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7 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Recomenda-se que o monitoramento ambiental seja contínuo, pois é 

fundamental para a recompilação de dados, que serão úteis para comprovar a 

veracidade dos propostos cenários de ocupação urbana. Dessa forma, no 

futuro, será possível avaliar a influência antrópica na bacia com precisão e 

também comparar com as simulações hidrológicas. 

Sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas na bacia do 

Mineirinho, relacionadas à mensuração exata dos parâmetros limnológicos, tais 

como, capacidade de infiltração da água no solo, taxas de infiltração em 

diferentes ocupações do solo, avaliações nos volumes de escoamento sub e 

superficial. Assim, seria possível fazer a calibração e o ajuste do modelo 

hidrológico para a realidade observada na bacia. 

A restauração florestal da zona ripária é extremamente importante para 

a mitigação de enchentes e controle de sedimentos, portanto recomenda-se 

que as mesmas sejam executadas o mais breve possível. 

Além da zona ripária, é recomendado que pelo menos 20 % da área total 

da bacia sejam ocupados por vegetação florestal, para atenuar os picos de 

cheia e os volumes de vazão máxima. 

Recomenda-se que seja realizado um sério programa de arborização 

urbana, tendo em vista que as copas das árvores apresentam excelente 

capacidade de interceptação de águas pluviais. 

Enfim, recomenda-se que os planos diretores municipais contemplem 

em suas diretrizes, sistemas adequados de drenagem, com implantação de 

bacias de contenção, dissipadores de energia, reuso de águas pluviais, 

implantação de microreservatórios nos lotes, além de reestruturação na 

arborização urbana e áreas destinadas à reserva legal. 
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Para a melhoria da qualidade hídrica recomenda-se a implantação de 

estação de tratamento de esgoto (ETE) no interior do Campus que contemple a 

coleta e tratamento dos efluentes gerados nos bairros próximos, além da 

continuidade, também no monitoramento da qualidade da água. 

Estas informações servirão como parâmetro para estudos comparativos 

com pesquisas realizadas; pretende-se com isto, abrir espaço para discutir a 

qualidade da água com órgãos competentes, priorizando um trabalho coletivo 

que beneficie todas as partes envolvidas, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população. 

Recomenda-se que sejam feitas análises limnológicas em diferentes 

períodos de chuvas para avaliar o efeito no processo de depuração. Também é 

necessária a continuidade do monitoramento ambiental, para que se torne 

possível a avaliação dos efeitos da urbanização a que esta bacia será 

submetida e por fim, recomenda-se que sejam realizadas novas simulações 

que contemplem outros eventos e mudanças no uso e ocupação do solo. 

 

 


