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RESUMO  
A ocupação e o uso da porção física do meio ambiente identificada como solo, 

localizada em trechos marginais de rios, em áreas urbanas, é responsável por 

inúmeros impactos ambientais adversos ao meio ambiente, exigindo a execução de 

obras hidráulicas fluviais. O presente trabalho tem por objetivo identificar e classificar 

as obras hidráulicas fluviais e de macrodrenagem urbana executadas nos leitos do 

Ribeirão dos Meninos, em específico no trecho em frente ao Campus da Mauá, em 

São Caetano do Sul, até o ponto de encontro com Rio Tamanduateí. A metodologia 

fundamenta-se em um estudo descritivo ou de levantamento, o que caracteriza 

então um Estudo de Caso, e ainda buscar o estabelecimento de relações de 

temporalidade ou correlação entre os fenômenos observados. Destacam-se como 

resultados: o desenvolvimento de Critérios de Desempenho a partir do uso das 

Planilhas Ambientais, SILVA (2004), classificando aquelas obras em Producente e 

Contraproducente, e uma nova proposta de Classificação de Obras Hidráulicas 

Fluviais. 

INTRODUÇÃO  
É difícil datar com exatidão o desenvolvimento das primeiras obras hidráulicas. O 

homem primitivo já se envolvia com obras hidráulicas, mas eram oriundas de uma 

inteligência instintiva, e não fruto de uma reflexão. Muitos conceitos errôneos e a 

falta de transmissão de conhecimentos, dentre outros, foram fatores que limitaram a 

evolução científica da hidráulica durante todo período. É evidente que vários outros 

fatores histórico-tecnológicos reforçaram esta limitação (Pereira, 1994). 

À medida que a espécie humana evoluiu, as suas necessidades também evoluíram, 

tendo-se como consequência direta destas evoluções: o crescimento desordenado 

das cidades e os diferentes leitos dos rios foram ocupados por ruas, avenidas, e até 

rodovias. Esta ocupação é responsável por intervenções de engenharia, 

identificadas como obras hidráulicas fluviais e de macrodrenagem urbana. 

A decisão que consiste em obras hidráulicas fluviais objetivando somente questões 

relevantes à sustentabilidade técnica associadas ao saneamento do meio, deve ser 

reconsiderada, pois é sabido que um projeto é tão mais completo quanto maior o 

número de questões relevantes associadas às sustentabilidades econômica, 

financeira, social, política, jurídica e ambiental forem atendidas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Aplicar o Modelo de Planilhas Ambientais desenvolvido por SILVA (2004) na 

identificação e classificação do tipo de obra hidráulica fluvial e macrodrenagem 

urbana executadas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Meninos. A análise da 

simulação com a utilização do referido modelo resultará numa Metodologia 

Ambiental Aplicada como Critério de Desempenho que permitirá classificar as obras 

de hidráulica fluvial e macrodrenagem urbana em Producente ou Contraproducente. 
Objetivos Específicos  

O problema de pesquisa nos conduz aos seguintes objetivos específicos: 

1. Coletar dados/informações de modo a recuperar o cenário da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão dos Meninos anterior à execução das atuais obras hidráulicas 

fluviais, e de macrodrenagem urbana; 

2. Elaborar as planilhas ambientais, que relacionam as obras hidráulicas fluviais, e 

de macrodrenagem urbana executadas no leito do Ribeirão dos Meninos, 

identificando e classificando os impactos ambientais delas provenientes, o que 

permitirá a interpretação da valoração daqueles impactos ambientais, assim 

indicando a possibilidade de se definir um Critério de Desempenho, e em função 

deste critério definir obras de mitigação, de modo a minimizar os impactos 

ambientais adversos oriundos das referidas obras hidráulicas;  

3. Simular a aplicação das Planilhas Ambientais de Obras Fluviais no estudo de 

caso do Ribeirão dos Meninos; 

METODOLOGIA 
Detalhamento e Classificação dos Impactos Ambientais 
As obras hidroviárias, executadas pelo homem, provocam alterações, que podem 

ser significativas ou desprezíveis, nas características dos meios físico, biótico e 

antrópico, sendo, portanto, necessário identificar e classificar estas alterações que 

também são denominadas impactos ambientais. Os impactos ambientais para efeito 

de análise poderão ser classificados quanto: Ao Tipo; Ao Modo; A Magnitude; Ao 

Alcance; Ao Efeito; A Reversibilidade. 
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Valoração De Impactos Ambientais 
As planilhas ambientais, apresentadas, procuram identificar os impactos ambientais 

das obras hidráulicas fluviais, possibilitando ainda, uma avaliação qualitativa, 

entendida neste artigo, simplesmente, como avaliação e uma avaliação quantitativa, 

identificada neste artigo como valoração. A valoração dos impactos ambientais é 

uma atividade que merece ser trabalhada sobre o enfoque dos impactos ambientais 

oriundos da execução e implantação da(s) obra(s) hidráulicas(s) fluvial(is), 

permitindo a sua classificação em Producente e Contraproducente.  

Cabe ressaltar, que os impactos ambientais identificados quando da implantação de 

obras de hidráulicas fluviais, e que posteriormente receberão uma valoração, são 

impactos estudados, somente, na porção bio-geo-física do meio ambiente, isto é, 

água, ar, solo e viventes. Não é objetivo deste trabalho, o estudo dos impactos 

devido à implantação de obras hidráulicas fluviais, na porção socioeconômica e 

cultural do meio ambiente.  

O artigo trabalha sobre este terceiro enfoque e, tem por base o MÉTODO DAS 

MATRIZES DE INTERAÇÃO e, mais especificamente a MATRIZ DE LEOPOLD. 

Métodos de Avaliação de Impactos Ambientais 
A pesquisa bibliográfica analisada demonstra que muitos pesquisadores dizem 

ocorrer o impacto ambiental, na situação por ele pesquisada, mas não há nada de 

sólido, onde se possa de fato avaliar o impacto. Nessa linha, procura-se acrescentar 

a estas pesquisas um elemento palpável, de modo a nos permitir avaliar a extensão 

do impacto ambiental, sendo esse elemento a adoção de um MÉTODO DE ESTUDO 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Os principais métodos de avaliação de impactos ambientais são: Método “ad hoc”; 

Método da Listagem de Controle (Check-list); Método das Redes de Interações: 

Método da Superposição de Cartas; Método dos Modelos de Simulação; Método das 

Matrizes de Interação; Método da Análise Benefício – Custo; Método da Análise 

Multiobjetivo. 

DESENVOLVIMENTO 
 
Detalhamento e Classificação dos Impactos Ambientais 
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Proposta de Valoração dos Impactos Ambientais 
A análise quantitativa (valoração), apresentada nas planilhas ambientais, é 

desenvolvida a partir de uma escala de 0 a 10, atribuída à magnitude, obtidos de 

fontes, tais como: Braga et al. (2002); Mota (1997); Tommasi (1993), enquanto que a 

valoração para os demais tipos de impactos, é uma proposta deste artigo. 

 
Quadro 1 - Proposta de valores para os impactos ambientais classificados. 

Impactos Ambientais Classificados Valores 

Quanto ao tipo Positivo (Benéfico) 
Negativo (Adverso) 

+ 
- 

Quanto ao Modo Direto 
Indireto 

1 a 10 
1 a 10 

Quanto a Magnitude 
Baixa Intensidade 
Média Intensidade 

Grande Intensidade 

1 a 4 
4 a 7 

7 a 10 

Quanto ao Alcance 
Local 

Regional 
Nacional 

1 a 4 
4 a 7 

7 a 10 

Quanto ao Efeito 
Curto Prazo 
Médio Prazo 
Longo Prazo 

1 a 4 
4 a 7 

7 a 10 

Quanto a Reversibilidade Reversível 
Irreversível 

1 a 10 
1 a 10 

 

Os valores da escala serão positivos, quando o impacto ambiental for benéfico e, 

negativos, quando o impacto ambiental for adverso.  

Variáveis Controladas  
Sabemos que em dado momento, um número fantasticamente grande de fatores 

podem estar determinando um fenômeno. Porém, em qualquer pesquisa torna-se 

necessário controlar todas as outras variáveis. Se isso fosse possível, poderíamos 

Impactos Ambientais – Quanto Ao Alcance  
Local   - L 
Regional  - R 
Nacional  - NA 

Impactos Ambientais – Quanto Ao Efeito  
Curto Prazo  - CP 
Médio Prazo  - MP 
Longo Prazo  - LP  

Impactos Ambientais – Quanto A Reversibilidade 
Reversível  - RE 
Irreversível  - IR 

Impactos Ambientais – Quanto Ao Tipo   
Positivo (Benéfico)  - P 
Negativo (Adverso)  - N 
 

Impactos Ambientais – Quanto Ao Modo 
Direto   - D 
Indireto   - I 
 

Impactos Ambientais – Quanto A Magnitude  
Baixa intensidade - B 
Média Intensidade - M 
Grande Intensidade - G 
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concluir que uma mudança na Variável Dependente – Impacto Ambiental, seria 

devido apenas a nossa Variável Independente – Bacia Hidrográfica.  

A minimização da interferência das variáveis estranhas na pesquisa poderá ser 

obtida a partir da identificação de quais variáveis estranhas podem estar presentes 

na situação de pesquisa, isto é, quais variáveis deveriam ser controladas.  

As variáveis estranhas que convergem simultaneamente para a Variável 

Independente e para a Variável Dependente são identificadas neste trabalho como 

Variável Controlada, sendo a referida variável as obras hidráulicas fluviais 

executadas e/ou passíveis de serem executadas nos leitos do Ribeirão dos Meninos. 

As obras hidráulicas fluviais serão entendidas como sendo aquelas necessárias aos 

diferentes usos dos diferentes leitos do curso de água, exigindo uma intervenção 

direta ou indireta no referido curso.  

RESULTADOS 
PLANILHAS AMBIENTAIS 

Elaboradas a partir da correlação das variáveis, constitui-se em nosso instrumento 

de coleta de dados e, a sua devolução, acompanhada de comentários, análises e 

sugestões, elaborados pelos sujeitos da pesquisa, conduziu-nos a pensar sobre os 

seguintes cenários: tomar como sujeitos da pesquisa, profissionais, ambientalistas e 

pesquisadores. Quanto à identificação de um novo sujeito de pesquisa, agora 

externo às nossas variáveis, classificamos como extremamente inviáveis, pois numa 

simulação desta possibilidade, verificou-se: distorção, já, no entendimento da 

hidrovia como um modal de transporte; distorção ao preencher a Planilha Ambiental, 

devido principalmente a interesses políticos e econômicos, o que nos induziria a 

desvios incríveis nesta pesquisa; em um novo instrumento de coleta de dados, pois 

acreditávamos que a devolução das planilhas ambientais preenchidas era “algo 

certo”, o que nos forneceria, inclusive, dados para um estudo estatístico. A 

discordância entre o “aguardado” (devolução das planilhas ambientais preenchidas) 

e o “ocorrido” (devolução das planilhas ambientais não preenchidas), nos fez romper 

com o fascínio de certas ideias, fazendo-nos desistir da teimosia de pesquisador, 

que permanece à procura de uma resposta que não existe.  

Alguns dos objetivos específicos propostos, principalmente no que se refere a 

valoração dos impactos ambientais, não puderam ser alcançados, no presente, pois 
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faltam aos sujeitos da pesquisa, principalmente a habilidade para identificar 

situações em que a teoria referente a Impactos Ambientais, pode ser aplicada.   

Sistema, Modelo e Simulação 

Como o sistema e o modelo apresentados, neste artigo, têm um caráter de 

ineditismo, de modo a exemplificar tudo o que foi desenvolvido neste artigo, 

apresentam-se as planilhas ambientais de No1, e partir delas, faz-se uma simulação 

para uma situação real de obra hidráulica fluvial, considerando a implementação já 

realizada de margem artificial do tipo Dique. A simulação apresentada atende a 

definições e fases, entendidas como obrigatória numa simulação: Simulação – é o 

processo de utilização do modelo. Na simulação existem, em geral, três fases que 

são classificadas como ajuste, verificação e aplicação; Ajuste ou Calibração – é a 

fase da simulação onde os parâmetros devem ser identificados. Para se obter os 

valores dos parâmetros, os métodos baseiam-se na disponibilidade de dados 

históricos e nas informações sobre as características do sistema; Estimativa – 

quando não existem dados sobre as variáveis do sistema, podem-se estimar os 

valores dos parâmetros em informações das características físicas do sistema; 

Tentativa – é o processo em que se dispõe de alguns valores das variáveis de 

entrada e saída e, por tentativa, podem-se ajustar os parâmetros procurando 

aproximar os valores calculados dos observados; Otimização – utiliza os mesmos 

dados do processo por tentativa, mas por métodos matemáticos procura otimizar 

uma função objetivo; Amostragem – neste caso, os valores dos parâmetros são 

obtidos através de medições específicas no sistema, que determinarão esses 

valores dentro da precisão desejada. 

Neste artigo a fase de ajuste ou calibração dá-se a partir da estimativa, pois na 

existência de dados sobre impactos ambientais classificados para obras hidroviárias, 

bem como na existência de dados para valoração, adota-se os dados/informações 

do “Quadro 1 - Proposta de valores para os impactos ambientais classificados”. 

A fase de Verificação, não é possível o atendimento desta fase, pois não existe um 

modelo já calibrado, com dados diferentes daqueles usados no ajuste. 

A fase de Aplicação é a fase em que o modelo é usado para representar situações, 

no caso as ações propostas, obtendo-se assim o conhecimento da saída do sistema, 

até então desconhecida.  
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Planilha No 01 - Impacto Ambiental das Ações Propostas – Classificação do Impacto Ambiental.    

Fonte: SILVA (2004). 
 

Ação 
Proposta Impacto Ambiental 

Classificação do Impacto Ambiental 

P N D I B M G CP MP LP RE IR L R NA 

✍ Margem 
Artificial 

 
➘ Diques 

Aumento da velocidade do fluxo, devido a 
redução da área hidráulica.  * *    *  *  *  *   

Alteração do Regime de Escoamento  * *    *  *  *  *   

Aumento da velocidade de escoamento, 
pode erodir o leito, incrementando 

transporte de sedimentos. 
 * *    *  *  *  *   

Cria uma linha de margem. *  *    *   *  * *   

Protege a margem da ação das ondas. *  *    *   *  * *   

Definição de um canal que favorece o 
escoamento e o desenvolvimento das 

condições de navegação (Hidrovia) 
*  *    *   *  * *   

Alteração da vegetação das margens dos 
rios, com incremento no seu 

desenvolvimento. 
 *  *   *   * *  *   

Alteração do habitat das margens. *   *   *   * *   *  
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Planilha No 01– Continuação - Impacto Ambiental das Ações Propostas – Classificação do Impacto Ambiental   

Fonte: Adaptado de SILVA (2004). 

Impacto Ambiental 
Valoração do Impacto Ambiental ( )IAV  

( )∑ IAv  IAn  
( )
IA

IA

n
v∑  IAN  

=∑
IA

IA

N
E

 

 
−3, 75
7

=  

 
 

−0,54  

P N D I B M G C
P 

M
P 

L
P 

R
E 

I
R L R N

A 

Aumento da velocidade do fluxo, 
devido a redução da área 

hidráulica. 
 * *    8  6  5  4   - 23 4 -5,75 1 

Alteração do Regime de 
Escoamento  * *    7  6  5  4   - 22 4 -5,50 2 

Aumento da velocidade de 
escoamento, pode erodir o leito, 

incrementando transporte de 
sedimentos. 

 * *    8  7  6  4   -25 4 -6,25 3 

Cria uma linha de margem. *  *    8   9  8 3   +28 4 +7,00 4 

Protege a margem da ação das 
ondas. *  *    1

0   9  8 4   + 31 4 + 7,75 5 

Definição de um canal que favorece 
o escoamento e o desenvolvimento 

das condições de navegação 
(Hidrovia) 

*  *    7   7  6 2   + 22 4 + 5,50 6 

Alteração da vegetação das 
margens dos rios, com incremento 

no seu desenvolvimento. 
 *  *   8   9 5  4   - 26 4 - 6,50 7 

∑ IAE                   -3,75  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A submissão do Ribeirão dos Meninos ao modelo matemático identificado como 

Planilhas Ambientais, proposto por SILVA (2004), tem como principal resultado o 

desenvolvimento de uma estrutura composta por um sistema e um modelo. O 

sistema é formado por: uma entrada que corresponde à fase de coleta de dados 

e/ou informações referentes à bacia hidrográfica do Ribeirão dos Meninos, bem 

como ao conjunto de intervenções de engenharia implantadas e executadas nesta 

bacia; processamento dos dados e/ou informações coletadas, de modo a se 

verificar quais são relevantes a este projeto, e a saída que corresponde a uma 

provável resposta ao problema proposto. O cenário correspondente à 

representação física do sistema, isto é, a Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos 

Meninos, com todos dos dados e informações coletadas e posteriormente 

processadas, passam a alimentar as Planilhas Ambientais, SILVA (2014), 

constituindo-se então no Modelo de Planilhas Ambientais da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão dos Meninos. A interpretação de um valor geral do impacto ambiental de 

uma ação proposta, com sinal negativo, indica que a obra hidráulica fluvial e/ou de 

macrodrenagem urbana contribui para o agravamento e/ou  dá origem a um 

impacto adverso, e neste caso ela será considerada contraproducente. A 

interpretação de um valor geral do impacto ambiental de uma ação proposta, com 

sinal positivo, indica que a obra hidráulica fluvial e/ou de macrodrenagem urbana é 

producente, contribuindo com a minimização dos impactos adversos, e um 

consequente aumento de impactos benéficos. 

 

RECOMENDAÇÕES 

A imediata interpretação do valor da ação proposta, com referência aos impactos 

ambientais por ela gerados, não pode e não deve ser subjetiva, e para tanto, 

recomenda-se a aplicação das referidas planilhas em cenários semelhantes ao 

apresentado, de modo a se obter um universo que permita a seleção de uma 

amostra e, a realização de um estudo estatístico.  

 

Verifica-se que a aplicação das Planilhas Ambientais, no Estudo de Caso – 

Ribeirão dos Meninos, poderá se constituir como exemplo de um possível 
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instrumento de Projeto, podendo estender a sua aplicação à fase de Estudo 

Preliminar, permitindo aos profissionais das diferentes áreas do conhecimento, 

envolvidos com a questão ambiental “entender” o desenvolvimento do projeto de 

expansão de uma determinada região, a partir da lógica adotada no desenvolvido 

das referidas planilhas. 
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