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Resumo 

Corredores fluviais tornaram-se importantes recursos para a preservação da natureza e 
restauração de habitats pois permanecem como elementos contínuos na paisagem urbana. Este 
estudo desenvolve princípios de projeto de orlas fluviais para melhorar habitats e diversidade de 
espécies, restaurar processos hidrológicos e proporcionar oportunidades para atividades 
humanas. Os princípios de projeto foram desenvolvidos a partir de uma exploração da literatura de 
ecologia da paisagem. São úteis para arquitetos, arquitetos paisagistas e planejadores pois 
podem amparar tais profissionais com ferramentas para estabelecer e criar sistemas naturais mais 
saudáveis ao mesmo tempo que abordam necessidades humanas em ambientes fluviais. 

 

Abstract 

River corridors have become important resources for the preservation of nature and habitat 
restoration because they remain a continuous natural feature within urban landscapes. This study 
develops riverfront design principles to enhance habitats and species diversity, restore hydrological 
processes, and provide opportunities for human activities. The design principles are developed 
from an assessment of literature on landscape ecology. Thy are considered useful for designers 
and planners because they have the potential to equip professionals with tools to establish and 
create healthier natural systems, while addressing human needs in riverfront environments. 

  

Introdução 

Desde a década de 60 ascenderam a consciência ambiental e a necessidade de regenerar áreas 
urbanas degradadas, preservar e restaurar recursos naturais e melhorar a qualidade da água. 
Abordagens ecológicas emergiram em planejamento e projeto, assim como uma nova disciplina, a 
ecologia da paisagem. 

Os rios estão entre os mais sensíveis e modificados corpos d’água. Têm sido corrigidos, 
retificados, canalizados, represados e poluídos. O desenvolvimento das cidades causou o 
desaparecimento e fragmentação de remanescentes florestais e subseqüente perda de habitats e 
biodiversidade, restando pequenas porções de fragmentos de vegetação isolados em parques ou 
propriedades particulares, geralmente mal ou totalmente desconectados entre si. Rios urbanos 
podem proporcionar conexões entre fragmentos desconectados e entre diferentes paisagens 
(urbana e rural, por exemplo). Orlas fluviais podem abrigar à restauração de processos naturais, 
especialmente processos hidrológicos, para melhorar habitats, as condições dos rios e a 
qualidade da água sem, entretanto, afastar o uso humano. Corredores fluviais tornaram-se 
importantes recursos para preservação e restauração de habitats por sua continuidade na 
paisagem, além de representarem oportunidades de lazer. 

O objetivo deste estudo é desenvolver um conjunto de princípios projetuais de orlas fluviais 
urbanas explorando conceitos derivados da ecologia da paisagem. Foram avaliados aspectos 
relacionados a paisagens fluviais em geral e urbanas em particular. 

Orla é a interface entre terra e água, “a borda da água em cidades de qualquer tamanho (…) O 
corpo d’água pode ser um rio, lago, oceano, baía, córrego ou canal. Um projeto de orla inclui tudo 
entre um santuário para vida silvestre a um porto para containeres e todo o espectro entre” (Breen 
e Rigby 1994:10). Portanto, orlas podem diferir em escala, de um parque de vizinhança ao 
planejamento regional. São locais onde pessoas encontram a água, tornando visíveis as 



dicotomias entre o urbano e o ecológico, o cultural e o natural. Orlas fluviais urbanas 
correspondem à interface entre cidade e rio. 

Ecologia da Paisagem 

Conforme Wu e Hobbs, “um dos principais objetivos da ecologia da paisagem é compreender a 
relação recíproca entre padrões espaciais e fluxos e processos ecológicos” (Wu and Hobbs 
2002:358). A paisagem pode variar de hectares a quilômetros quadrados (Forman e Godron, 
1981), compreendendo uma área heterogênea (Figura 1) onde ecossistemas se repetem e 
interagem de forma similar (Forman, 1995). Ecologia da paisagem é a análise desse espaço, onde 
ecossistemas funcionam de acordo com uma dada estrutura que integra aspectos bioecológicos 
(derivados das ciências biológicas) e geoecológicos (fundamentados na geografia) (Moss, 2000). 

Estrutura, função e mudança são os principais focos do estudo da paisagem (Moss, 2000; Hobbs 
1997; Baschak e Brown, 1995; e Forman e Godron, 1986). Conforme resume Hobbs, “a estrutura 
da paisagem pode ser considerada a relação espacial entre elementos da paisagem ou 
fragmentos; função - ou processo - é a interação entre os elementos espaciais e mudança é a 
alteração da estrutura e da função ao longo do tempo” (Hobbs 1997: 3).  

 

 
Figura 1. A paisagem, constituída de fragmentos, 
corredores e matriz. 

 

Os principais componentes estruturais da paisagem, segundo uma visão bioecológica, são 
fragmentos (“comunidades rodeadas por uma matriz com uma estrutura ou composição distinta” - 
Forman e Godron, 1981:734), corredores (ambientes lineares que servem como habitat e 
condutor) e matriz (Forman, 1995). Uma visão geoecológica concentra sua análise estrutural em 
hidrologia, pedologia e geomorfologia.  

Função pode ser representada por processos hidrológicos, fluxos de partículas, atividades animais 
e humanas (Forman, 1995), responsáveis por moldar a estrutura da paisagem. Dentre os fluxos 
hidrológicos, inundações são os principais agentes de mudança na paisagem, determinando o 
padrão de desenvolvimento do mosaico de habitats (Pedroli et alli, 2002).  

Mudança é representada por qualquer alteração na estrutura e/ou função (Hobbs, 1997; Forman e 
Godron, 1986) e pode decorrer de processos naturais ou atividades humanas, como tempestades, 
inundações, fogo, transformação do solo etc. (Marsh, 1997).   

 

Ecologia da Paisagem e Rios 

Rios são corredores e, portanto, componentes estruturais da paisagem. São formados, por calha, 
margens e várzea, rodeados por taludes e terras altas (Forman e Godron, 1981). Ward et alli 
(2002) definem a paisagem fluvial como áreas influenciadas por rios onde unidades terrestres e 



aquáticas interagem. Neste estudo, o corredor fluvial é dividido em três unidades de paisagem 
(Figura 2).  

 
Figura 2. Unidades de Paisagem: 1) Calha e 
margens; 2) Várzea; 3) Taludes e terras altas. 

 

As unidades de paisagem desempenham diferentes papéis (Tabela 1, Figura 3). Por exemplo, 
fluxos de nutrientes e erosão podem ser mitigados pela vegetação das margens (Forman, 1995), 
que também proporciona sombreamento, cobertura vegetal e matéria orgânica. A várzea produz 
matéria orgânica (Forman, 1995). As terras altas ajudam no controle do input de substâncias 
dissolvidas, como N e P em fertilizantes, assim como metais pesados (Forman, 1995). 

 

Tabela 
Tabela 1. Componentes ecológicos e unidades de paisagem. Componentes operam como um continuum 
entre as três unidades de paisagem. Por exemplo, habitats nas terras altas apresentam vegetação menos 



tolerante à água que a vegetação de várzea, atraindo diferentes espécies de aves e mamíferos, e diferentes 
taxas de retenção de sedimentos, assimilação de nutrientes ou produção de matéria orgânica. Tal 
complexidade confirma a necessidade de integrar aspectos geoecológicos e bioecológicos no estudo da 
paisagem. 
 

Rios variam ao longo de sua extensão (Tabela 2). Forman vê os rios como “… uma série de 
gradientes ecológicos, um continuum, no qual o fluxo de água, matéria orgânica, peixes e outros 
fatores mudam gradativamente” (Forman, 1995:209).  

 

 
Figura 3. Estrutura esquemática de componentes 
ecológicos e processos em um corredor fluvial. 

 

 
Tabela 2. Diferenciação ao longo do curso do rio (baseado em Forman 1995 e Large e Petts 1996) 
 

 



Ecologia da Paisagem de Rios Urbanos 

A paisagem urbana (Figura 4) consiste de remanescentes naturais dentro de uma matriz 
densamente construída (Forman e Godron, 1986). Rios urbanos têm características muito 
diferentes daqueles em condições naturais. A modificação de rios altera sua dinâmica e reduz a 
área inundável, interrompendo seu continuum do rio, alterando o regime de cheias e a ecologia 
fluvial (Pedroli et alli, 2002). Como conseqüência, a diversidade de habitats é reduzida. Funções 
ecológicas são perdidas com a substituição da cobertura vegetal por edifícios, infraestrutura 
urbana, portos ou estruturas de contenção de cheias. A estrutura da paisagem urbana passa a ser 
bastante distinta da estrutura natural da paisagem (Tabela 3). 

 

 
Figura 4. A paisagem urbana. 

 

Comparando as condições naturais de um rio (Tabela 1) com as condições de um rio urbano 
(Tabela 3), percebemos que a substituição de vegetação nativa por exótica e a divisão e redução 
dos fragmentos criam condições para espécies de borda proliferarem, reduzindo a biodiversidade. 
Componentes que apresentam condições naturais operam como um continuum entre as unidades 
de paisagem. Na paisagem urbana, tal continuum depende do nível de alteração e degradação 
gerado pela urbanização.  

Qualquer intervenção1 em orlas fluviais deve considerar se a restauração de seu estado original 
ou natural é desejável, o que deve contemplar os problemas causados na paisagem, seus 
ecossistemas e as funções ecológicas na cidade. Onde há disponibilidade de grandes parques, 
onde possam ocorrer cheias, pode ser mais fácil restaurar processos ecológicos que em 
ocupações tradicionais, onde corredores são estreitados e várzeas ocupadas e controladas. A 
presença das pessoas deve ser considerada e é parte do sucesso de um projeto se incorporados 
uso humano, cultura e identidade no processo. 

 

                                                           
1 Rios diferem em tamanho, forma, declividade; ocupam diferentes regiões geográficas e climáticas e encontram-se alterados por 
vários graus de urbanização. Tais diferenças sugerem que, um estudo ou projeto baseado na ecologia da paisagem, possua uma 
gama de possíveis abordagens. Boon (apud Pedroli et alli, 2002) propõe que cinco níveis de intervenção podem ser adotados 
dependendo do nível de degradação: 1) preservação: quando vegetação e processos hidrodinâmicos se encontram intactos; 2) 
imposição de limitações de ocupação da bacia: quando há “alta qualidade ecossistêmica e fatores ecológicos chaves funcionando sem 
maiores impedimentos” (Pedroli et alli, 2002:6); 3) mitigação: para garantir a sobrevivência de habitats e organismos em locais onde 
ocorrem atividades econômicas e recreacionais; 4) restauração: no caso em que a hidrodinâmica natural é pouco reconhecível; 5) 
abandono: quando não compensa investir em nenhum tipo de projeto (Pedroli et alli, 2002). Mitigação, como descrito por Boon (apud 
Pedroli et alli, 2002), é o conceito mais apropriado para intervenção na escala da orla fluvial. 

 



 
Tabela 3. Relação entre componentes estruturais e funcionais e unidades de paisagem em corredores 
fluviais urbanos. 
 

 

Princípios de Ecologia da Paisagem para o Projeto de Orlas Fluviais  

Os princípios de ecologia da paisagem visam transformar a estrutura da paisagem urbana, 
buscando melhoria dos habitats e diversidade de espécies, restauração de processos hidrológicos 
e oportunidades para o contato humano com o ambiente fluvial, gerando funções ecológicas 
apropriadas ao meio ambiente urbano.  

Os 28 princípios propostos correspondem aos 16 componentes estruturais e funcionais 
apresentados (Tabelas 1 e 3). Tais componentes foram abordados em dez grupos. A seqüência 
de apresentação não representa uma ordem de prioridade. De fato, em ecologia da paisagem, 
prioridade depende da abordagem adotada. A perspectiva geoecológica prioriza a restauração 
dos processos hidrológicos e geomorfológicos (Pedroli et alli, 2002; Pedroli e Harms, 2002), com 



ênfase ao Continuum Fluvial, às Cheias, Águas Subterrâneas, Águas Pluviais, Solos e Erosão e 
Estabilização de Margens. Por outro lado, uma perspectiva bioecológica prioriza componentes 
bioecológicos, priorizando a Vegetação, a Vida Silvestre e os Peixes. A abordagem aqui adotada 
enxerga a paisagem como uma interação entre elementos bióticos e abióticos. Assim, argumenta-
se que a adoção dos princípios depende das condições do sítio e do rio onde serão aplicados. A 
relevância de sua aplicação varia de acordo com a unidade da paisagem, isto é, se o projeto 
ocorre sobre o calha/margem, sobre a várzea, ou sobre áreas elevadas. Entretanto, a importância 
de questões relacionadas com a água para uma paisagem fluvial deve ser reconhecida.  

 

Continuum Fluvial 

… da cabeceira à foz, as variáveis físicas de um sistema fluvial apresentam um gradiente 
contínuo de condições que incluem largura, profundidade, velocidade, volume, temperatura e 
ganho de entropia (Vannote et alli, 1980:132). 

A continuidade dos rios é interrompida por represas, eclusas ou diques com a intenção de 
controlar inundações e torná-los navegáveis. De acordo com Décamps, dependendo de sua 
localização, “diques e represas geralmente interrompem a sucessão de vegetação ribeirinha2 ou, 
ao contrário, encorajam o desenvolvimento de árvores” (Décamps, 1984:172). Obras de 
engenharia controlam a dinâmica do rio, causando a perda da dinâmica natural e das interações 
entre rio e várzeas e de áreas alagáveis bem como fragmentação de habitats (Pedroli et alli, 
2002). 

Para recuperar o continuum fluvial é necessário remover aquelas obras de engenharia ou adaptá-
las a exigências ecológicas (Figura 5). Muitas represas apresentam estruturas que permitem a 
migração de peixes; entretanto, criam ambientes que pouco remetem às condições naturais ou 
mesmo apropriadas para várias espécies de peixes, vegetação aquática ou invertebrados. Uma 
abordagem alternativa poderia focar no estabelecimento de espécies que se adaptem a esse 
ambiente artificial. Entretanto, isto poderia significar a substituição de espécies nativas por 
exóticas e desequilíbrio ecossitêmico. A retenção de água por um dique, por exemplo, provoca a 
sedimentação a montante e altera habitats. Como resultado, espécies nativas ou endêmicas são 
reduzidas; espécies típicas de outras regiões podem ser atraídas, especialmente de aves, que 
acabam mudando suas rotas de migração e locais de nidificação. 

Alterar obras de engenharia pode não fazer parte do escopo de um projeto em uma orla fluvial, já 
que não estão diretamente localizados no sítio a ser projetado e pode não ser permitido aos 
profissionais envolvidos interferir em suas funções. Entretanto, ações no leito do rio podem ser 
fundamentais para incrementar as funções ecológicas do sítio, já que “… fluxo é o principal fator 
modificado pelas atividades humanas e influencia todo o sistema pela deposição e re-suspensão 
de sedimentos e pela ação na temperatura e nos processos de fotossíntese e biodegradação” 
(Décamps 1984:166). 

Princípios 

1. Remover obras de engenharia para restaurar a dinâmica natural. 
2. Se obras de engenharia são mantidas, propor estruturas alternativas para permitir funções 

ecológicas. 
3. Evitar propor estruturas que interrompam o continuum fluvial. 

 

                                                           
2  Adota-se o termo vegetação ribeirinha para qualquer tipo de vegetação que ocorra à beira de cursos d’água, como termo genérico 
para mata ciliar, floresta de galeria ou vegetação ripária. 



 
Figura 5. Corte longitudinal de um rio. A abertura de uma represa criou condições para várias 
espécies adotarem a área como habitat. Ilhas criadas pela sedimentação surgiram depois que o nível 
da água diminuiu, abrigando gramíneas e arbustos que atraem peixes, pássaros e pequenos 
mamíferos. Água corrente e corredeiras atraem peixes e pássaros. Um tubo de águas pluviais serve 
de corredor para guaxinins se deslocarem até seu local de “pesca”. Uma represa remanescente a 
montante apresenta algas anexadas ao leito do rio, mas pouca diversidade é observada. 
 

Cheias 

Cheia é o processo chave que determina o padrão de desenvolvimento do mosaico de 
habitats (…) quando a água recua, os rios recebem um input de nutrientes, contribuindo 
substancialmente para o funcionamento de comunidades lóticas e ribeirinhas (Pedroli et alli, 
2002: 6). 

Apesar de sua importância para os processos naturais, cheias são usualmente indesejadas em 
áreas urbanas. Obras de engenharia construídas no leito do rio e nas margens garantem proteção 
para edifícios construídos na várzea. 

O conhecimento da recorrência e dos níveis das cheias pode ser um instrumento para criar 
diversidade. Locais onde há barreiras para inundações com recorrência de dois anos poderiam ter 
seu controle alterado para índices de cinco ou dez anos para permitir inundações e funções 
ecológicas (Figura 6). O controle poderia ocorrer através de operação de represas ou pela 
redução de barreiras para criar áreas de sedimentação, onde alagadiços se formariam. Estas 
medidas poderiam aumentar a biodiversidade e funções ecológicas em substituição a plantios 
homogêneos ou áreas com alta demanda de manutenção. Inundações controladas tornam-se 
instrumentos para reconectar fragmentos isolados, representados na cidade por parques, praças 
ou bosques. 

Princípios 

4. Permitir cheias onde não há risco para áreas urbanas consolidadas. 
5. Criar estruturas alternativas que retenham águas temporariamente. 

 



 
Figura 6. Rebaixamento de barreira contra cheias para permitir inundação parcial e localizada. 
 

Águas Subterrâneas 

Aqüíferos subterrâneos em cidades são afetados por estruturas construídas como edifícios e 
estradas, que diminuem sua quantidade e qualidade, divergem seus fluxos ou os poluem. A 
legislação urbana deveria prever a proteção de aqüíferos e recuos com relação aos cursos 
d’água, regulação baseada no mapeamento cuidadoso dos recursos hídricos, definição de 
capacidade e adequabilidade para diferentes tipos de desenvolvimento. Edifícios próximos a rios e 
córregos podem interromper o fluxo da água e comprimir porções inferiores de substrato, 
expelindo água. Muros de contenção interrompem as trocas de água entre terra e rio, e podem 
provocar o rebaixamento do nível de água no calha. 

Soluções possíveis para permitir o fluxo de água entre calha e lençol freático incluem revegetação 
das margens do rio e adoção de materiais permeáveis, como gabiões. Isto facilitaria o fluxo de 
águas subterrâneas e criaria oportunidades de habitats. 

Princípios 

6. Permitir o fluxo do lençol freático entre canal e substrato com uso de materiais permeáveis 
nas margens. 

7. Permitir infiltração de água em toda a paisagem para manter fluxo contínuo e níveis 
regulares do lençol freático. 

8. Evitar a construção de estruturas que interfiram no lençol freático como fundações 
profundas, especialmente próximas à orla. 

 

Águas Pluviais 

Sistemas tradicionais de drenagem facilitam o rápido transporte de água, que flui sobre superfícies 
impermeáveis, é conduzida a tubulações e despejada nos rios. Isto elimina a água superficial, 
provoca perda de lençol freático, erosão nos locais de despejo e o transporte de areia e poluentes. 
A drenagem ideal ocorre quando águas pluviais correm sobre terrenos permeáveis com 
declividades inferiores a 10% (Herson-Jones et alli, 1995), reduzindo sua velocidade e permitindo 
infiltração e filtragem. 

Marsh (1997) lista três estratégias para gerenciar água pluvial: armazenamento no sítio para 
despejo lento (detenção); retorno de água para o solo; e planejamento que provoque pequeno 
incremento na vazão. Ferguson (1998) recomenda valas vegetadas onde a chuva infiltra e é 
armazenada, tratada e despejada gradualmente após temporais. A vegetação ribeirinha é também 
eficiente no processamento e armazenamento de água: “árvores com raízes profundas melhoram 
a drenagem e/ou infiltração aumentando a porosidade e a capilaridade do solo” (Thorne apud 
Tabacchi et alli, 2000). 

Águas pluviais só podem ser controladas, tratadas e utilizadas se as decisões se estenderem 
além dos limites da orla fluvial. Por exemplo, o uso de gabiões para estabilizar margens permite o 
fluxo de águas subterrâneas. Entretanto, se ações não forem tomadas para permitir a infiltração 



de água em vez de fluir dentro de tubos, o rio irá perder água para seus arredores (descarga) ao 
invés de receber água (recarga) e atingir o equilíbrio. 

Princípios 

9. Adotar estruturas de retenção, detenção, infiltração e filtragem e topografia que encorajem 
infiltração. 

10. Manter ou restaurar vegetação nas margens, várzeas e terras altas para aumentar 
retenção e filtragem de água. 

 

Poluentes, Nutrintes e Sedimentos 

Nutrientes e poluentes se originam principalmente na matriz e são carregados pelas águas da 
chuva até os rios (Figura 7). Conseqüências para o ambiente incluem desequilíbrio dos 
ecossistemas; explosão de algas; redução da resistência a doenças e da capacidade reprodutiva 
dos peixes e alteração de comportamento na presença de metais; e desoxigenação da água pela 
presença de óleos (Ferguson, 1998). 

 

 
Figura 7. Estacionamento de cascalho durante 
tempestade de verão: grande quantidade de 
pedriscos e areia é carregada (notar demarcação 
de estacionamento da rua para escala). 

 

A várzea pode funcionar como amortecedor para muitas das ocorrências na matriz urbana. Para 
Herson-Jones et alli (1995), as várzeas são críticas no controle da quantidade e qualidade das 
águas pluviais; armazenam excessos de água e atuam na reciclagem de nutrientes. 

Herson-Jones et alli definem amortecedores como áreas florestadas adjacentes a corpos d’água 
projetados para o tratamento e proteção de águas pluviais. Valas, filtros, bacias e afastamentos 
podem também funcionar como amortecedores (Figura 8). O objetivo principal das valas é coletar 
e redirecionar a água, mas podem promover alguma infiltração e remover poluentes da água da 
chuva. Faixas filtrantes são faixas vegetadas onde poluentes podem decantar. Afastamentos 
podem ser considerados amortecedores, mas são geralmente usados como separação entre usos 
diversos (Herson-Jones et alli, 1995). 

A remoção de poluentes em amortecedores ripários depende, conforme Herson-Jones et alli 
(1995), da largura do amortecedor, carregamento hidráulico e velocidade do fluxo, quantidade de 
poluentes na água, tamanho das partículas de sedimento, declividades, vegetação, composição 
do solo, profundidade do lençol freático, presença de material orgânica e atividades adjacentes. 
Métodos de remoção de poluentes podem necessitar mecanismos adicionais que se estendam 
para além dos limites do sítio para tratar poluentes originados fora da orla. A limpeza periódica de 
depósitos aumenta a eficiência de tais mecanismos. 

Princípios 

11. Adotar estruturas de infiltração e filtragem. 



12. Reduzir o uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes e outros poluentes. 
 

 
Figura 8. Estrutura de mitigação: exemplo de 
métodos que poderiam ser adotados para reter e 
filtrar poluentes e sedimentos. 

 

Estabilização de Margens e Taludes 

No perímetro urbano, a erosão natural das margens dos rios (e subseqüente migração de seu 
leito) não é desejada. É controlada por muros de contenção (Figura 09) ou gabiões (Figura 10), o 
que causa perda de habitats terrestres e aquáticos, elimina zonas de amortecimento entre terra e 
água e interrompe fluxos de águas subterrâneas. 

 

 
Figura 9.  Muro de contenção estabiliza a 
margem, mas representa barreira para 
águas subterrâneas e elimina habitats; 
gramado e estacionamento geram 
poluentes e sedimentos jogados 
diretamente no rio. Esses fatores 
representam obstáculos para os 
processos ecológicos. 

 
Figura 10. Gabiões são permeáveis à 
água, o que pode representar risco para 
os processos ecológicos. Fertilizantes e 
pesticidas usados no gramado adjacente 
penetram o solo e escorrem para o rio, 
eliminando as chances de colonização do 
gabião por vegetação. 

 

Gabiões podem garantir a estabilidade das margens e o fluxo de águas subterrâneas. Entretanto, 
se não associados ao plantio de vegetação nativa, podem facilitar o fluxo de produtos químicos 
para o rio. Riley (1998) recomenda que sejam cobertos com solo para proteger de danos e podem 
suportar revegetação. Idealmente, as margens deveriam ser restauradas com vegetação nativa 
que estabiliza enquanto absorve água, poluentes e nutrientes (Figura 11). 

Riley (1998) sugere o uso de plantas e galhos e troncos mortos que, afixados às margens, 
diminuem a velocidade da água e dão a estabilidade inicial para as plantas vivas se 
desenvolverem. Geotêxteis podem também ser usados para garantir permeabilidade e 
estabilidade. 



Princípio 

13. Utilização de materiais permeáveis e/ou vegetação. 
 

 
Figura 11. Faixa de vegetação estabiliza as margens e funcionam como amortecimento. 
 

Solos e Erosão 

Dois tipos de erosão afetam corredores fluviais. O primeiro, natural e controlado pela vegetação 
ciliar, ocorre no calha e nas margens e é responsável pelo transporte e deposição natural de 
sedimentos, conformando a calha. Outro, “artificial”, ocorre em margens degradadas e em solos 
expostos e desprotegidos, como em canteiros de obras, grandes responsáveis pela geração de 
sedimentos carregados pelas águas da chuva para rios assim como superfícies pavimentadas 
com areia e cascalho. Excessos de sedimentos prejudicam peixes, carregam excessos de 
nutrientes e químicos, bloqueiam a luz solar e encobrem habitats submersos (Ferguson, 1998). 

Princípios 

14. Proteger solos com vegetação. 
15. Adotar estruturas para depósito de sedimentos. 
16. Usar pavimentos permeáveis. 
17. Produzir baixas declividades para reduzir a velocidade da água. 
18. Proteger canteiros de obra e solos expostos. 
 

Vegetação 

A vegetação ribeirinha desempenha um papel fundamental no estabelecimento de conectividade 
ao longo do corredor fluvial e entre grandes fragmentos, representados, na cidade, por parques ou 
remanescentes de matas. Conforme destaca Gurnel, “… a vegetação ribeirinha tende a controlar 
a conectividade entre a calha principal e braços isolados dentro da zona ribeirinha” (Gurnel apud 
Tabacchi et alli, 2000:2964). Gramíneas, arbustos e árvores ao longo da orla também funcionam 
como amortecedores e ajudam estabilizar margens e limitar a erosão da calha (Herson-Jones et 
alli, 1995) e armazenam sedimentos, gerando solos mais profundos em várzeas desprovidas de 
vegetação (Hawkins, 1994). Solos mais profundos são aptos a receber plantas com raízes mais 
profundas, que contribuem para a estabilidade das margens e diminuição da concentração de 
nutrientes da água que adentra a calha. 

A vegetação ribeirinha também atua no controle da temperatura da água que, sombreada, 
apresenta mais oxigênio dissolvido (National Research Council, 2002). O sistema radicular 
mantém as margens estáveis, preservando a profundidade e a largura do rio, contribuindo para a 
manutenção de temperaturas mais baixas. 

A vegetação urbana é usualmente manicurada e exótica. Esta desempenha funções ecológicas, 
como evapotranspiração, seqüestro de carbono, controle de temperatura e aumento de biomassa. 
Entretanto, sua adoção diminui a biodiversidade e o número de espécies nativas, usualmente 
melhor adaptadas às condições locais e integradas a espécies de animais, aves e invertebrados e 
aos ciclos hidrológicos. Tabacchi e Planty-Tabacchi advertem que corredores ripários “exibem 
uma sensibilidade própria a invasões de espécies exóticas se comparado com a maioria dos 



outros ecossistemas, em parte por sua estrutura linear que favorece a difusão regional de novas 
espécies” (Tabacchi e Planty-Tabacchi, 2003:252). 

A reintrodução de espécies nativas melhora as funções ecológicas especialmente na restauração 
de corredores fluviais. A disseminação de espécies nativas depende de sua dispersão e 
propagação de sementes (sucessão). Na paisagem urbana, menos sementes nativas estão 
disponíveis assim como menos solo é exposto a elas. Ao prover áreas para deposição permite-se 
que as sementes se depositem mesmo durante pequenas variações no nível da água.  

Apesar de áreas urbanas não possuírem superfície disponível para um completo desenvolvimento 
de amortecedores ripários, muitas são capazes de acomodar algum tipo de vegetação para 
estabilizar as margens e criar habitats. Uma operação maior requereria aquisição de terras pela 
administração pública para criar espaço público com características de amortecedor. 

Princípios 

19. Adotar o uso de espécies nativas. 
20. Criar condições para sucessão. 
21. Dar condições para sementes se depositarem. 
 

Vida Silvestre 

A presença de vida silvestre na cidade é controversa e muitas vezes indesejada. Gambás, cobras, 
sagüis são vistos na cidade à procura de comida em decorrência de seus habitats se encontrarem 
danificados e reduzidos. Distúrbios causados pela urbanização alteram a dinâmica natural de 
populações silvestres. Em particular, a ocupação de áreas de várzea tem eliminado espécies 
ribeirinhas.  

Para criar habitats, Vizyova (apud Herson-Jones et alli, 1995) recomenda uma avaliação das 
espécies a serem alvo de preservação. Isto envolve avaliar o tamanho do habitat necessário, 
considerando que a diversidade aumenta com o tamanho, e avaliar as condições de isolamento e 
conectividade e a densidade e o tipo de cobertura vegetal.  

A diversidade de habitats depende da conectividade entre corredores e grandes fragmentos de 
vegetação para proporcionar as áreas requeridas por algumas espécies (Thorne, 1993). O 
isolamento causa perda de rotas migratórias, expansão de espécies de borda e, em casos 
extremos, o desaparecimento de espécies em fragmentos, resultando em perda de diversidade. 

Um dos importantes papéis dos corredores fluviais é a sua função de condutor. Uma abordagem 
de projeto baseada na ecologia da paisagem tem o potencial de incrementar a conectividade entre 
fragmentos. Noss argumenta que as funções dos corredores para a vida silvestre são 
basicamente ”promover abrigo para plantas e animais e servir como um condutor para 
deslocamentos” (Noss, 1993:44). Corredores funcionam à medida que permitem “movimentos 
diários e sazonais (…); facilitam dispersão e fluxo genético entre populações e resgatam 
pequenas populações da extinção; e permitem comutações de longa distância” (Noss, 1993:44). 

Ações para promover a vida silvestre envolvem a restauração da conectividade (Figura 12) e 
restabelecimento de rotas migratórias, para as quais a vegetação ribeirinha tem um papel vital. 
Para Pedroli et alli, “o objetivo é produzir um rio e uma paisagem associada nos quais barreiras e 
o isolamento que os acompanha não mais representem empecilhos na livre movimentação e 
dispersão de espécies típicas“ (Pedroli et alli, 2002:7).  

Princípios 

22. Manter e/ou proporcionar conectividade ao longo de todo o corredor. 
23. Proporcionar corredores de alta qualidade para as espécies nativas presentes, 

especialmente as mais sensíveis. 
24. Restaurar ligações entre corredores e fragmentos. 
25. Criar e proteger alagadiços e campos. 

 



 
Figura 12. Criação de uma pequena área alagável pode servir para conectar a calha com um 
fragmento isolado, aumentar diversidade e servir para propósitos educacionais. 
 

Peixes 

Peixes, tanto em áreas rurais como urbanas, apresentam populações reduzidas. Habitats são 
perdidos por causa de poluentes, alterações na temperatura, baixa taxa de oxigênio dissolvido, 
perda de cobertura vegetal e descontinuidade da calha. A recuperação das populações depende 
do controle da poluição na bacia hidrográfica e a criação de habitats (Figura 13). 

A vegetação ribeirinha desempenha um papel importante na qualidade do habitat. Hawkins 
argumenta que “sistemas fluviais cercados por ecossistemas ripários saudáveis (…) tendem a ter 
mais produção e diversidade que rios sem vegetação ribeirinha” (Hawkins, 1994:4). Forman 
defende a adição de troncos em um rio como uma forma “de incrementar habitat para peixes, 
populações de peixes e de pescadores” (Forman, 1995:235). Troncos e pedras produzem 
turbulência, que produz buracos no leito do rio, resultando em habitats para grandes peixes. 

Princípios 

26. Incrementar vegetação nas margens; dar preferência a espécies nativas. 
27. Criar habitats ou condições para formação de habitats. 
28. Ao construir no leito do rio, integrar estruturas com a criação de habitats (sombreamento, 

abrigo). 
 

 
Figura 13. Criação de uma ilha artificial e restauração da margem do rio com rochas e vegetação 
nativa para criar habitat para peixes. 
 

Sumário 

Os princípios apresentados demonstram a necessidade de integração das ações tanto no orlas 
fluviais como na matriz como um todo. A maioria das ações tem pouco efeito se não integrado 
com outras medidas. Intervenções em componentes ecológicos específicos dependem da ação 
simultânea em outros componentes, ou mesmo além dos limites da orla e do corredor fluvial. O 



sítio não é isolado na paisagem e sozinho não é capaz de prover as condições ideais para 
desempenhar funções ecológicas. 
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