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RESUMO
A degradação dos cursos d’água na área urbana demonstra a situação extrema a qual chegou o
conflito entre expansão urbana e preservação do ambiente, com a urbanização cada vez mais
rápida e sem planejamento, sem as condições de infraestrutura necessárias ao assentamento de
toda população, ocasionando desastres e degradação ambiental. O objetivo desse trabalho é
compreender como ocorreu a ocupação das margens do Córrego Jataí e quais suas implicações
para o espaço urbano. A metodologia utilizada se dividiu em duas etapas, a primeira etapa
constituiu em pesquisas bibliográficas relacionado com o assunto a ser abordado, de modo
fornecer informações necessárias e fundamentos para o desenvolvimento do tema, a segunda
etapa foi a ida à campo para coleta de informações, identificar as atividades antrópicas no
entorno do córrego, aplicação do formulário com informações socioeconômicas e ambiental em
uma amostra de moradores das margens canalizada do Córrego Jataí e de fotografias dos locais
analisados. A canalização é um dos processos que se utilizam para minimizar as enchentes e a
poluição, mas é possível recuperar os córregos urbanos, com iniciativas de valorização de rios
e córregos em diversas cidades. A importância dessa pesquisa consiste em alertar para a
necessidade e possibilidade de se recuperar a qualidade ecológica das águas urbanas, para que
possamos ter cidades mais saudáveis e sustentáveis.

Palavras-chave:. Ocupação. degradação ambiental. córrego

ABSTRACT

The current degradation of water streams in urban areas demonstrates the extreme situation that
came with the conflict between urban sprawl and preserving the environment, with increasingly
fast and unplanned urbanization, without the necessary infrastructure conditions for the
establishment of the entire population, causing disasters and environment degradation. The
target of this work is to understand how the occupation of the borders of Córrego Jataí occurred
and what its implications for urban space. The chosen methodology is divided into two stages,
the first stage consisted in library research related to the topic to be addressed in order to provide
necessary information and basis for the development of the theme, the second step was a trip to
the field to collect information, identify human activities around that stream place, the use of
the form with socioeconomic and environmental information in a sample of residents of the
canalized borders of Córrego Jataí and landscape photographs analysis. Canalization is one of
the processes which are used to minimize the flood, but it is possible to recover the urban
streams, with recovery initiatives and benefit of rivers and streams in several cities in the world.
The importance of this research is warn to the necessity and possibility of recovering the
ecological quality of urban waters, so we can have healthier and more sustainable cities.
Keywords: occupation.environment degradation. stream
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1 INTRODUÇÃO
A crescente urbanização observada na cidade de Jataí (GO), a cada dia tem agravado
os problemas relacionados à drenagem prejudicando a microbacia do córrego Jataí. Áreas cada
vez maiores estão se tornando impermeáveis, reduzindo a capacidade de infiltração no solo e
acelerando a velocidade do escoamento superficial. Nas últimas décadas com a expansão
urbana sem o planejamento de uma infraestrutura de drenagem adequada vem contribuindo para
um aumento na concentração de enxurradas e enchentes no Córrego Jataí.
O escoamento urbano de águas pluviais está ligada ao processo de uso e ocupação do
solo. Segundo Canholi (2005) o resultado da urbanização acelerada culmina no aumento dos
volumes escoados e das vazões de pico e na redução do tempo de escoamento fazendo com que
os hidrogramas de cheias sejam mais críticos.
A intervenção humana no meio ambiente é um grave problema para a preservação e
conservação dos recursos naturais. Por este motivo é necessário o conhecimento destes recursos
para o planejamento adequado e assim reduzir tamanha degradação na atualidade.
A especulação imobiliária procura aumentar o seu lucro explorando o uso do solo com
a concentração da população em espaço reduzido, desprezando no planejamento os limites
físicos de infraestrutura de drenagem urbana. A gestão pública deve regulamentar o uso e a
ocupação do solo, procurando à conservação do ambiente urbano, para que uma parte da
população não produza impacto sobre a outra.
Ao longo do processo de ocupação urbana, as sucessivas administrações
negligenciaram a necessidade de espaço nas proximidades dos rios, autorizando ocupações
inadequadas ao longo das faixas marginais de proteção. Com isso, as frequentes inundações e
danos causados, agravaram a permanência desta situação.
A ocupação desordenada nas áreas de preservação permanente ao longo do córrego,
devido a expansão urbana, com construções de casas, tem comprometido de forma irreversível
a qualidade ambiental da microbacia.
O tema foi escolhido devido a grande preocupação com a degradação dos córregos do
município de Jataí (GO), especificamente o córrego Jataí, pelo fato de boa parte do córrego
estar praticamente dentro da área urbana ele acaba sendo um dos córregos mais prejudicados
pelas construções irregulares e impermeabilização do solo da sua microbacia. O objetivo geral
é compreender a ocupação das margens do Córrego Jataí e quais as implicações para o espaço
urbano e para o ambiente. Os objetivos Específicos analisar as margens do córrego e seu
processo de ocupação. O período escolhido para o tema do ano de 2007/2014, 2007 foi o
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período onde começou as obras de canalização e 2014 foi ano que foi aplicado os formulários
e a ida a campo para coleta de informações.
A canalização está ocorrendo, parte do córrego Jataí já foi canalizado, sabendo-se
disso foi aplicado um formulário para saber o que a população das margens do córrego está
achando desse novo recurso para diminuir as enchentes do córrego Jataí.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Microbacias e planejamento: relação intrínseca para o processo de urbanização

Existem vários conceitos de bacias hidrográficas como bacias de drenagem, rede de
drenagem ou área drenada por um conjunto de cursos de rios, riachos, ribeirão. As bacias
hidrográficas ainda se caracterizam por fatores importantes para se fazer uma leitura ou um
estudo, estes fatores são também chamados de características fisiográficas, clima, tipo de solo,
geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, tipo de ocupação, regime pluviométrico,
escoamento superficial e disponibilidade hídrica sendo que estas características podem também
ser extraídas a partir de mapas, imagens de satélites.

Tomando cuidado para não incorrer em tais equívocos, é possível definir bacia
hidrográfica como um sistema que compreende um volume de materiais,
predominantemente sólidos e líquido, próximo às superfícies terrestres,
delimitando interna e externamente por todos os processos que a partir do
fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de
energia de um rio ou de uma rede de canais fluviais.Inclui, portanto, todos os
espaços de circulação, armazenamento, e de saídas de água e do material por
ela transportado, que mantêm relações com esses canais.( RODRIGUES e
ADAMIS, 2005. p.147).

A criação do Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica (PNMH), através do
Decreto-Lei nº 94.076, de 05 de março de 1987, expandiu o uso do termo, que foi definido
como sendo uma área drenada por um curso d’água e seus afluentes, a montante de uma
determinada seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam a área considerada.
Segundo Braga (1994) apud Canholi (2005) a maioria dos países em desenvolvimento,
incluindo o Brasil, experimentou nas últimas décadas uma expansão urbana com precária
infraestrutura de drenagem, advindo os problemas de inundação principalmente da rápida
expansão da população urbana, do baixo nível de conscientização do problema, da inexistência
de planos de longo prazo, da utilização precária de medidas não estruturais e da manutenção
inadequada dos sistemas de controle de cheias.
Conforme Gorski (2010) no Brasil, principalmente após a década de 1950, a maioria
dos cursos d’água localizados no meio urbano vem sofrendo um processo histórico de
degradação. Além da precariedade do saneamento básico e do aumento da poluição difusa, os
trechos urbanos dos rios, e os rios urbanos são modificados por obras hidráulicas de canalização
e retificação e comprimidos pela ocupação irregular de suas margens.
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[A] Formação de grandes aglomerados urbanos e industriais, com crescente
necessidade de água para o abastecimento doméstico e industrial, além de
irrigação e lazer, faz com que, hoje, quase-totalidade das atividades humanas
seja cada vez mais dependente da disponibilidade das águas continentais. A
dependência do homem moderno dos ecossistemas aquáticos é ainda mais
evidente nas regiões altamente industrializadas, nas quais a demanda de água
“per-capita tem se tornado cada vez maior. Além disso, nestas regiões, grande
parte dos efluentes domésticos e industriais é lançada diretamente nos corpos
d’água, reduzindo ainda mais a possibilidade de utilização dos recursos
hídricos. (ESTEVES, 1988, p.48.).

Atualmente com o processo de urbanização devido ao desenvolvimento urbano, o
crescimento populacional seguido pela desigualdade social, principalmente nos países em
desenvolvimento vem ganhando formas e espaços territoriais cada vez mais visíveis. Com o
descaso quase que total do Poder Público e de uma maioria da população que busca os espaços
vazios para se instalar, não se interessando com os danos causados ao meio ambiente a partir
dessa ocupação, torna-se cada vez mais difícil a conscientização da população em geral com a
proteção e preservação do meio ambiente.
Segundo Carneiro et al.(2011) os processos de urbanização raramente consideram os
limites e características das bacias hidrográficas onde ocorrem, resultando no uso inadequado
e na ocupação desordenada do solo, implicando em elevados impactos ao meio ambiente, em
especial aos cursos d’água.
De acordo com Canholi (2005) o planejamento do desenvolvimento urbano, quase
sempre inconsistente ou até mesmo inexistente, associado ao crescimento acelerado das cidades
resulta em inúmeros problemas, especialmente no que diz respeito à dinâmica das Águas
pluviais. Isto se deve a expansão das áreas impermeáveis, que aceleram e ampliam o
escoamento superficial, aumentando consequentemente os picos de vazão nos cursos d’água.
Segundo Guerra (1999) com a ampliação das áreas construídas e pavimentadas,
aumentam substancialmente o volume e a velocidade das enxurradas e, desde que não
dissipadas, concentram o escoamento, acelerando os processos de desenvolvimento de ravinas
e boçorocas.
A ocupação de áreas, sem o conhecimento das modificações ocorridas e os limites de
seu uso, podem ocasionar desequilíbrio ao meio natural, causando prejuízos ambientais e até
mesmo sociais. Desta forma cabe destacar a importância do mapeamento do uso e da ocupação
do solo de uma região, para compreensão dos padrões de organização do espaço, fornecendo
subsídios às ações de planejamento regional e municipal.
A retirada da mata ciliar deixa os fundos de vale e os cursos d´água suscetíveis à
degradação ambiental, sobretudo erosões, assoreamento, deposição de resíduos sólidos e
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enchentes. Nas Áreas de Preservação Permanente, a cobertura vegetal é de fundamental
importância no processo de absorção e escoamento das águas pluviais e contribui para amenizar
as altas temperaturas. Assim, além da sua importância para conservação do meio ambiente,
contribui para a qualidade de vida nos centros urbanos, sobretudo quando se constituem como
áreas verdes livres.

As matas de galeria são, portanto, componentes fundamentais da paisagem
nas bacias hidrográficas e contribuem de forma extremamente dinâmica para
a sustentação da biodiversidade e manutenção dos processos evolutivos. Elas
são componentes essenciais para o funcionamento de lagos, represas e áreas
alagadas, para os quais drenam os rios das bacias hidrográficas. As matas
ciliares, desde que apresentem as necessárias extensão e características,
também são fundamentais na dispersão de espécies terrestres e aquáticas.
(TUNDISI e TUNDISI, 2008, p.309).

Para Beltrame (1994), a cobertura vegetal é um fator importante na manutenção dos recursos
naturais renováveis. Além de exercer papel essencial na manutenção do ciclo da água, protege o solo
contra o impacto das gotas de chuva, aumentando a porosidade e a permeabilidade do solo através da
ação das raízes, reduzindo o escoamento superficial mantendo a umidade e a fertilidade do solo pela
presença de matéria orgânica, etc.

Segundo Beltrame (1994) o clima é outro fator natural que, direta ou indiretamente,
influência na degradação dos recursos naturais renováveis. Na degradação do recurso solo, a
chuva intensa exerce influência bastante expressiva. O efeito erosivo das gotas de chuva dá-se
com desagregação, o transporte através do salpicamento e o escoamento superficial das
partículas de solo, caracterizando, assim a erosão.
O uso e a ocupação do solo estão relacionados principalmente com as múltiplas ações
das atividades humanas, como por exemplo, a impermeabilização da superfície das bacias com
a crescente expansão urbana causados pelas áreas residenciais, comerciais e industriais, que
interferem no escoamento das águas, ou seja, em uma área bem arborizada o volume de água é
infiltrado, enquanto que, nas áreas urbanas a taxa de impermeabilização é alta, ocasionando
enchentes.
Santos (2004) descreve que o uso e ocupação das terras é um tema básico para o
planejamento ambiental, porque retrata as atividades humanas que podem significar pressão e
impacto sobre os elementos naturais.

As ações de regulamentação do uso e ocupação do solo visam prevenir contra
os fatores de ampliação dos deflúvios, representados pela impermeabilização
intensiva da bacia de drenagem e pela ocupação das áreas ribeirinhas
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inundáveis, fatores estes que sobrecarregam a capacidade natural de
armazenamento e o escoamento das calhas dos rios. (CANHOLI, 2005 p, 26).

Para Canholi (2005), essas vias de fundo de vale, ao longo do tempo, atraem intensa
ocupação, principalmente comercial. A ampliação dos sistemas de drenagem existentes nesses
locais torna-se muitas vezes impraticável, pelos altos custos sociais envolvidos e pelos elevados
investimentos necessários à implantação de obras hidráulicas de grande porte.
Fundos de vales podem ser definidos como as áreas que apresentam as cotas mais
baixas dos terrenos para onde se dirige preferencialmente as águas pluviais escoadas na
superfície. Podem ser cortadas por cursos d’água perenes ou intermitentes.
As microbacias possuem diferentes características físicas e sócioeconômicas, que vão
desde regiões de altitudes mais elevadas, onde estão localizadas as nascentes dos riachos e
córregos, áreas de encostas, cujas águas escoam com maior velocidade até áreas de baixadas
nas quais se verificam nitidamente os efeitos do manejo impróprio realizado nas áreas elevadas.
O inadequado planejamento e projeto de drenagem urbana, aliado à canalizações de
córregos, aumentam muito a entrada de escoamento na macrodrenagem urbana. Para Canholi,
[...] inúmeros córregos foram retificados e canalizados a céu aberto ou
encerrados em galerias, a fim de permitir a construção dessas vias marginais
sobre os antigos meandros. Isso significou que as várzeas, sazonalmente
sujeitas a alagamento, fossem suprimidas, o que provocou, além da aceleração
dos escoamentos, o aumento considerável dos picos de vazão e, por
conseguinte, das inundações em muitos casos. (CANHOLI,2005.p.15).

Segundo Guerra et al. (2010) o assoreamento dos cursos de água e reservatórios, dentro
da área urbana ou nas suas periferias, e a destruição ou entupimento da rede de galerias agravam
os problemas causados pela erosão, pela promoção de enchentes, concentração de poluentes e
perda da capacidade de armazenamento de água de abastecimento.
As obras de canalização são caras, demoradas e provocam inúmeros impactos
ambientais, além de serem de eficiência decrescente à medida que a degradação ambiental
avança na região em que são implantadas.
Sem obstáculos naturais, as águas dos cursos d’água correm mais rápido, em retos
canais. Evitam-se inundações em um trecho, mas elas passam a ser mais destruidoras em
trechos mais à frente, uma vez que a água chega com maior velocidade. Além disso, a
aceleração das águas contribui para a eliminação das comunidades aquáticas. Morrem toda a
biodiversidade, peixes, os animais aquáticos e vegetação dos cursos d’água e de suas margens.
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Os problemas decorrentes desta prática são conhecidos pela população da cidade,
degradação ambiental, inundações frequentes e privação de acesso à população ao patrimônio
natural. Os rios canalizados e retificados são contidos em trincheiras e cercados por avenidas
os quais não permitem acesso público às suas margens e nem a sua função ecológica urbana.
Na Europa, a maior parte dos rios e córregos já estão sendo revitalizados, ou seja, as
canalizações já estão sendo desfeitas e devolvidas as curvas originais dos rios para diminuir as
enchentes e a poluição. Enquanto na Europa já começa a se estabelecer esta consciência quanto
à remoção de canais, os rios e córregos brasileiros passam por uma intensa canalização.
De acordo com Alarcon et al (2009), o processo de revitalização o Rio Sena, rio francês
que corta Paris, teve inicio em 2006, é uma importante rota de transporte de cargas e passageiros
do continente europeu, além de proporcionar atividades de lazer, como esportes naúticos, e
atividades turísticas. O projeto prevê até 2015 assegurar água limpa e ecossistemas aquáticos
saudáveis. Os resultados de melhoria da água são efetivos. Nos anos 60, apenas quatro espécies
de peixes, as mais resistentes, estavam presentes no Sena; hoje, cerca de 30 espécies podem ser
encontradas. Outro reflexo positivo é o uso das margens do Sena, como praias artificiais por
parisienses e turistas desde o verão de 2002.
Um dos rios mais famosos no mundo devido as suas obras de renaturalização é o Rio
Cheonggyecheon, Seul, Coréia do Sul. Segundo Petrescu (2007), há uns 50 anos atrás o Rio
era um canal de caráter rural onde as pessoas lavavam roupas, porém, com o crescimento da
cidade, o antigo canal se transformou praticamente em um esgoto a céu aberto, que logo foi
edificado em sua totalidade (Foto 1A), dando lugar a uma importante artéria urbana, que logo
recebeu uma segunda via de alta velocidade elevada de seis pistas.
Em 1999, a prefeitura iniciou o projeto para demolir a autopista e recuperar o rio,
criaram um parque de margem com 400 hectares, de 8 km de comprimento e 80 metros de
largura, dando passagem novamente ao leito natural do rio com suas águas devidamente tratadas
e purificadas. Em novembro de 2006, foi inaugurada a primeira parte das obras (Foto 1B) e
parte dos resultados são águas limpas e purificadas, novas áreas verdes e um espaço público
importante para a cidade.
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Foto 1A- Rio Cheonggyecheon, Seul Coréia do Sul, ainda com as autopistas
Foto 1B- Rio Cheonggyecheon, Seul Coréia do Sul, já revitalizado
B

A

Fonte: http://portalarquitetonico.com.br/uma-impressionante-renovacao-urbana-em-seul/. Acesso em:
set 2014

Existem projetos no Brasil que estão mudando um pouco dessa realidade da
canalização de rios e córregos, são poucos, mas estão mostrando para a população que a
canalização não é o único recurso para a diminuição das enchentes.
Para Gorski (2010), o programa de recuperação do Rio Piracicaba, no estado de São
Paulo teve início em 2001, desenvolvido e implementado pela Prefeitura Municipal de
Piracicaba, com intensa participação da sociedade civil, considerado um exemplo pioneiro de
recuperação de rio urbano no Brasil.
Gorski (2010) argumenta que os principais objetivos do plano são: recuperar a
qualidade da água, preservar as várzeas, reestruturar o tecido urbano, incentivar a navegação,
conservar a paisagem e conectar o cidadão ao rio. Assim, foram definidas propostas como:
coleta seletiva e reciclagem de resíduos; saneamento; ampliação da drenagem superficial pela
infiltração; criação de Áreas de Proteção Ambiental; melhoria da mobilidade e acessibilidade;
implantação de circuitos turísticos; multiplicação de áreas públicas; requalificação das ruas
lindeiras; remoção de palafitas; apropriação da margem pelos cidadãos; construção de dequesmirantes e passarelas; implantação de trilha junto ao rio; entre outras.

2.2 Legislação Ambiental

Em nível federal, a Constituição dá a União à competência privativa para legislar sobre
as águas, rios, lagos ou outros corpos d`água superficiais que podem ser bens dos Estados ou
da União. O planejamento do uso e gestão das águas superficiais é legalmente assegurado em
nível federal, pelos seguintes arcabouços
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-Código de Águas- 1934 (complementa o Código Civil); -Código de
Mineração e de Águas Minerais (Decreto-Lei n° 227/67); -Lei n° 6.938/81
(regulamentada pelo decreto n° 99.274/90), da Política Nacional do Meio
Ambiente, em seu Art. 3°, impõe o retorno de uma área degradada em uma
forma de utilização; -Lei n° 6.938/81 (regulamentada pelo decreto n°
99.274/90), da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu Art. 4°, impõe ao
poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar ou indenizar os danos
causados ao meio ambiente; -Resolução n° 020/86 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - estabelecem parâmetros e limites para classificação das
águas doces, salobras e salinas; -Código Florestal Federal (Lei 4.771/95) e Lei
florestal do Estado de Goiás (Lei n° 12.596/95); .estabelecem que o entorno,
de nascentes e cursos d`águas, bem como matas ciliares, topos de morro e
encostas, são áreas de preservação permanente; -Lei n° 9.605/98
(regulamentada pelo decreto n°3.179/99) – conhecida como a Lei de Crimes
Ambientais, dispõe sobre os sansões penais e administrativos derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; -Lei n° 9.433/97, conhecida
como Lei das Águas – institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento.
Estabelece como instrumento de gestão, a outorga, a cobrança pelo uso da
água, planos diretores de bacias, enquadramento de corpos d`aguas,
compensação a municípios e o sistema de informações sobre recursos
hídricos. (BRASIL, 2015; GOIÁS, 2015 )

Em nível estadual, o Estado de Goiás, instituiu nos moldes da Lei Nacional das Águas,
a sua política Estadual de Recursos Hídricos. Essa política tem como objetivo assegurar a
disponibilidade de água à atual e as gerações futuras. As leis que regem a Política de Recursos
Hídricos em Goiás são:
- Lei n° 13.123/97 – Lei Estadual de Recursos Hídricos – estabelece o uso
múltiplo das águas e a participação tripartite – poder público, usuários e
comunidades na gestão de bacias hidrográficas; -Lei n° 12.596/95
(regulamentada pelo Decreto n° 4.593/95) – conhecida como a Lei Florestal
do Estado de Goiás, com o objetivo de disciplinar a exploração e utilização da
cobertura vegetal nativa, além de disciplinar e controlar a exploração, a
utilização e o consumo de produtos e subprodutos florestais; -Lei n°8544/78
(regulamentado pelo Decreto n°1.745/78) - Controle de Poluição do Meio
Ambiente: Visa estabelecer penalidades a quaisquer ações que possa tornar às
águas, ar ou solo impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde, além de
inconvenientes ao bem estar público; -Lei n°130125/97 - Pesca Aqüicultura e
Proteção da Fauna Aquática: visa estabelecer sansões administrativos e
penais, para que sejam permitidas as atividades de pesca no Estado. Ficam
permitidas apenas cinco modalidades de pesca: científica, amadora, esportiva,
subaquática e artesanal; -Lei n° 14241/02 - Proteção da Fauna Silvestre: visa
proteger os animais da fauna silvestre, nos limites do Estado de Goiás, em
qualquer fase de seu desenvolvimento, bem com ninhos, abrigos e criadouros
naturais. (GOIÁS, 2015)
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Em nível municipal, os instrumentos responsáveis por garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população, são os Planos Diretores, Lei de
Zoneamento, Código de Edificações, Lei de Loteamentos e Lei de Uso e Ocupação do Solo.
O crescimento da área urbana do município de Jataí –GO começou antes da criação
das primeiras leis que definiam a proteção das margens dos canais fluviais, pois a cidade foi
fundada no ano de 1895. Em relação ao total de APP’s ocupadas, o Córrego Jataí apresenta a
maior extensão de áreas ocupadas.
Conforme Lei nº 2293 de 17 de novembro de 2001; nos seus artigos 33 e 35,
parágrafo único menciona que: “As áreas de preservação de que trata este
artigo deverão possuir faixa de proteção sanitária obedecendo à distância de
no mínimo 50,00 m (cinquenta metros) para cada margem para os cursos de
água na área urbana (artigo 33). - Os fundos de vales não poderão ser loteados
sob nenhum pretexto, podendo ser destinados às vias de tráfego e à passagem
de canalização pública, de esgotos, água potável e águas pluviais,
estabelecidos em projetos específicos (artigo 35)”. (Jataí,2015).

A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que trata do Novo Código Florestal, prevê
em seu inciso I, alínea a, que as Áreas de Preservação Permanente (APP) em regiões rurais ou
urbanas de cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura devem ser de 30,00 metros
em cada margem. O texto de Lei ainda prevê em seu Art. 7º que a vegetação situada em Área
de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante
a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
O Art. 2º da resolução 369, de 28 de março de 2006 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) define que:

Art. 2º - O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a
intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e
motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e
atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais,
estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento
Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se
existentes, nos seguintes casos:
I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia;
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas
pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;
d) a implantação de área verde pública em área urbana;
e) pesquisa arqueológica;
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e
condução de água e de efluentes tratados; e
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g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os
critérios e requisitos previstos nos §§ 1 o e 2 o do art. 11, desta Resolução.
II - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,
tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão,
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de
acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal
nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da
área;
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;
III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto
ambiental, observados os parâmetros desta Resolução. (BRASIL, 2006)

Mesmo com a legislação prevendo afastamentos entre 30 e 50 metros, foram
identificadas nesta pesquisa ocupações habitacionais unifamiliares a menos de 20 metros do
curso d’água, mesmo após a construção das vias pavimentadas no entorno do córrego.
A partir dos dados de ocupação irregular das áreas de preservação permanentes de Jataí
– GO e consulta a legislação pertinente, podemos observar que o município apresenta legislação
bem definida sobre a proteção das APP’s e adequada para proteção do manancial, porém a
expansão urbana e as atividades econômicas são os fatores que definem os critérios para
ocupação das áreas.
2.3 Histórico da ocupação de Jataí
Palacín, et al (1995) descreve que o período aurífero goiano foi breve e por volta de
1822 a produção já era quase inexistente. A decadência do ouro dificultou muito a vida
econômica da população mineradora. Ainda de acordo com o autor os mineiros, que
permaneceram em Goiás, passaram a dedicar-se à pecuária extensiva e à agricultura de
subsistência. Esta nova atividade econômica trouxe, como consequência, a expansão da
ocupação do território goiano e um aumento populacional devido às correntes migratórias
vindas de outros Estados. O Sudoeste de Goiás, nessa época, foi palco do surgimento de novos
centros urbanos como a cidade de Jataí.
Segundo Machado (1996) em 1836 chegaram a Jataí os primeiros desbravadores
vindos do estado de Minas Gerais. A principal atividade econômica praticada por estes
migrantes era a pecuária extensiva que perdurou por mais de um século, vindo a declinar nas
décadas de 1950 à 1970.
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Para Machado (1996) a partir da década de 1970, começa a haver mudanças na
estrutura do uso da terra de Jataí e demais municípios vizinhos, com a introdução da agricultura
moderna para a produção anuais mecanizadas e de exportação, notadamente a soja. Esta
organização do espaço rural e urbano faz parte do processo de reprodução e expansão do
capitalismo no interior do território brasileiro.
Ainda segundo o autor em consequência, as taxas de crescimento populacional da
região sudoeste goiana aumentaram, chegando a superar as taxas de crescimento do estado em
mais de 10% na década de 1980. Um grande número de agricultores, principalmente sulista,
chegou a região, trazendo a mecanização intensiva do solo e a expansão das monoculturas,
sendo as de maior expressão as culturas de soja e milho.
O reconhecimento da cidade de Jataí como celeiro de grãos atraiu alguns outros setores
da economia, como a agroindústria, como exemplo a Perdigão. Com a expansão dos
agrocombustíveis, o município está em plena mudança com a chegada de grandes empresas
sucroalcooleiras como Raizen, já estão instalados nos setores de agroindústrias de Jataí. Com
isso a agricultura e o comércio se tornou um dos principais fatores do desenvolvimento
econômico do município.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

Como pode ser observado no Mapa 1 a cidade de Jataí está localizada na microrregião
Sudoeste do estado de Goiás, a cerca de 320 km da capital Goiânia.
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Mapa 1- Localização do Sítio urbano de Jataí – GO (2014)

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí, 2014.

A cidade de Jataí é cortada pelas rodovias federais BR364, BR060, BR158, e as
estaduais GO184 e GO020, localizado no Centro-Oeste do Brasil.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Jataí (2015), o município é hoje o maior
produtor de grãos do Estado de Goiás. Na safra 2014/2015 produziu 2.334.674 toneladas de
grãos, representando 1,1% da produção nacional e é o 2º maior produtor de milho do Brasil.
Por conta destes valores, em Jataí, a produtividade dos agricultores já superou a dos Estados
Unidos. Jataí tem a 2ª maior bacia leiteira do Estado, o maior número de confinadores de gado
de Goiás e tem a maior capacidade armazenadora estática de grãos do país. Está instalada no
município a maior e mais moderna usina de etanol do mundo a Raizen.
Segundo dados do IBGE (2015) com essa expansão no município resultou em um
grande número de migrantes para a cidade, o município de Jataí apresentou no censo de 2010,
uma população de 88.006 habitantes, com uma população estimada no ano de 2015 de 95.998
habitantes, evidenciando a necessidade do planejamento urbano para conduzir a organização
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do espaço e oferecer infraestrutura adequada, com áreas de lazer, como parques e praças para
uma melhor qualidade de vida.
O Córrego Jataí é o principal curso d’água da cidade, sua extensão atravessa a cidade.
O córrego tem sua nascente na área rural, mas passa pela parte mais baixa da cidade, passando
dentro do Parque Memorial Juscelino Kubitschek (Lago JK).
Segundo Lopes et al (2007), que realizaram um estudo fisiográfico na microbacia do
Córrego Jataí, na qual a cidade está inserida, o embasamento geológico é representado por
rochas do Grupo São Bento (Formação Serra Geral), que se apresentam expostas em algumas
áreas, principalmente pela ação da rede de drenagem. Este embasamento encontra-se recoberto
por Coberturas Quaternárias e o relevo é representado predominantemente por áreas com
dissecação fraca a moderada e altitudes variando entre 600 e 850 metros.

Os solos da área de estudo, apresentam-se muito intemperizados, devido aos
fatores de formação e aos processos pedogenéticos, possuindo baixa
fertilidade natural. O tipo de solo predominante na área é o Latossolo
Vermelho distroférrico (LRd), apresentando textura muito argilosa e argilosa,
oriundos possivelmente do basalto da formação Serra Geral, sendo profundos,
muito porosos e permeáveis, com baixa suscetibilidade à erosão. (LOPES et
al. 2007, p.152)

A vegetação natural apresenta características do bioma cerrado e se encontra
continuamente substituída por pastagens e, principalmente, pela agricultura. É comum a
ocorrência de tempestades de verão na cidade, com chuvas que ultrapassam 50mm em períodos
com duração inferior a 60 minutos. No verão, registram-se temperaturas que ultrapassam a
marca de 30°C em média, com máximas próximas a 40°, fatores que reforçam a importância da
proteção dos cursos d’água. Segundo Lopes et al (2007),
o regime de chuvas se deve quase que exclusivamente aos sistemas regionais
de circulação atmosférica. No verão, o clima tropical é dominado,
principalmente, pelas massas Equatorial Continental (Ec) e Tropical
Atlântica, responsáveis pelas chuvas de verão, sendo que a massa de ar Ec,
atinge a região Centro-Oeste e o interior (parte ocidental) das regiões
Nordeste, Sudeste e Sul. (LOPES et al, 2007, p. 155).

Conforme Martins et al (2013) a bacia hidrográfica do córrego Jataí está localizada na
parte central do município, apresenta uma área de aproximadamente 100 Km2 quadrados e suas
águas percorrem o sentido nordeste-sudeste, desaguando no Rio Claro, um dos principais cursos
d’água do Sudoeste de Goiás. O (Mapa 2) mostra a área de estudo de parte do córrego sem a
canalização, ainda com a vegetação e seu curso natural e a parte canalizada no (Mapa 3) mostra
como mudou a paisagem com as vias pavimentadas e o córrego canalizado.
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Mapa 2 - Córrego Jataí não canalizado Ano 2007

Fonte:Google Earth, 2007.
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Mapa 3. Córrego Jataí canalizado ano 2014

Fonte: Google Earth, 2014.

3.2 Pressupostos metodológicos
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Para atingir os objetivos propostos utilizou-se de abordagem qualitativa,
instrumentalizada pelas pesquisas descritivas e exploratórias, valendo-se dos procedimentos
técnicos como, levantamento bibliográfico detalhado, consulta ao plano diretor municipal,
pesquisas on-line e observações de campo.
A primeira etapa constituiu em pesquisas bibliográficas relacionado com o assunto a
ser abordado, de modo fornecer informações necessárias e fundamentos para o
desenvolvimento do tema, A segunda etapa foi:
- Ida a campo para coleta de informações no mês de setembro de 2014.
-Identificação das atividades antrópicas no entorno do córrego, a partir de observações
em campo, aplicação do formulário descrito no (Quadro 1), com informações socioeconômicas
e ambientais em uma amostra dos moradores das margens canalizada do Córrego Jataí. A
amostra da população está representada por 17 mulheres e 2 homens. Foi realizado o registro
fotográfico das áreas do córrego Jataí com a câmera fotográfica digital Sony® de 10
Megapixels. Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2007® e no Microsoft
Office Word 2007®.

Quadro 1: Formulário socioeconômico e ambiental dos moradores das margens canalizadas
do córrego Jataí
SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO

IDADE: __________________

1) Quantas pessoas moram na residência? ( ) Até 2

( ) 2 a 5 ( ) Acima de 5

2) A moradia é própria ou alugada?
( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Outros.
Qual?______________________________________
3) Há quantos anos moram no local?
( ) Até 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Acima de 10 anos
4) Que material é feito a moradia? ( ) Alvenaria ( ) Madeira

( ) Outros.

Qual?_______________
5) Utilizam a água do córrego Jataí?

( ) Sim

( ) Não

Em caso de afirmativo, pra qual finalidade?
_______________________________________________
6) Pra onde vai o esgoto da residência?( ) Rede de esgoto ( ) Fossa ( ) Córrego
Outros

( )
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7) Quantas vezes presenciou enchentes do córrego Jataí?
( ) Nenhuma ( ) Até 2

( )3a5

( ) Acima de 5

8) A prefeitura prestou auxilio após as enchentes? ( ) Sim

( ) nenhuma
( ) Não

Em caso de afirmativo, qual foi o auxílio?
________________________________________________
9) Quantas moradias foram demolidas para a canalização do córrego Jataí?
( ) até 10 ( ) 10 a 20 ( ) 21 acima
10) Houve pagamento de indenização para as pessoas realocadas?( ) Sim

( ) Não

11) Em caso afirmativo, qual o valor da indenização?
_______________________________________
12) Para onde as pessoas foram realocadas?____________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________
13) Qual sua opinião sobre a obra já realizada, de canalização do córrego Jataí?
( ) Ótima

( ) Boa

( ) Regular

( ) Ruim

Justifique:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14) Em caso negativo o que você pensa que deveria ter sido feito para solucionar o
problema das enchentes ao invés da canalização?
15) Concorda com a canalização de outro trecho do córrego Jataí que será realizada? ( )
Sim ( ) Não
Por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fonte: Gondim. F.L.2014.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 O processo de canalização do córrego Jataí e os impactos socioambientais
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Os principais problemas ambientais urbanos encontrados no Córrego Jataí são a
ocupação irregular de áreas de preservação permanente, muito acúmulo de lixo nas margens
dos cursos d’água e esgoto irregular. A mata ciliar foi praticamente devastada, e no lugar,
predominam residências, pastagens e empresas e agora com a canalização de parte do córrego,
vias pavimentadas. Na área urbana do córrego Jataí têm praticamente toda sua extensão
comprometida por uso inadequado. Há, ainda, a erosão às margens do córrego, promovendo
seu assoreamento causando o aumento do potencial de inundação. A canalização de parte do
córrego ocorreu para diminuir as enchentes e a poluição difusa, mas foi constatado nessa
pesquisa que não mudou muito esses problemas.
Os problemas ambientais decorrentes as obras de canalização de córregos, cursos
d’água e da retirada da cobertura vegetal que são as áreas de preservação permanente,
caracterizam-se por enchentes, assoreamento de rios, córregos e cursos d’água, alterações no
balanço hídrico, alterações no clima, perda de bens e vidas, comprometimento do
abastecimento de água potável e da saúde de toda população. Para a canalização do córrego,
parte das margens foi desmatada (Foto 2) e o córrego foi desviado do seu curso d’agua natural
(Foto 3).
Foto 2- Desmatamento das margens do córrego para canalização no ano de 2008

Fonte: Souza, M.R. 2008.
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Foto 3 - Desvio do curso d’água natural do córrego (2008).

Fonte: Souza, M. R. 2008.

No dia 02 de março de 2010, ocorreu a inundação das áreas ao redor do parque
do lago JK. A área recebe escoamento de água de drenagem do Córrego Jataí e do Córrego
do Açude (Sapo), correspondendo uma área de quase metade da cidade. Um dos possíveis
motivos para a inundação é a excessiva impermeabilização do solo das áreas de drenagem
dos córregos, devido principalmente a ocupação irregular das áreas de preservação
permanentes, as obras de canalização e do desvio do curso d’agua natural do córrego.
Depois de canalizado, a região das margens córrego teve uma grande valorização
imobiliária, com construções de novas casas bem mais modernas. A (Foto 4), mostra as
construções de novas casas que estão à venda na região.
A canalização acaba com a biodiversidade existente no córrego. A ponte que é
vista na (Foto 5A) mostra o final da canalização de parte do córrego. No fundo da (Foto
5A) pode-se ver que a mata que ainda é conservada, mas logo será retirada para a
construção do restante da canalização. Mesmo canalizado, pode-se ver que o córrego está
sujo, com muita vegetação no seu leito (Foto 5B), o mato que nasceu dentro do córrego
da área canalizada está servindo de proteção do sol para os animais como tartarugas,
cagados e outros que acabam descendo da parte onde ainda não houve a canalização e
acabam se abrigando nesses locais.
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Foto 4- Construção de novas casas depois da canalização do córrego (2014)

Fonte: Gondim.F.L., 2014.

Foto 5A- Mata ciliar conservada (2014)
Foto 5B- Córrego canalizado muito sujo (2014)

A

A

B

Fonte: Gondim, F.L.2014.

A (Foto 6) mostra o córrego logo após a parte canalizada, ainda possui sua mata
preservada, mas devido o aumento da velocidade do escoamento da água, ao atingir essa região
acaba causando mais estragos como erosão das margens, assoreamento e lixos preso na
vegetação.
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Foto 6- Mata ciliar sendo danificada pela canalização (2014)

Fonte: Gondim.F.L,2014.

Com as obras de canalização do córrego, as pequenas nascentes acabam sumindo no
meio da pavimentação das margens. A (Foto 7) mostra uma nascente desprotegida, com
moradias a sua volta, com ruas ao seu redor todas pavimentadas e com acumulo de lixo (Foto
8).
Com efeito, o setor público que tem o poder a seu favor, canalizam os córregos, bens
ambientais de valores culturais, históricos, educacionais, dentre outros, que também pertencem
às futuras gerações. As pessoas de classe social mais baixa, especialmente, sofrem mais com
efeito desta degradação ambiental.
A grande maioria dos lotes possui baixa ocupação. Há muitos lotes vazios (Foto 9), o
que onera gastos públicos com implementação de infraestrutura urbana não utilizada.
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Foto 7- Nascente desprotegida no meio da pavimentação (2014)

Fonte: Gondim, F.L.,2014.

Foto 8- Pavimentação e lixo no entorno da pequena nascente (2014)

Fonte: Gondim, F.L.,2014.

Na região há o predomínio de habitações unifamiliares de um pavimento, com
densidade populacional baixa, devido à pouca ocupação e à infraestrutura urbana precária.
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Foto 9 - Lotes com baixa ocupação (2014)

Fonte: Gondim, F.L.,2014.

Não foi identificada estrutura de iluminação pública ou coleta de águas pluviais,
apenas estruturas com lançamento direto desses efluentes ao curso d’água (Foto 10), sem a
preocupação de se separar resíduos sólidos que venham junto à enxurrada.
Foto 10- Estrutura de capitação de Água pluvial e lançamento de esgoto (2014)

Fonte: Gondim, F.L.,2014.
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A (Foto 11) mostra a vista aérea da canalização do córrego, uma grande área que foi
desmatada para a construção da canalização.

Foto 11 - Vista aérea da construção de parte da área canalizada do córrego Jataí (2012)

Fonte : Gonçalves, A. 2012.

Para minimizar os impactos ambientais e evitar que estes se tornem irreversíveis, vários
autores de pesquisas de danos ambientais em áreas APP’s, propõe planos de controle ambiental
para que uso e ocupação do solo sejam feitos de forma consciente. Inicialmente com a
implantação de APP as margens do córrego, a participação dos moradores com cuidados de
fundamental importância, como a liberação adequada de seus esgotos e a implantação de um
sistema para drenagem de águas pluviais. E a partir desses cuidados pode-se minimizar os riscos
de erosão do solo, assoreamento do rio e contaminação pelos dejetos depositados em locais
inadequados. Mas há metodologias inovadoras que não provocam os danos típicos da
canalização tradicional.
Para Canholi (2005) "Um conceito mais atual é fazer uma canalização bem menos
radical, com revestimentos permeáveis, mantendo a curva do rio, sem reduzir os tempos de
concentração (tempo que transcorre entre o início da chuva e a chegada da maior vazão ao
córrego)".
Ainda segundo o autor, não havendo muita restrição de espaço, é recomendável lançar
mão de métodos e materiais que não acarretem velocidades muito altas e que não interfiram no
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nível freático. Os revestimentos mais rugosos, como gabião e pedra argamassada, são algumas
das possibilidades.
De acordo Canholi, "também buscar reduzir as vazões que chegam aos córregos por
outros dispositivos, obras ou equipamentos que aumentem a capacidade de infiltração na bacia.
Há várias formas de fazer isso: ampliar as áreas verdes, fazer valetas de infiltração, reservatórios
(piscinões). Isso ajuda a reduzir a água que vai para o canal".
A renaturalização de rios não significa a volta a uma paisagem original não
influenciada pelo homem, mas corresponde ao desenvolvimento sustentável dos rios e da
paisagem em conformidade com as necessidades e conhecimentos contemporâneos. As
possibilidades para que se dê a evolução natural dos rios são múltiplas, apesar das limitações
concernentes às necessidades de proteção da população ribeirinha. Estas possibilidades existem
para córregos, riachos e para rios maiores.

4.2 As relações socioespaciais no entorno do córrego Jataí

O formulário foi aplicado com 19 pessoas das 19 casas localizadas nas margens da
parte já canalizada do córrego Jataí. A idade das pessoas varia de 17 à 78 anos. Foram
entrevistadas 90% pessoas do sexo feminino e 10% do sexo masculino. Dessas 19 casas, 17 são
próprias, uma alugada e uma cedida.
Os moradores que residem a mais tempo no local, há mais de 10 anos são 37%
moradores e outros 63% moram até 5 anos no local. As moradias praticamente todas são de
alvenaria, apenas uma que foi construída de madeira. Todos os moradores não utilizam a água
do córrego. Todas as casas possuem rede de esgoto.
A entrevista feita com os moradores, todos disseram que viram enchentes no córrego
até duas vezes ao longo do tempo que moram lá e não foram atingidos pela cheia do córrego.
Os moradores que tiveram suas casas demolidas, foram realocados para onde quisessem ir, a
prefeitura comprou outras moradias, porém foram indenizados.
Os moradores foram ouvidos para saber a opinião deles sobre a canalização do córrego,
90% deles disseram que foi ótimo ter canalizado. 10 % dos moradores acharam ruim,
reclamaram que esquentou muito o clima da região, não se vê mais os animais no meio da mata,
o lixo e o mau cheiro continua sendo um problema nas margens do córrego, além disso com o
córrego canalizado não podem mais ter acesso as suas margens.
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Sobre a canalização dos próximos trechos do córrego os 90% dos moradores são de
acordo, acham ótimo, devido à valorização imobiliária. Mas 10% dos moradores são totalmente
contra preferiam a recuperação das margens e revitalização da mata ciliar.
O conflito estudado se refere ao córrego Jataí. Essa pesquisa feita com a população
mostrou que a canalização entra como benefício a todos por conta dos malefícios trazido pelo
córrego que são o mau cheiro por conta da passagem de esgoto, enchente por não ter escoamento
de água próximo, erosões e poluição não apenas de suas águas correntes, mas também
visualmente através de lixos trazidos pela enxurrada. Mas mostram também que a canalização
trouxe problemas, como, o clima da região que ficou mais quente, não podem ter mais acesso
às margens do córrego, o mau cheiro continua sendo um problema, por causa do enfluentes e
lixos lançados no córrego.
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS

A ocupação de áreas de preservação permanente e a falta de mata ciliar são
inaceitáveis, pois a água é um bem de todos e a sua preservação é o que garante em partes, a
qualidade de vida do ser humano. Por isso e que devemos preservá-la a qualquer custo e nesse
caso ainda, observar quais serão as consequências dessa situação, pois as águas do córrego Jataí
deságuam no rio Claro que abastece a cidade de Jataí.
Os rios e córregos devem ser tratados como patrimônios ambientais, sendo que o
planejamento da cidade deve considerá-lo a partir da articulação de diversos aspectos:
funcional, ambiental, cultural e estético. Deste modo, é de extrema importância a incorporação
dos córregos e dos fundos de vale ao traçado urbano, tanto do ponto de vista ambiental, de
preservação do patrimônio coletivo e como forte elemento qualificador da paisagem urbana
construída.
Conforme diagnosticado, a falta de aplicação das legislações vigente no país acarreta
diversos prejuízos ao ambiente e à população que nele vive, prejuízo esse que pode ser
minimizado através da aplicação efetiva da legislação e da mudança de postura e
conscientização da sociedade frente aos problemas relacionados. Conclui-se portanto que, os
riscos e não conformidades, encontrados na área estudada, causam impactos socioambientais
visíveis e que estão contemplados nas legislações municipal, estadual e federal, cabendo ao
poder público atitudes legais com o intuito de reverter essa situação crítica causada muitas vezes
pela má distribuição de renda, inchamento das cidades, falta de fiscalização pública e falta de
aplicação de normas e legislações vigentes.
Já existem projetos no Brasil para recuperar revitalizar os córregos e rios. O Projeto
Manuelzão é um deles, propõe uma nova visão para as cidades, no que se refere à gestão dos
seus cursos d'água, especialmente no que diz respeito à canalização dos mesmos. Canalizar
córregos e fazer avenidas sobre eles, além de muita falta de imaginação, é estar de mal com a
natureza. É uma primeira reação irracional diante de um problema que aflige a sociedade. A
solução é ter políticas que eliminem a transformação dos córregos em esgotos e lixões difusos,
implantando projetos paisagísticos nestas áreas, conservando as características naturais dos
córregos, necessárias para sua existência.
Acredita-se, assim, na possibilidade de uma outra visão da área urbana voltado a
minimizar os impactos negativos causados no meio ambiente, de modo que os elementos a
serem modificados ou acrescentados na estrutura físico-espacial que não ameacem a integridade
morfológica do conjunto, mas contribua para a criação de uma intensa imagem urbana e de um
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espaço com vitalidade, pois a cidade contemporânea merece o meio natural, para resolver esta
relação conflituosa entre o homem e a natureza, entre espaços edificados e livres, entre espaços
públicos e privados.
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