesse dos 

agentes operacionais (Estado, prefeituras, comunidade) e o comprometimento com as metas 

estabelecidas no que se relaciona às ações voltadas às bacia. Nesse sentido faz-se a identificação 

de conflitos e problemas.  

2. Colocação do problema   

A bacia hidrográfica do ribeirão Anhumas, selecionada para aplicação da metodologia, 

esta localizada majoritariamente na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. 

Atualmente Campinas possui características que a diferencia das demais regiões 

dinâmicas do estado de São Paulo: seu grau de diversidade da base produtiva, tanto agrícola, 

quanto industrial, sua função de centralidade e referência em diversas áreas como saúde e 

educação, e sua configuração como uma interface entre a Capital e o interior, dispondo de um 

complexo viário e aeroviário que é responsável pelo maior volume de cargas do país, resultante do 

entroncamento das rodovias Anhanguera, Bandeirantes, D. Pedro I, Santos Dumont, além de linhas 

tronco da FERROBAN e do Aeroporto Internacional de Viracopos.  

Ilustração 3. Localização de Campinas-SP no contexto da América Latina 

 

Fonte: elaboração Pêra e Bueno, 2013. 

                                                           
1 Sodré et al. 2007 detectaram fármacos em 83% das amostras coletadas na Bacia Hidrográfica dos rios  Piracicaba e 

Capivari, no município de Campinas. 
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 Sua evolução ocorrida principalmente nas décadas de 1970 e 1980 trouxe problemas, 

Campinas passou a enfrentar problemas relativos ao saneamento básico, degradação dos recursos 

naturais, ocupação desordenada e imprópria de várzeas a cabeceiras de rios e devastação da 

cobertura vegetal. 

Como resposta a essa realidade existem ações como o projeto "Recuperação ambiental, 

participação e poder público: uma experiência em Campinas", também chamado de Projeto 

Anhumas.  A pesquisa financiada pela FAPESP, dentro do Programa Políticas Públicas e realizada 

pelas entidades Instituto Agronômico de Campinas - IAC, Prefeitura Municipal de Campinas e 

Unicamp, com o apoio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária. 

Esse projeto proporcionou amplo levantamento de dados sobre a bacia do ribeirão 

Anhumas, com estudo dos solos, recursos hídricos, caracterização populacional, levantamento de 

áreas ambientalmente sensíveis, dando origem a dissertações e outros trabalhos científicos. O 

projeto também foi fundamental para a formulação do plano de intervenção realizado pela prefeitura, 

denominado Vila Parque Anhumas, que compreende a área estudada. 

 A área de estudo comtempla trechos que vem sofrendo grande mudança de uso e 

ocupação do solo, caracterizados como locais com assentamentos precários em processo de 

urbanização e regularização fundiária.  

3. Metodologia 

A metodologia desenvolvida tem como principal objetivo tornar possível o reconhecimento 

da área de aplicação, o que implica em dados sobre os recursos naturais, condições da vegetação e 

do corpo d’ água. Após esse reconhecimento é possível verificar as condições de sustentabilidade 

existentes e identificar os efeitos das políticas públicas desenvolvidas na área analisada da bacia 

hidrográfica, assim como auxiliar na criação de novas políticas públicas, dando subsídios a 

pesquisadores e planejadores do espaço urbano. 

A aplicação da metodologia faz uso de indicadores funcionais, simples e acessíveis, e seu 

desenvolvimento teve como objetivo avaliar as condições ambientais e conhecer os efeitos das 

transformações urbanas na paisagem de uma microbacia hidrográfica urbana, através de 

indicadores que levam em consideração as características geológicas, hidrológicas e ecológicas. 

Buscou-se constatar alterações induzidas pela ocupação humana que afetam de forma significativa 

o ecossistema local, assim como a qualidade de vida dos moradores. 

Para o desenvolvimento dessa metodologia serviram de suporte à pesquisa os trabalhos 

de Bueno (2005), Schlee (2002), Torres (2009) e Platt (2006), que embora possuam objetivos e 

enfoques distintos, partem do mesmo principio ao considerar as bacias hidrográficas como unidades 
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de analise e gestão, estruturando a partir delas analises da qualidade de vida da população, 

projetos de recuperação ambiental  e projetos de urbanização e assentamentos precários. 

A metodologia é composta por 10 indicadores, que são obtidos através de analise visual 

do local estudado. Na pesquisa são consideradas três unidades de paisagem distintas: unidade 

canal, unidade faixa de 50 metros, unidade faixa de 100 metros. Essa divisão foi realizada porque 

em cada uma dessas três escalas existem realidades distintas ao longo do corpo d’água no que se 

refere as condições ambientais, ecossistêmicas e de qualidade de vida da população. 

A próxima tabela apresenta todos os indicadores, seguidos por sua descrição, seus 

atributos a serem classificados e sua escala de observação. A letra X da tabela indica que aquele 

indicador será analisado na escala de observação proposta. Por exemplo, o indicador 

“Contaminação do solo”, será aplicado no canal e nas faixas de 50 metros e 100 metros, já o 

indicador “Contaminação da água”, será analisado somente no canal. 

 

Tabela 1. Metodologia 

Indicador Descrição Atributo No 
canal 

Na faixa 
de 50 
metros 

Na faixa de 100 
metros 

Contaminação do solo Presença de entulhos 
de lixos lançados 

Ausência de entulhos 
e lixos (0) 
Presença de entulhos 
e lixos (3) 
 

   X       x       x 

Contaminação da 
água 

Lançamento de 
esgoto, coloração da 
água, presença de 
óleos, espumas e 
odores. 

Nenhum despejo de 
esgoto. Água na 
tonalidade 
avermelhada (1) 
Despejo ocasional de 
esgoto. Água na 
tonalidade cinza claro 
ou levemente 
esverdeadas (2) 
Despejo constante de 
esgoto. Água na 
tonalidade cinza 
escuro ou marrom (3) 

   X   

Vazão de 
inverno/verão 

Informar qual época 
do ano. Observar o 
volume de água, se 
existem marcas que 

Vazão estável (0) 
 
Vazão alterada (2) 

  X   
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indicam cheias 
passadas.  

Grau de intervenção 
no regime natural do 
rio 

Grau de  intervenção 
na dinâmica hidráulica 
da área, constatada  a 
partir da diminuição da 
velocidade, retenção 
da água, infiltração da 
água no canal ou 
ocorrência de 
inundação, obras de 
canalização e 
retificação. 

Presença de 
intervenções pontuais, 
que não afetam o 
regime natural (1) 
Presença de 
intervenções, que 
afetam de forma 
significativa o regime 
natural do rio (2) 
Presença de 
intervenções, que 
causaram completa 
alteração no regime 
natural do rio (3) 

  x   

Condições Gerais  Serviços e 
equipamentos 
públicos, como posto 
de saúde, escola, 
pontos de ônibus.  

Existência de diversos 
equipamentos (1) 
Existência pontual a 
equipamentos (2) 
Falta de 
equipamentos (3) 

    x    X 

Coleta dos resíduos 
sólidos 

Presença de lixeiras 
que indicam a coleta, 
caminhões de lixo. 

Coleta de lixo (0) 
Não existe coleta (3) 

    x    X 

Manutenção e 
fiscalização da área 

Serviços relacionados 
à iluminação, varrição 
e manutenção de 
jardim. 

Presença de serviços 
de manutenção e 
fiscalização (0) 
Presença insuficiente 
de serviços de 
manutenção e 
fiscalização (2) 
Ausência de serviços 
de manutenção e 
fiscalização (3) 

   x   x 

Características da 
unidade de paisagem 

Ecossistema original 
perturbado ou não, 
presença de 
vegetação exótica ou 
original 

Vegetação natural 
(composta de todos os 
estratos). (1) 
Vegetação exótica 
limitada entre 5 e 15 
metros (2) 
Ausência de 
vegetação (3) 
 

  x   x    x 

Localização em 
relação à inundação e 
desbarrancamento 

Casas localizadas em 
áreas que estão 
sujeitas a inundação 
ou desbarrancamento 
 

Casas localizadas em 
áreas não sujeitas a 
inundação e 
desbarrancamento (1) 
 
Casas localizadas em 
áreas que sofrem com 
inundação ou 
desbarrancamento (3) 
 

    x    x 
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Padrão arquitetônico Caracterização do 
padrão arquitetônico 
das casas agrupadas 
em: Precária 
(madeira), rústica 
(alvenaria sem 
revestimento), padrão 
simples (alvenaria 
com revestimento), 
padrão médio (melhor 
acabamento) e alto 
padrão 

Casas de Alto padrão 
(1) 
 
 
Casas padrão simples 
e médio (2) 
 
Casas Precárias e/ou 
rústica (3) 

   

 

Para cada atributo foi designado um valor. Aqueles contabilizados com a numeração 0, 

estão relacionados a uma melhor situação perante os princípios da sustentabilidade, envolvendo 

ações  que não oferecem impacto ambiental e social. Já os contabilizados com numeração 1, 

correspondem a uma situação na qual existe uma ação de impacto perante a sustentabilidade. Os 

atributos contabilizados com a numeração 2, indicam situações mais complexas, que necessitam de 

ações de reestruturação do ambiente natural e dos aspectos sociais. Os atributos contabilizados 

com a numeração 3, indicam situações alarmantes, que necessitam de total intervenção e 

reestruturação. 

A totalização dos resultados, que consiste na soma do valor de cada atributo em cada 

uma das escalas estabelecidas, permite que a situação de cada área seja inserida em uma classe 

específica de avaliação. 

Essa está dividida em:  

Bom, quando a situação socioambiental da área possui preservação sem problemas que 

afetem o meio ambiente ou a vida dos moradores;  

Regular, já existem problemas que afetam a preservação socioambiental da área, 

apresentando alterações morfológicas e ecológicas, e vegetação afetada;  

Pobre, problemas sérios em relação às características socioambientais, as moradias 

enfrentam problemas com inundação ou desbarrancamento, as margens do rio foram alteradas, e é 

necessário recomposição ecológica e da vegetação;  

Insatisfatória, correspondendo a situação de maior gravidade, envolvendo a necessidade 

de reestruturação urbanística das casas, e recuperação ambiental completa. 

A pontuação expressa-se conforme a Ilustração abaixo: 
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Ilustração. 4. Totalização dos Resultados 

Classificação Soma Avaliação 

A ≥ 4 Bom 

B >5 e <10 Regular 

C >10 e <15 Pobre 

D >15 Insatisfatório 

 

 

 

4. Resultados 

 Para proceder as atividades de campo toda a área de estudo da bacia do ribeirão 

Anhumas, foi dividida em trechos para facilitar a aplicação da metodologia, foram selecionados três 

trechos para exposição dos resultados: trechos 01,08,12.  

 Na aplicação da metodologia para o trecho 01, os resultados foram: no canal foi bom, na 

faixa de 50 m regular e na faixa de 100 m foi bom; esse trecho possui como principal característica 

o sistema rodoviário já bem estruturado, com a passagem de um viaduto e presença de calçamento 

na área de mata do rio, sendo o final marcado pela existência de uma ponte para pedestres. Essa 

unidade corresponde à urbanização mais consolidada na área, sem a presença de obras ou outras 

intervenções. Na escala do canal, esse trecho foi avaliado como bom. Contribuíram para essa 

análise os indicadores relacionados contaminação do solo, contaminação da água, e presença de 

vegetação. Na faixa de 50 metros, o trecho foi avaliado como regular, contribuindo para essa 

avaliação a presença de contaminação do solo. O indicador sobre condições gerais expôs a falta de 

equipamentos públicos, como aspectos positivos podem ser citados os indicadores sobre a coleta 

de resíduos sólidos e a presença de vegetação.  

Na faixa de 100 metros, o trecho foi avaliado como bom, destacando-se principalmente, 

nessa avaliação, a ausência de contaminação do solo, a presença de serviços e equipamentos 

públicos, de coleta dos resíduos sólidos e de serviços de manutenção da área. 
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Ilustração 5. Trecho 01: resultados 

 

No trecho 08, no canal o resultado foi regular, na faixa de 50 m foi regular e na faixa de 

100 metros foi pobre. Nesse trecho existe a presença de conjuntos de moradias já consolidados e a 

construção de novos conjuntos.  A área de encosta do ribeirão é mais baixa o que ocasionou 

diversas cheias, portanto essa unidade pode ser considerada uma das mais problemáticas, pois 

envolve a construção de moradias em áreas historicamente inundadas. Na faixa de 50 metros existe 

a presença insuficiente de equipamentos públicos e serviços, presença pontual de vegetação 

(apenas algumas árvores, que não contribuem para o sombreamento), e em relação à localização 

das casas, trata-se de uma área historicamente afetada pelas inundações.  

Durante trabalho de campo foi possível identificar processos de erosão na margem 

esquerda do ribeirão, o que, certamente irá refletir em alguns anos nessas casas. A avaliação da 

faixa de 100 metros foi pobre, pois nessa foi possível identificar grande área de solo exposto, o que 

implica na ausência total de vegetação. 
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Ilustração 6. Trecho 08: resultados 

 

No trecho 12 a avaliação no canal foi pobre, na faixa de 50 m foi insatisfatória e na faixa 

de 100 m foi bom. Esse trecho é caracterizado pela presença do parque Chico Mendes e pela 

existência de moradias precárias próximas ao ribeirão Anhumas, que estão passando por um 

processo de reconstrução. A avaliação do canal foi considerada pobre, apresentando problemas 

relacionados à contaminação do solo, da água, além da falta de vegetação, pois as casas estão 

bem próximas do ribeirão. Na faixa de 50 metros a avaliação foi insatisfatória, pois em relação à 

contaminação do solo é possível detectar a presença de lixo e entulho ao longo do trecho, total a 
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ausência de vegetação e a presença de equipamentos e serviços públicos é pontual, existindo uma 

escola próxima ao trecho estudo, porem não existem pontos de ônibus ou posto de saúde.  

Pela quantidade de lixo próximo as casas, pela ausência de lixeiras e ausência de lixos 

dispostos em sacos ou sacolas, notou-se a ausência de coleta de resíduos sólidos.  

Além da degradação ambiental desse trecho, também foi verificado problemas em relação à 

localização das casas que estão praticamente na margem do ribeirão, expostas a riscos de 

inundação ou erosão do terreno. O padrão arquitetônico é precário, marcado por casas de madeira 

e outros materiais utilizados na autoconstrução.  

Na faixa de 100 metros a avaliação foi boa. Esse resultado está diretamente relacionado 

com a presença do Parque Chico Mendes, que possui manutenção e fiscalização da área, 

vegetação em abundância, e coleta de resíduos sólidos. 

 

Ilustração 7.  Trecho 12: resultados 
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5. Conclusão 

Os indicadores buscaram as características geológicas, hidrológicas e ecológicas, 

encontrando diferentes situações em um mesmo corpo d’água. Através dos indicadores 

relacionados com a localização das casas, padrão arquitetônico e condições gerais, foi possível 

uma leitura inicial da qualidade de vida dos moradores da área estudada.  

A aplicação da metodologia evidencia que por mais modesta que uma microbacia seja em termos 

de área de drenagem, ela possui um conjunto complexo de fatores hidrológicos e ecológicos, no 

qual o canal, a várzea, as áreas próximas possuem suas próprias características. Esse conjunto de 

fatores possibilita uma visão integrada e sistêmica da bacia, aliando aspectos ambientais e aspectos 

sociais.  

A aplicação mostrou também que, principalmente nos trechos não contemplados pelo 

projeto, a microbacia está comprometida em relação a todas as funções que pode desempenhar 

(pesca, lazer, redução de níveis de inundação, recarga de águas subterrâneas, habitat de vida 

aquática), a ocupação de áreas públicas na margem do ribeirão pela população carente gerou uma 

forte pressão sobre sua capacidade de resiliência, sendo possível observar áreas extremamente 

degradadas e carentes de projetos de recuperação ambiental.  

Em relação às faixas de 50 metros e 100 metros, a aplicação da metodologia mostrou a 

continuidade de um processo comum no Brasil, assim como demonstrou Oliveira (2008) em estudo 

direcionado aos assentamentos precários urbanos, a população ocupou as áreas de entorno do 

ribeirão de forma irregular, predatória e precária, essa ocupação gerou reflexos diretos na qualidade 

de vida dessas pessoas, que estão expostas, principalmente nas áreas mais próximas ao corpo 

d’água a diferentes tipos de risco, além da precariedade de suas moradias.  

Os resultados produzidos a partir da aplicação da metodologia na área mostra que nesse 

estudo confirma-se a conclusão de Torres (2009), pois a maior parte dos trechos analisados 

próximos ao ribeirão foram avaliados como pobres ou insatisfatório, evidenciando a existência de 

uma relação direta entre a proximidade com o corpo d’água com a precariedade das condições de 

vida e ambientais. Como pode ser observado no mapa anterior, existe uma predominância das 

cores laranja e vermelha nas faixas de 50 metros em diferentes trechos, entretanto nas faixas de 

100 metros existe majoritariamente uma situação de avaliação regular e boa. 

Estão ainda incompletos os processos de titulação e da falta de manutenção e fiscalização, 

situação típica da  gestão local das cidades do capitalismo periférico. 

A delimitação da sub-bacia hidrográfica como área de intervenção de um Plano de ação 

estabeleceu uma integração entre o urbanismo, considerando as áreas livres para lazer e 
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preservação e melhoria da mobilidade do pedestre e ciclista, o sistema de saneamento ambiental, 

inerente à regularização fundiária e a moradia adequada e acessível. Desta forma, conclui-se que 

planos de ação para micro ou sub bacias hidrográficas urbanas são um caminho  para cidades mais 

justas e sustentáveis. 
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