
 1

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 

 
INSTITUTO DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
“Subsídios para a elaboração do Plano Diretor de 

Macrodrenagem de São José dos Campos – SP: Análise do 
Adensamento Urbano na bacia do Ribeirão Vidoca com 

enfoque da Lei do Zoneamento - 165/97”. 
 
 
 
 
 

Ronaldo Garcia 
 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentada 
no Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional, 
como complemento dos créditos para 
obtenção do título de Mestre em 
Planejamento Urbano e Regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São José dos Campos, SP 

2003. 



 2

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 

 
INSTITUTO DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO 

 
 

 
“Subsídios para a elaboração do Plano Diretor de 

Macrodrenagem de São José dos Campos – SP: Análise do 
Adensamento Urbano na bacia do Ribeirão Vidoca com 

enfoque da Lei do Zoneamento - 165/97”. 
 
 

 
 

Ronaldo Garcia 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada no 
Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional, como 
complemento dos créditos para obtenção 
do título de Mestre em Planejamento 
Urbano e Regional. 

 
  

Orientador: Prof. Dr. Mário Valério Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José dos Campos, SP. 
2003 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução parcial ou total dessa 

dissertação, por processo fotocopiador ou transmissão eletrônica. 
 

Aluno:    Ronaldo Garcia 
 

Data:       15 de Abril de 2003. 

 

G211s 
 Garcia, Ronaldo 

SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE MACRODRENAGEM DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP: ANÁLISE DO 
ADENSAMENTO URBANO NA BACIA DO RIBEIRÃO 
VIDOCA COM ENFOQUE DA LEI DO ZONEAMENTO. –
165/97. 
 RONALDOGARCIA.  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 
UNIVAP, 2003. 
  112P. ; IL.; 31 CM. 
 
  DISSERTAÇÃO APRESENTADO AO 
PROGRAMA DE PÓS-  

GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL DO INSTITUTO DE  
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. 
 
1. PLANEJAMENTO URBANO   2. CRESCIMENTO URBANO   3. GEOTECNOLOGIAS
4.  DRENAGEM URBANA    5. HIDROLOGIA    I. VALÉRIO FILHO, MÁRIO, 



 4

“Subsídios para a elaboração do Plano Diretor de 
Macrodrenagem de São José dos Campos – SP: Análise do 

Adensamento Urbano na bacia do Ribeirão Vidoca com 
enfoque da Lei do Zoneamento - 165/97”. 

 
 

 
 

Ronaldo Garcia 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 
 
Profa. Dra  Maria de Lourdes N. O. Kurkdjian (Univap)_______________________ 
 
Prof. Dr. Mário Valério Filho (Univap)_____________________________________ 
 
Prof. Dr. Ademir Fernando Morelli (Univap)________________________________ 
 
Prof. Dr. Ricardo de Souza Moretti (IPT)___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcos Tadeu Tavares Pacheco 
Diretor do IP&D – UNIVAP. 
São José dos Campos –  Maio de 2003. 
 

 



 5

 

 

 

 

 

Agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À meus Pais, que não pouparam esforços e não mediram sacrifícios para me 

proporcionar uma educação de alto nível.  

 

À minha Esposa Maria Enilce e aos meus filhos Claudia, Márcia, Marcelo e Paulo pelo 

estímulo, e a quem dedico este trabalho.  

 
Aos meus Professores, ao Dr. Mário Valério Filho meu Orientador, e Dra Marlene Elias 

Ferreira, que deram valiosa contribuição na elaboração de nosso trabalho.  

 

Aos colegas Marcelo Alves e Marcel Fantin, pela importante contribuição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“É FÁCIL LIVRAR-SE DAS RESPONSABILIDADES. DIFÍCIL É 

ESCAPAR DAS CONSEQÜÊNCIAS POR TER SE LIVRADO 

DELAS”. 

GRACILIANO RAMOS. 

 
 
 
 
 
 

Resumo 



 7

 

O acentuado crescimento urbano das metrópoles brasileiras nas últimas décadas tem 

concorrido diretamente para o aumento substancial das áreas impermeabilizadas, 

causando erosão nas margens, obstrução no leito dos cursos d’água e áreas ribeirinhas 

e enchentes, concorrendo assim para prejuízos de ordem social, econômica e 

ambiental, como conseqüência de um sistema sobrecarregado. A contribuição das 

geotecnologias através dos sistemas de informações geográficas para a criação e a 

atualização de bancos de dados georeferenciados é de fundamental importância para 

estudos, diagnósticos e monitoramento dos perímetros urbanizados das bacias 

hidrográficas. Neste sentido, este trabalho apresenta uma abordagem metodológica 

para análise do adensamento urbano na bacia do Ribeirão Vidoca em São José dos 

Campos, sob o enfoque da Lei do Zoneamento – 165/97. Os resultados dessa análise 

foram espacializados na bacia e contribuíram para reafirmar as conseqüências de uma 

ocupação urbana descontrolada. Os níveis de aumento da vazão na bacia, para a 

ocupação atual (1997), foram ampliados em cerca de 16 vezes em relação à vazão de 

pré-urbanização, e projeta-se um acréscimo da vazão natural para mais de 27 vezes 

quando da ocupação total da bacia. A falta de um planejamento da drenagem urbana 

tem concorrido para o agravamento da situação. A proposta de um plano diretor de 

drenagem urbana, associado a uma legislação de zoneamento e a educação ambiental 

com enfoque na hidrologia urbana, se mostra imprescindível para o equacionamento 

das questões de drenagem urbana. 

 

Palavras Chave: Crescimento Urbano, Geotecnologias, Lei de Zoneamento, Plano 

Diretor de Macrodrenagem. 
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The rapid urban growth of Brazilian cities in the last decade has directly contributed to 

increase substantially the amount of impervious areas. Erosion to the riverbanks,  

obstruction of the riverbeds, wetlands and riparian areas, and flood on the major 

waterway corridors, are some of the consequence of an overloaded drainage system. As 

a result, this increase in flooding contributes to social, economic and environmental 

losses.  The contribution of the geotechnologies through the products of georeferential 

database system is of fundamental importance in the creation, monitoring and update of 

a georeferential database bank. The use of such technology plays an important role in 

providing for diagnostic studies towards monitoring of the urban perimeters in 

hydrographic basins and the preservation and improvement of the stormwater 

conveyance system and drainage watersheds in urban areas. In the present issue we 

present a new approach to analyze the urban growth in the Vidoca River basin in São 

José dos Campos with focus on the Zoning Law – 165/97. The results of this analysis 

were spatialized in the basin and contributed to reassure the damage caused by 

uncontrolled urbanization. Actually there is an increase of 16 times the natural basin 

flood, and we expect an increase greater than 27 times the natural flood when the basin 

achieve full urbanization in the future. The lack of an urban drainage plan has 

contributed to increase the hazards to the drainage system. An urban Stormwater 

Management Plan, associated to an urban zoning legislation, and environmental 

education that focus on urban hydrology, is of major importance to address the urban 

drainage issues. 

 

Keywords: Urban Growth, Geotechnologies, Zoning Law, Stormwater Master Plan. 
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Capítulo 1 
 

Introdução, Identificação do Problema e Objetivos. 

1.1. Introdução. 
 

 O Homem necessita intervir na natureza, modificar o espaço onde vive, para 

satisfazer suas necessidades de deslocamentos, habitação, subsistência, etc. O maior ou 

menor grau dessas intervenções acarretará um maior ou menor impacto ambiental, 

podendo conduzir a um “desenvolvimento sustentável” – onde o homem convive 

harmonicamente com a natureza, ou  infringir pesadas perdas ao ecossistema global. 

Dentre as questões relativas aos impactos ambientais, as inundações e a poluição 

dos corpos d’água estão entre os maiores problemas para  a humanidade. Esses 

impactos têm sido conseqüência do enorme incremento populacional que o globo 

terrestre tem sofrido nos últimos anos, sendo mais acentuados nos centros urbanos, em 

razão do crescimento industrial iniciado a partir do final do século passado, que 

motivou um êxodo dos trabalhadores do campo em direção aos centros urbanos, em 

busca de melhores condições de vida. 

Os sistemas clássicos atuais de drenagem urbana estão centrados na lógica do 

rápido escoamento das águas pluviais. Na quase totalidade dos casos, os projetos nunca 

levam em consideração seus impactos na macrodrenagem. Em decorrência da expansão 

urbana descontrolada, freqüentes ampliações nas obras já executadas se fazem 

necessárias como solução para suportar o crescente aumento das vazões. Essas soluções 

estruturais acarretam pesados investimentos por parte dos poderes públicos, que 

poderiam ser em muitos casos minimizados com a aplicação de políticas voltadas ao 

controle dos acréscimos das vazões e a aplicação de uma política rigorosa da não 

ocupação das áreas de inundação do leito dos corpos d’água.  

Na tentativa de ordenar esse crescimento, têm sido feitos inúmeros estudos e 

propostas várias medidas, com a finalidade de se elaborar um planejamento das áreas 

urbanas buscando, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades humanas sem causar um 

impacto sensível no ecossistema terrestre.  
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Durante o período de urbanização de uma bacia ocorre um aumento significativo 

na produção de sedimentos, causado por obras de terraplenagem, limpeza do terreno 

com a remoção da cobertura vegetal do solo, escavações, etc. 

 “Os efeitos da urbanização descontrolada sobre o sistema 
receptor dos corpos d’água são, a aceleração da erosão dos leitos, a 
deposição acelerada de sedimentos nos lagos e estuários, o 
assoreamento do habitat animal nos berços de desova e dos micro-
invertebrados, e o incremento dos poluentes”. (URBONAS, 1999). 

 

Disciplinar e ordenar esse crescimento urbano tem sido tarefa atribuída ao 

Planejamento Urbano, de forma que, racionalizando a ocupação e o uso do solo, seja 

possível compatibilizar esse crescimento com a capacidade de auto-regulação do 

complexo ecossistema ambiental.  

“O impacto da urbanização pode produzir aumento sensível nos 
coeficientes de escoamento de uma bacia. Um habitante produz em 
média cerca de 49 m2 de área impermeável numa bacia, e para cada 
10% de aumento na área impermeável, ocorre cerca de 100% de 
aumento no coeficiente de cheia e no volume de escoamento 
superficial”. (Tucci, 2000). 

 

Planejar o espaço urbano é uma tarefa complexa, multidisciplinar e 

multiobjetivos, com implicações econômicas, políticas, sociais e ambientais. O Plano 

Diretor Municipal deve ser o instrumento que busca direcionar o desenvolvimento 

urbano, consoante os anseios da sociedade, de forma que sejam minimizados os 

impactos ambientais, e ao Plano Diretor de Drenagem Urbana, como parte integrante do 

Plano Diretor Urbano, caberá a tarefa de propor diretrizes, visando solucionar ou 

minimizar os impactos decorrentes das intervenções antrópicas junto ao sistema da 

macrodrenagem natural. 

 “Um dos aspectos de grande relevância econômica e social do 
planejamento do uso e ocupação do solo urbano, em especial nas regiões 
metropolitanas, é, sem dúvida, o estudo dos condicionamentos ambientais 
que o quadro natural dessas áreas impõe à utilização dos seus recursos 
naturais, incluindo o solo”.  

 “O uso indiscriminado do solo urbano, sem um estudo prévio de 
suas limitações, tem gerado vários problemas de cunho social – perda de 
moradia, destruição de ruas, asfaltamentos, estradas, pontes, poluição 
visual, da água, do solo, do ar, - o que tem contribuído para diminuir, 
sistematicamente, a qualidade de vida em áreas metropolitanas ou em 
cidades com grande crescimento urbano”. (Agustín, 1985).  
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Na elaboração de nossa análise sobre os problemas decorrentes do impacto do 

crescimento urbano no sistema de macrodrenagem, citaremos o caso da cidade de Belo 

Horizonte, que foi projetada em fins do século XIX por técnicos brasileiros com 

inspiração em exemplos de outras cidades da Europa e Estados Unidos, de acordo com a 

concepção racionalista vigente a época. Esta concepção tinha um cunho de domínio da 

natureza pelo homem. Nesta análise, poderemos constatar que, desde a implantação do 

plano inicial até os dias de hoje, ocorreram várias intervenções estruturais na 

macrodrenagem, como forma de resolver os sérios problemas de inundações, erosões e 

poluição dos corpos d’água, em conseqüência do elevado grau de desenvolvimento que 

o município experimentou. A atual proposta de gerenciamento da drenagem urbana para 

Belo Horizonte, em fase de implantação, contempla a elaboração de um Plano Diretor 

de Macrodrenagem dentro de uma nova filosofia, a de se priorizar as medidas não 

estruturais, em contraposição a filosofia do projeto inicial que privilegiava um traçado 

geométrico para as ruas e avenidas, em detrimento da rede de drenagem natural.  

A escolha da Bacia do Ribeirão Vidoca para traçarmos subsídios ao Plano Diretor 

de Macrodrenagem Urbana de São José dos Campos, deve-se ao fato de que esta bacia 

apresenta atualmente uma forte tendência de urbanização, sem ter, contudo, uma 

política de gerenciamento que procure evitar que, pelo crescimento desordenado e sem 

uma visão mais abrangente da macrodrenagem, venha a ocorrer a mesma situação que 

se defronta a grande maioria dos municípios brasileiros com inundações e poluição dos 

corpos d’água.  

A atual legislação municipal não possui diretrizes que impeçam que esse 

adensamento ocorra de forma caótica. A aprovação dos projetos de drenagem de 

loteamentos, indústrias, etc., com grandes áreas impermeabilizadas, não levam em 

consideração o impacto desses empreendimentos na macro-drenagem, dentro de uma 

visão sistêmica que o assunto requer, provocando assim a sobrecarga do sistema de 

drenagem com o aumento das vazões e redução do tempo de concentração da bacia, 

(Anexo II). Assim freqüentemente há necessidade de serem feitos alargamentos ou 

canalizações para comportar o aumento de vazão, como podemos verificar pela 

documentação fotográfica das bacias do ribeirão Vidoca e Lava-pés, nas Figuras 

4.8.3.13 e 14, fls 90, 4.8.3.19 e 20, fls 91, e 4.8.3.25 e 26, fls 92.  
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A proposição de medidas regulatórias para se manter os níveis de escoamento da 

bacia próximos daqueles da fase de pré-urbanização, o estudo do adensamento urbano 

segundo classes de ocupação da bacia, a Lei de Zoneamento 165/97 e suas implicações 

na ocupação da bacia são os principais aspectos abordados em nosso trabalho.  

 

1.2. Identificação do Problema. 

Os corpos d’água, suas áreas marginais e as áreas de várzeas constituem um 

complexo sistema que proporciona o habitat natural para a vida animal, e formam 

também um sistema importante na composição do nosso espaço, desempenhando papel 

fundamental na formação, subsistência e mesmo na sobrevivência do ser humano.  

Estudar os impactos decorrentes do desenvolvimento urbano sobre o meio 

ambiente constitui fundamental importância para a manutenção ou mesmo melhoria das 

condições do ecossistema.  

Dentre os impactos ambientais, abordaremos o problema dos acréscimos de vazão 

devido à impermeabilização descontrolada e seus reflexos na macrodrenagem, e em 

menor escala os aspectos qualitativos das águas drenadas aos corpos d’água. Levaremos 

em consideração ainda, não só os aspectos técnicos, mas também os legais, sociais, 

financeiros e institucionais, bem como suas relações com a comunidade, buscando um 

desenvolvimento harmônico para o município. 

Para Desborges (1987), apud Silveira (2000), na sua evolução, a fase atual da 

drenagem urbana no Brasil corresponde a segunda etapa de uma seqüência evolutiva 

caracterizada por: 

1. Conceito higienísta, surgido na Europa no século XIX, que preconizava 

como medida de saúde pública a eliminação sistemática das águas paradas, 

dos dejetos domésticos jogados nas vias públicas; 

2. Racionalização e normatização dos cálculos hidrológicos. Mantém-se o 

conceito da rápida evacuação, mas procura-se estabelecer um melhor 

cálculo hidrológico para o dimensionamento das obras hidráulicas. Foi 

quando houve o surgimento o método racional; 

3. Abordagem científica e ambiental do ciclo hidrológico urbano, que busca 

aliar a consciência ecológica com o desenvolvimento tecnológico. 
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Para Silveira (2000), no Brasil, ainda hoje, na grande maioria dos seus 

municípios, a drenagem urbana está situada no contexto da segunda etapa, ou seja, o uso 

do conceito higienísta de evacuação rápida, combinada com a rede de esgoto pluvial 

separada da rede de esgoto doméstico (sistema separador absoluto), não conseguindo 

ainda atingir a terceira etapa.   

Segundo Fendrich (1999), é de suma importância promover a curto e médio prazo 

o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de drenagem urbana que contemplem 

os aspectos técnicos da hidrologia, hidráulica, saúde e meio ambiente, além dos 

aspectos sociológicos traduzidos pela política institucional e legal do setor.  

Nos vários planos diretores que foram elaborados para o município de São José 

dos Campos, nota-se a ausência de diretrizes específicas sobre o gerenciamento das 

águas de chuva, quer sobre o aspecto quantitativo, quer sobre os qualitativos. Os 

projetos de drenagem, elaborados com um enfoque tipicamente sanitarista, 

privilegiavam o rápido escoamento das águas de chuva, buscando seu afastamento sem 

se importar com os impactos ambientais, estágio este característico da segunda etapa 

evolutiva da drenagem, citado por Silveira.  As abordagens dos projetos de drenagem 

dos empreendimentos, estando limitadas às áreas em estudo, não levavam em 

consideração o impacto das contribuições de vazão desses projetos sobre a rede de 

macrodrenagem, muitas vezes levando à sua sobrecarrega.  A visão para o 

equacionamento dos problemas de enchentes decorrentes dos acréscimos de volume de 

montante era, na maioria dos casos, a proposição de medidas estruturais como 

alargamentos ou retificações do leito dos ribeirões ou a sua canalização, tudo no sentido 

de se resolver pontualmente os problemas, sem uma visão abrangente que o assunto 

requeria. 

A administração da drenagem urbana no Brasil, segundo Tucci (2000), é realizada 

pelos municípios os quais geralmente, não possuindo suporte técnico nesse assunto, 

adotam soluções como retificações, alargamentos ou canalização de riachos que 

inundam, apenas transferindo o problema de uma seção para outra na drenagem, sem 

uma análise mais completa do conjunto da bacia hidrográfica urbana. Essa solução 

implica em um custo muito alto para os municípios.  

Este fato vem ocorrendo na bacia do Ribeirão Vidoca, e em outras bacias do 

município, onde obras de caráter estruturais são implementadas como forma de resolver 
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os impactos transferidos para jusante pela excessiva e descontrolada impermeabilização 

das áreas de montante. 

Em face desse quadro, comum não só no cenário municipal como de resto em 

todo o País, onde técnicos e dirigentes não se preocupavam com a solução dos 

problemas de drenagem analisada sob o aspecto dos impactos ambientais, começou a se 

desenvolver na comunidade dos hidrólogos a preocupação de se alterar esse quadro, 

buscando dotar os municípios de ferramentas que pudessem, não só resolver os 

problemas da drenagem, mas também cuidar dos seus impactos sobre o meio ambiente. 

Os países desenvolvidos, já no início da década de 70, adotaram soluções que 

priorizavam o controle “na fonte” do escoamento gerado pela urbanização, ou seja, no 

lote ou no loteamento, dentro de uma filosofia de que “o melhor projeto de drenagem é 

o que mantém as vazões máximas iguais ou menores as das condições naturais”. 

(Tucci, 2000). 

Estudar os impactos das águas de chuva sob um enfoque ambientalista e, 

sobretudo, adotar uma visão sistêmica do problema da drenagem, deve ser doravante 

preocupação maior dos dirigentes e técnicos responsáveis pela drenagem urbana.  

Apenas recentemente no Brasil se têm notícias de que medidas não estruturais 

estão sendo propostas e implementadas, tais como: zoneamento das áreas de risco, 

atendimento preventivo pela defesa civil visando à solução do problema das enchentes, 

redução da carga poluidora das águas pluviais e proteção ao meio ambiente. Esse 

assunto vem sendo amplamente discutido no meio dos hidrólogos, com propostas de 

medidas mitigadoras.  

Alguns simpósios que trataram do assunto são: 

1. 1987 - Carta de Salvador. - No VII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e 

Hidrologia realizado em Salvador em novembro de 1987, foi promulgada a 

Carta de Salvador cujas principais recomendações foram: 

a. Uso Múltiplo dos Recursos Hídricos; 

b. Descentralização do processo decisório, para se contemplar 

adequadamente as diversidades e peculiaridades tanto regionais quanto 

estaduais e municipais; 

c. Participação das comunidades envolvidas de forma a viabilizar as ações  

pertinentes e assegurar sua agilidade e continuidade; 
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d. Necessidade de institucionalizar o Sistema Nacional de Gestão de 

Recursos Hídricos, com a participação da União, dos Estados do Distrito 

Federal e dos Municípios, como forma organizacional de implantação de 

planos e programas de recursos hídricos. 

 

2. 1989 - Carta de Foz do Iguaçu. -  VIII Simpósio Nacional de Foz do Iguaçu. 

Aspectos institucionais do gerenciamento dos recursos hídricos: 

a. “O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser integrado, sem 

dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, considerando a fase 

aérea, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico”; 

b. “A unidade geográfica básica a ser adotada para o gerenciamento dos 

potenciais hídricos é a bacia hidrográfica, como decorrência de 

condicionante natural que governa as interdependências entre as 

disponibilidades e demandas de recursos hídricos em cada região”;  

c. “A água , como recurso limitado que desempenha importante papel no 

processo de desenvolvimento econômico e social, impõe custos 

crescentes para obtenção, tornando-se um bem econômico de expressivo 

valor...”. 

 

3. 1995 - Carta de Recife. - Sobre o Controle das Enchentes Urbanas. 

Apresentada no Boletim da ABRH, no 54, p. 6, 1995. (Coleção ABRH de 

Recursos Hídricos). Traça a diretriz fundamental para o gerenciamento da 

drenagem urbana no Brasil, visando diminuir o impacto causado pelas 

inundações. 

(Anexo I). 

 

Hoje o entendimento do problema passa pela busca de soluções visando diminuir 

ou se possível eliminar os impactos do crescimento urbano sobre o meio ambiente, 

levando-se em consideração não só as necessidades dos seus habitantes, mas também as 

da vida selvagem e preservação do seu habitat natural. 

As diretrizes do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana de Águas Pluviais 

deverão ser traçadas sob o enfoque de múltiplos objetivos tais como abastecimento, 
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recreação, controle de erosão e de inundações, controle de poluição, drenagem, 

educação ambiental e do planejamento do uso e ocupação dos solos.  Esta abordagem de 

múltiplos objetivos deverá conduzir a uma maximização de benefícios e uma 

minimização dos impactos financeiros e ambientais para toda a comunidade, levando-se 

em consideração ainda os aspectos legais, consoante a legislação vigente e as 

modificações necessárias para promover a adequada ocupação e uso do solo.  

Nossa análise será baseada no estudo dos impactos das intervenções antrópicas 

sobre o meio ambiente na bacia do Ribeirão Vidoca, em face ao crescimento 

populacional na bacia, no que diz respeito aos aspectos quantitativos e em menor escala 

aos qualitativos das águas de chuva, e fornecer subsídios para o encaminhamento da 

solução desses problemas, enfatizando a priorização de medidas não estruturais, sob o 

enfoque da Lei 165/97, Lei de Zoneamento atualmente em vigor.  

 
1.3.  Relevância do Tema 

 
O crescimento populacional das grandes cidades brasileiras e o conseqüente 

aumento da área impermeabilizada nas bacias hidrográficas, o assoreamento dos leitos 

dos rios, a poluição dos corpos d’água e as deficiências no planejamento da drenagem 

urbana formam um quadro dos principais problemas que afligem, há algum tempo, os 

municípios brasileiros.  

Nos Planos Diretores, quase nenhuma importância tem sido dada ao planejamento 

e ao gerenciamento da macrodrenagem urbana. Analisada sob o aspecto institucional, 

segundo Tucci (1999), o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil tem sido 

historicamente ligado ao Poder Municipal, contudo a grande maioria das cidades 

brasileiras não possui equipe técnica, capacidade administrativa e recursos financeiros 

necessários ao bom equacionamento do problema. Muitas outras cidades, por seu porte 

ou orçamento reduzido, embora essa estrutura não se justifique, encontram dificuldade 

em apoio dos organismos das instâncias superiores e de acesso aos recursos financeiros 

necessários à solução de seus problemas, o que apresenta reflexos óbvios na eficiência  

da operação dos sistemas, na medida que conduzem a dificuldades para a introdução de 

inovações tecnológicas, em termos de planejamento, projeto e gestão integrada do 

sistema. Por outro lado, muitas vezes os técnicos ou responsáveis pelo encaminhamento 

das questões de drenagem, limitam-se a aplicar soluções estruturais como forma de 



 23

solucionar os problemas, quase sempre por deficiência de sua formação acadêmica, por 

pressões políticas, ou mesmo por pressões da comunidade desprovida de conhecimento 

de outras medidas de caráter não estrutural. 

Certamente que, para estudarmos a drenagem, é necessário nos preocuparmos 

com a ocupação de espaços.  As águas de chuva, uma vez precipitadas, irão seguir seu 

curso natural de ocupar os leitos dos cursos d’água, as áreas de baixadas, as várzeas de 

inundação e seu leito maior de inundação.   

Para Tucci (2000), a ocupação do leito maior dos cursos d’água pelas populações 

não só de baixa renda ocorre sempre que, passado algum tempo sem ocorrência de 

inundações, esses terrenos recebem um contingente de famílias sem possibilidade de 

aquisição de terrenos em outras áreas, e que pressionam o poder público. Ocorre, assim, 

uma competição entre a drenagem e as demais necessidades do município, como saúde, 

sistema viário, habitação, escolas etc. Esse quadro tem nos mostrado que, em face da 

escassez de recursos financeiros, a drenagem urbana tem sido relegada a um segundo 

plano, somente lembrado quando da ocorrência de novas enchentes.  

Mudar esse quadro é um grande desafio a ser enfrentado pela grande maioria dos 

engenheiros e arquitetos brasileiros que atuam no campo da hidrologia urbana e, para 

atingir esse objetivo, é necessário que se promovam mudanças na maneira de se 

conduzia à solução do problema, buscando priorizar a implementação de medidas não 

estruturais, ferramenta menos onerosa, a implementação de programas de 

esclarecimento e educação da população, visando atingir os objetivos dessa nova 

alternativa proposta. 

 

1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é de gerar subsídios para elaboração do Plano Diretor de 

Macrodrenagem para o Município de São José dos Campos, sob o enfoque da Lei de 

Zoneamento - 165/97. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Elaborar um levantamento das obras estruturais na macrodrenagem na 

bacia estudada, com um diagnóstico dos problemas que interferem no seu 
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desempenho, em face aos impactos ambientais infringidos pelas 

intervenções antrópicas; 

b. Elaborar uma análise multi-temporal da criticidade da bacia do Ribeirão 

Vidoca, ano de 1997, utilizando-se de dados multifonte (cartas, imagens 

orbitais, aerofotos e de campo) a partir de um banco de dados 

georeferenciado, utilizando-se das Geotecnologias aplicadas ao estudo da 

área, através do Sistema de Informações Geográficas SIG; 

c. Elaborar uma análise do adensamento urbano da bacia do Ribeirão Vidoca, 

segundo as classes de adensamento e seus reflexos no aumento do 

coeficiente de escoamento superficial, consoante a Lei 165/97, Lei de 

Zoneamento, com vistas aos reflexos das impermeabilizações do solo nos 

aumentos das vazões; 

d. Propor diretrizes para direcionar o uso e ocupação dos solos de forma a se 

evitar os problemas da ocupação desordenada e seus impactos na 

macrodrenagem. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

2.1 A Produção do Espaço Urbano.    

 Para Castells, (1984), o espaço é uma expressão da estrutura social e pode ser 

compreendido a partir da articulação histórica de vários modos de produção, ou seja, 

uma combinação entre as instâncias econômica, político-institucional e ideológica, 

sendo a estância econômica a determinante. Em sua análise, ele incorpora, o modelo 

marxista ortodoxo, no qual o espaço é o resultado da competição entre diversos agentes  

sociais pelo uso do solo.  

 Segundo Gottdiener (1993), o espaço é produto e instância da sociedade, ele 

contempla ainda a ação do setor imobiliário, o qual interfere na produção do espaço, 

como forma de acumulação de capital. 

 Para Santos (1994), por espaço se entende o meio, o lugar material da 

possibilidade de eventos, o meio onde a vida é tornada possível. O espaço, como uma 

dimensão das relações entre sociedade e natureza -  uma dimensão da reprodução social, 

é socialmente construído.  

Na construção do espaço, segundo Coelho (2001), o senso comum tem construído 

alguns pressupostos de que os seres  humanos, ao se concentrarem em um determinado 

espaço físico, aceleram inexoravelmente os processos de degradação ambiental e, assim, 

por essa lógica, a degradação ambiental cresce  na proporção em que a concentração 

populacional aumenta. Sendo a urbanização uma transformação da sociedade, os 

impactos ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao mesmo tempo, 

produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da sociedade 

estruturada em classes sociais. Como produto, ele atua como novo condicionante do 

processo no momento seguinte.  

Na interação entre sociedade e natureza, como entender o impacto ambiental? 

Coelho (2001) entende o impacto ambiental como um processo. Eles não podem 

ser explicados voluntaristicamente através de atos, nem pelo arcabouço das ciências 

naturais, isto é, através de mensurações ou relações mecânicas de causa e efeito, mas 

segundo um arcabouço de mudanças sociais estruturadas de longo prazo. Impacto 
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ambiental é, portanto, o processo de mudanças sociais e ecológicas causado por 

perturbações no ambiente. Diz respeito ainda a evolução conjunta das condições sociais 

e ecológicas estimulada pelos impulsos das relações entre forças externas e internas a 

unidade espacial e ecológica, histórica ou socialmente determinada. É a relação entre 

sociedade e natureza que se transforma diferencialmente e dinamicamente. 

Os problemas ambientais (ecológicos e sociais) não atingem 

igualmente todo o espaço urbano, atingem muito mais os espaços físicos de 

ocupação das classes sociais menos favorecidas do que das classes mais 

elevadas. A distribuição espacial das primeiras está associada á 

desvalorização de espaço, quer pela proximidade dos leitos de inundação 

dos rios, das indústrias, de usinas termo nucleares, quer pela 

insalubridade, tanto pelos riscos ambientais como desmoronamentos e 

erosão, quanto pelos riscos das prováveis ocorrências de catástrofes 

naturais, como terremotos e vulcanismos. A suscetibilidade dos solos à 

erosão correlaciona-se com as relações sociais de propriedade e com os 

acessos das diferentes classes sociais às técnicas de conservação dos solos.  

(Coelho, 2001, p.27).  

 

Historicamente, as cidades quase sempre se localizavam às margens dos rios, e 

progressivamente iam se expandindo para montante, ao longo das bacias, ocupando as 

terras mais favoráveis à urbanização. Contudo, essa ocupação tem sido feita muitas 

vezes de forma incompatível com os condicionamentos ambientais, causando sérios 

impactos ao meio ambiente, quer seja pela ocupação de áreas do leito de inundação dos 

rios, quer pela ocupação de áreas de forte declividade ou com potencial de grande 

erodibilidade. 

Os desastres ambientais de grandes proporções, como deslizamento de encostas, 

inundações, etc., têm mostrado que o homem não utiliza o meio ambiente de forma a 

compatibilizar as ações antrópicas com as leis da natureza. Os aglomerados urbanos, 

nos grandes centros, têm provocado mudanças no micro clima urbano, o qual é 

sensivelmente diferente do micro clima rural, com o surgimento de ilhas de calor, que 

agravam os episódios de poluição do ar e o aumento da precipitação pluviométrica.  A 

ocupação das bacias tem sido feita segundo estágios de desenvolvimento. 
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Segundo Tucci (2000), elas são ocupadas segundo três estágios: 

� Estágio 1. -  a bacia começa a ser urbanizada de forma distribuída, com maior 

densificação a jusante, aparecendo, no leito natural, os locais de inundação devido a 

estrangulamentos naturais ao longo do seu curso; 

� Estágio 2. - As primeiras canalizações são executadas a jusante, com base na 

urbanização atual; com isso, o hidrograma a jusante aumenta, mas ainda é contido 

pelas áreas que inundam a montante e porque a bacia não está totalmente adensada; 

� Estágio 3. - com a maior densificação, a pressão pública faz com que os 

administradores continuem o processo de canalização para montante. Quando o 

processo se completa, ou mesmo antes, as inundações retornam a jusante,  devido ao 

aumento da vazão máxima, quando esta não tem mais condições de ser ampliada. As 

áreas de montante funcionavam como reservatórios de amortecimento. Nesse 

estágio a canalização simplesmente transfere a inundação para jusante. 

Dentre os impactos ambientais mais significativos causados pela urbanização, 

merecem destaque os decorrentes do aumento das áreas impermeabilizadas e os reflexos 

no ciclo hidrológico.   

Os outros impactos, além das enchentes, são: o aumento da produção de 

sedimentos em decorrência dos processos erosivos, a degradação da qualidade da água 

contaminada pelos esgotos pluviais e lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água 

e a poluição dos aqüíferos. 
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2.2 O Ciclo Hidrológico. 
 

 

 
    Fig 2.2.1 – O Ciclo Hidrológico. Fonte: adaptado de NASA’s Observatorium,(2002). 
 

O Ciclo Hidrológico é um processo contínuo, segundo o qual a água é purificada 

pela evaporação e transportada da superfície da Terra, inclusive oceanos, para a 

atmosfera e de volta a Terra e aos oceanos.  A água na natureza se apresenta de várias 

formas num processo de transformações sucessivas. É um sistema fechado sobre o qual 

atuam principalmente os ventos, a força da gravidade e a energia dos raios solares. Este 

Ciclo pode ser curto ou levar milhões de anos, se a água  se encontrar aprisionada nas 

calotas polares. Condensada nas nuvens, ela se precipita sobre a Terra em forma de 

chuva, neve ou granizo, e dá origem aos escoamentos superficiais que, em parte, ficam 

retidos pelo solo e nele se infiltra. A parte que se infiltra nos solos pode ser armazenada  

e acumular-se em bacias subterrâneas (aqüíferos). As águas de superfície, ao escoarem, 

formam os cursos d’água e os depósitos superficiais. Expostas aos raios solares, as 

águas de superfície e a das plantas se evaporam - constituindo a fase da 

evapotranspiração, e posteriormente se condensam formando as nuvens, fechando, 

assim, o ciclo hidrológico.  

Esse ciclo pode sofrer profundas transformações em conseqüência das 

intervenções antrópicas que impactam o meio ambiente. O impacto da urbanização no 

Balanço Hídrico produz modificações no ciclo hidrológico nas suas várias fases, 

conforme mostra a fig. 2.2.2. 
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Fig. 2.2.2 – Impacto da Urbanização na Hidrologia das Bacias Hidrográficas. 
Fonte : Adaptado de Schueler, (1987). 

 
Na fase de pré-urbanização, ocorre uma maior retenção da precipitação 

pluviométrica pelos solos, que, ao se infiltrar, promove uma maior recarga dos aqüíferos 

e um menor volume de escoamento superficial em relação à fase de pós-urbanização. 
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Na fase de pós-urbanização os volumes escoados aumentam, os picos de vazão são 

maiores e mais rápidos, e os volumes infiltrados diminuem, provocando uma redução na 

recarga dos aqüíferos. A figura 2.2.3. apresenta um gráfico destas variações. 
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Fig. 2.2.3. – Variação do balanço hídrico com a urbanização num clima temperado em % da 
precipitação total (OECD,1986). Fonte: (Tucci, 2000). 
 

 Para a análise dos impactos do escoamento superficial sobre a macrodrenagem, 

interessa-nos estudar o comportamento do escoamento superficial gerado pela 

urbanização e os procedimentos necessários para que os volumes escoados não sejam 

maiores que aqueles ocorridos na fase de pré-urbanização. 

 Podemos também avaliar a criticidade do problema da acelerada expansão 

urbana nos municípios brasileiros impactando a macrodrenagem pelos dados do DAEE-

SP. No estudo da bacia hidrográfica do Rio Tietê em São Paulo, a vazão de projeto em 

1894, no trecho compreendido entre a foz do Tamanduateí e Osasco, era de 174 m3/s. 

Posteriormente, no Plano Saturnino de Brito (1925), a vazão de projeto passou para 400 

m3/s. Em 1968, pelo plano Hibrace, a vazão de projeto passa a 650 m3/s, e em 1986, 

pelo plano Promom, a vazão atingiria 1.188 m3/s. Os estudos de 1995 já indicavam 

valores cerca de 20% superiores ao do projeto Promom.  
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Fig. 2.2.4.  Evolução das vazões do Rio Tietê, SP. Fonte (DAEE, 1999). 

 

 2.3 Aspectos Legais de embasamento do Plano Diretor de 

Macrodrenagem Urbana.  

 
 Faremos uma análise da legislação com respeito aos aspectos quantitativos e 

qualitativos das águas de chuva, visando principalmente aos problemas do impacto da 

urbanização sobre a drenagem urbana. 

“A estreita vinculação das normas jurídicas relativas as águas 
com o ciclo hidrológico, que praticamente desconhece limites no seu 
percurso, faz com que o Direito de Águas contenha tanto normas 
tradicionalmente colocadas no campo do direito privado, como do 
direito público. Suas fontes são a legislação, a doutrina, a 
jurisprudência e o costume”. (Pompeu, 2000). 
 

No Brasil, segundo Pompeu, o regime das águas públicas teve duas fases distintas: 

antes e após a Constituição do Império, quando foram definidos os direitos e 

prerrogativas da Coroa. O sistema jurídico brasileiro está filiado ao sistema de direito 

romano-germânico, no qual foi baseado o seu Código de Águas. 

 

2.3.1. As Constituições do Brasil e do Estado de São Paulo. 

Segundo Pompeu (2000), a Constituição do Império de 1824, e a Republicana de 

1891, não trataram especificamente de matéria relativo ás águas. A Constituição de 

1891, não disciplinou o domínio hídrico, apenas atribuiu ao Congresso Nacional a 

competência para legislar sobre a navegação dos rios que banhe mais de um Estado ou 

se estendam a territórios estrangeiros.  
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A Constituição Republicana de 1934 declarou de domínio da União os bens que a 

época a esta pertenciam, nos termos da lei em vigor, os lagos e quaisquer correntes em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, servissem de limites com 

outros países ou se estendessem em território estrangeiro. O Código de Águas, de 1937 

era compatível com essa Constituição. A Constituição de 1937 apenas repetiu a de 

1934, e somente a de 1946 promoveu alterações na questão do domínio hídrico, 

excluindo a categoria dos rios municipais, atribuindo à União os lagos e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhassem mais de um estado, 

servissem de limites com outros países ou se estendessem a território estrangeiro.  

A Constituição de 1967, não introduz novidades em relação à Constituição 

anterior, e somente a de 1988 promove alterações ao regime anterior, embora mantendo 

as disposições relativas as águas da União.  Em relação aos Estados inclui entre seus 

bens as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, 

ressalvadas nesse caso, na forma da Lei, as decorrentes de obras da União.  

 

2.3.2. O Código de Águas de 1934.  

O Código de Águas brasileiro, um marco na legislação das águas, foi apresentado 

ao Congresso pelo Governo em 1907, e promulgado somente aos 10 de julho de 1934, 

pelo Decreto 24.643, após longos anos de tramitação pelo Congresso. Os livros I e II 

referiam-se ao domínio hídrico, os quais não foram regulamentados, o que não se deu 

com o Livro III, relativo as forças hidráulicas e indústrias elétricas, Barth (1999). 

“Após 27 anos de tramitação no Congresso, o Poder Executivo  
promulga o Código de Águas (Decreto 24.643 de 10 de julho de 
1934), que se constitui no marco regulatório fundamental para o 
setor de energia elétrica, ao proporcionar os recursos legais e 
econômicos financeiros para a notável expansão do aproveitamento 
do potencial hidroelétrico que ocorreu nas décadas seguintes”. 
(Barth, 1999). 
 

 “Graça á cultura, a inteligência e aos esforços de Alfredo 
Valladão, autor do anteprojeto, o Código brasileiro é considerado 
mundialmente como das mais completas dentre as leis de águas já 
produzidas. Os princípios nele constantes são invocados em diversos 
países como modelos a serem seguidos, mesmo por legislações 
modernas”.(Pompeu, 2000). 
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Contudo, segundo Pompeu (2000), muitas das disposições do Código de Águas, 

que deveriam ser tratadas por leis especiais ou regulamentos, deixaram de ser feitas e 

conseqüentemente aplicadas, como as questões relativas à desobstrução dos cursos 

d’água pela Administração à custa dos infratores; multas; reposição do leito e das 

margens no estado anterior, quando indevidamente ocupados; inspeção e autorização 

das águas comuns e particulares; desobstrução das águas comuns; salubridade das águas 

à custa dos infratores; servidões urbanas de aqueduto, canais, fontes, esgotos sanitários 

e pluviais; disciplina das águas nascentes; e a fixação de sanções pelo descumprimento 

das normas, o que provocou uma grave lacuna e gerou um retrocesso relativo à 

legislação sobre o assunto.  

O fato de a regulamentação do Código ter sido feita somente nos capítulos 

referentes ao aproveitamento hidrelétrico, deixando de lado seus usos múltiplos e a sua 

qualidade, provocou por parte dos Estados, na década de 70, a necessidade de fazerem 

leis para disciplinar o controle da poluição, visando à proteção da saúde da população. 

Assim, “a legislação de gestão das águas no Brasil passou a ser geradora de conflitos 

entre as decisões do setor elétrico e de irrigação, entre quantidade e qualidade das 

águas, entre decisões federais e estaduais”. (Barth, 2000). 

 

2.3.3.  A Constituição do Estado de São Paulo. 

A Constituição do Estado de São Paulo prevê um sistema integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos, que envolve também os municípios e as entidades 

civis. Ela assegura ainda os recursos financeiros para o abastecimento da população, 

aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, transporte hidroviário, etc. A Lei No 

6134/88, promulgada após a Constituição de 1988, trata da proteção e controle das 

águas subterrâneas em seu território, ainda de domínio não definido pela Constituição 

Federal.  

 

2.3.4. Resumo das Leis Estaduais e Federais. 

Apresentamos a seguir uma tabela com  o resumo da legislação Federal e Estadual 

sobe recursos hídricos. 
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TABELA 2.3.4.1  QUADRO RESUMO DE LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS . 

LEIS ESTADUAIS  
E  FEDERAIS 

 
ASSUNTO  

 
TÓPICOS PRINCIPAIS / COMPETÊNCIAS 

 
 
 
Decreto Federal 
24.643 de 
10/07/1934. 

 
 
 
Institui o Código 
de Águas no País. 

Marco fundamental para o setor de energia elétrica; 
Estabelece competência da União para as concessões dos 
aproveitamentos hidroelétricos. Assegura o uso gratuito de 
nascentes e correntes d’água para necessidades da vida; 
estabelece a concessão de uso para derivações de águas 
públicas; estabelece o ilícito para poluição das águas; impede 
proprietários lindeiros a restringir o livre curso das águas; 

 
 
 
Lei Estadual 
6134, de 2/6/1988. 

 
Implanta o 
controle sobre as 
águas subterrâneas 
no Estado de São 
Paulo. 

DAEE – Administração das águas subterrâneas do Estado, no 
campo da pesquisa, captação e fiscalização e sua interação c/ as 
águas superficiais e o ciclo hidrológico. 
CETESB – Prevenção e controle da poluição 

Secretaria de Saúde – Controle para consumo humano. 
IG – Instituto Geológico, controle pesquisa e estudos 
geológicos.  
CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, baixar 
normas p/ cumprimento do Regulamento. 

 
Lei Estadual 
7663 de 30/12/91. 

 
Estabelece normas 
sobre a Política 
Estadual de 
Recursos Hídricos 
e ao Sistema 
Integrado de seu 
Gerenciamento. 

Articulação do Estado c/ a União, Estados vizinhos e 
Municípios, para aproveitamento e controle dos recursos 
hídricos em seu território para fins de geração de energia; 
utilização múltipla dos recursos hídricos; controle das cheias; 
prevenção das inundações; drenagem e a correta utilização das 
várzeas; proteção da flora e fauna aquáticas e do meio 
ambiente. Estatui a Outorga do direito de uso para derivação de 
água de seu curso ou depósito, para fins de abastecimento 
urbano, industrial, agrícola e outros; concessão de obras de 
regularização de vazão. Estabelece o Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, FEHIDRO. Cria o Comitê de Bacias 
Hidrográficas. Autoriza contratação de estudos referentes ao 
princípio do usuário pagador.  

 
Lei Estadual 
9034 de 
27/12/1994.  

Aprova o 2o Plano 
Estadual de 
Recursos Hídricos 
- PERH. Divisão 
do Estado em 22 
Unidades 
Hidrográficas de 
Gerenciamento e 
Recursos Hídricos. 

 
 
Inclui bacias hidrográficas de rios que podem ser apontadas 
como rios federais, destacando-se a do Rio Paraíba do Sul, 
Bacia 2, Fig 2.3.4.1. 
As águas de domínio Federal, ou de produção de energia 
hidroelétrica, terão a ordem de prioridade de uso estabelecida 
em articulação com a União. 
Fig. 2.3.4.1. – Mapa das 22 unidades hidrográficas do Estado.  

Lei Federal 9433 
de 8/01/1997. 

Institui a Política 
Nacional de 
Recursos Hídricos 
e cria o Sistema 
Nacional de 
Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, 
regulamentando o 
Inciso XIX do arto 
21 da Constituição 
Federal. 

A água é um bem de domínio público; A água é um recurso 
natural limitado dotado de valor econômico; É prioridade para 
consumo humano e de animais; A gestão dos recursos hídricos 
deve proporcionar o uso múltiplo das águas; A bacia 
hidrográfica é a unidade territorial para implantação da Política 
Nacional dos Recursos Hídricos; A gestão dos recursos 
hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 
do Poder Publico, dos usuários e das comunidades; Define o 
regime de outorga de direito de uso dos recursos hídricos para 
assegurar o controle quantitativo e qualitativo de seu uso e 
direito de acesso. 

Tabela 2.3.4.1.- Fonte: adaptado de (Barth, 2000), e (Pompeu, 2000). 
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Fig. 2.3.4.1.- Mapa das Unidades Hidrográficas do Estado de São Paulo – Fonte 

SEADE. 

 

 

2.3.5.   O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

A Constituição Federal de 1988 atribui à União a competência para instituir o 

sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos. 

Segundo Barth (2000), a concepção do sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos está baseada nos seguintes condicionantes e fundamentos: 

a) Quanto aos aspectos jurídico-institucionais: 

• Na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas 

Municipais, que determinam a competência da União, dos Estados e dos 

Municípios no campo dos recursos hídricos; 

• No Código de Águas e na legislação complementar e correlata assim como na 

legislação ambiental, neste caso, no que diz respeito aos aspectos de qualidade 

dos recursos hídricos. 
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b) Quanto às especificidades do recurso hídrico, cujo gerenciamento deve 

atender aos seguintes princípios básicos: 

• Ser integrado, considerando a unidade do ciclo hidrológico; 

• Adotar a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento; 

• O fato de ser um bem de múltiplos usos, competitivo entre si, 

progressivamente mais escasso, fator de indução ou limitação do 

desenvolvimento econômico e social; Nas características físicas, 

climáticas, hidrológicas, hidrogeológicas e ambientais das regiões e 

bacias hidrográficas brasileiras. Nas peculiaridades socioeconômicas, 

políticas e culturais das grandes regiões e Estados brasileiros. 

 
“Pela Lei 9433/97 são bens da União os lagos, rios e quaisquer 

correntes em terrenos em seu domínio ou que banhem mais de um Estado, 
ou que sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 
praias fluviais. Aos Estados foram atribuídas as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes ou em deposito, com exceção para as 
águas em depósito decorrentes de obras federais. Assim verifica-se uma 
dupla jurisdição para alguns casos. Quanto às calamidades públicas, 
como as enchentes, cabe a União o planejamento e a promoção da defesa 
permanente da população contra elas. Na Constituição Paulista, Arto 
205, IV, prevê-se a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à 
saúde e a seguranças publica e prejuízos econômicos e sociais .”  
(POMPEU, 2000).  

 
 

LEI 9433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 

A lei 9433 de 08/01/97 instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. São esperados os seguintes 

resultados: 

� Desenvolvimento de sistemas de informação sobre recursos hídricos; 

� Eleição de objetivos para enquadramento dos corpos d’água; 

� Organização de cadastros para outorga de direitos de uso da água que 

subsidiem a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e 

com base no programa de investimentos, a primeira aproximação do Plano de 

Bacia Hidrográfica. 
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Aspectos Relevantes da Lei. 

� Adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão; 

� Uso múltiplo da água; 

� A água é um bem finito e vulnerável; 

� A água tem valor econômico; 

� Gestão descentralizada e participativa. 

 

Organismos para Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos. 

� Conselho Nacional dos Recursos Hídricos; 

� Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

� Comitês de Bacias Hidrográficas; 

� Agências de Águas; 

� Organizações civis de recursos hídricos. 

 

Estratégias para Implementação do Programa em São Paulo. 

1. Implementar o arranjo institucional para a gestão dos recursos hídricos da 

bacia; 

2. Ampliar a participação da sociedade civil e fomentar a participação do setor 

privado; 

3. Promover a integração de políticas e coordenação técnica entre os comitês e 

Agencias da bacia; 

4. Constituir Agência da bacia conforme legislação estadual; 

5. Adequar as leis estaduais à regulamentação da lei federal;  

6. Implantar a cobrança pelo uso da água; 

7. Definir tarifas realistas; 

8. Otimizar os recursos públicos, orientando-os para o programa; 

9. Promover o fortalecimento institucional e a capacidade técnica; 

10. Desenvolver bases cartográficas, estudos de viabilidade e projetos básicos; 

11. Compatibilizar as propostas com as dos demais estados. 

Fontes de Financiamento: 

• Orçamentos: Federal, Estadual e Municipal; 
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• Recursos privados e de Agências Internacionais; 

• Tarifas de serviços de saneamento,; 

• Cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos. 

 

2.4. Geoprocessamento. 

Os sistemas de geoprocessamento são constituídos de um conjunto de 

equipamentos (hardware) e de software, para coleta, armazenamento e tratamento da 

informação espacial georreferenciadas.  Compreende também o desenvolvimento de 

novos sistemas e aplicações. 

Para Christofoletti et al. (1992), o geoprocessamento é um ambiente tecnológico 

que envolve a coleta e tratamento da informação espacial, bem como o desenvolvimento 

de novos sistemas e aplicações. 

2.4.1 Sistemas de Informações Geográficas - SIG. 

Segundo Câmara & Davis, (1999), em Fundamentos de Geoprocessamento, 

INPE, o termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e 

que vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de 

Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e 

Regional. As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de 

Sistemas de Informações Geográficas - SIG,  ou GIS – Geografical Information System 

– permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar 

banco de dados georreferenciados.  

Segundo o INPE, o geoprocessamento expressa o conjunto de tecnologias que 

integram as fases de: 

• Coleta feita por imagens de satélite, de radar ou fotos aéreas, 

levantamentos topográficos e geodésicos, incluindo-se a tecnologia de 

posicionamento orbital – GPS, e investigações de campo;  

• Processamento e uso de informações relacionadas ao espaço físico por 

meio de CADs,  

• Processamento de imagens digitais e sistemas de informações 

geográficas – SIG; 

•  Cruzamentos, análises e produtos.  
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O sistema de informações geográficas é constituído por um conjunto de 

ferramentas especializadas em adquirir, armazenar, recuperar, transformar e emitir 

informações espaciais. Esses dados geográficos descrevem objetos do mundo real em 

termos de posicionamento, com relação a um sistema de coordenadas. (Câmara et al., 

1999). 

Dentre suas principais aplicações estão os estudos relativos ao meio ambiente, 

recursos naturais, planejamento urbano, inventários e manutenção de registros 

atualizados de uso da terra, etc. 

Dentre os vários SIGs existentes no mercado atualmente, destacam-se o 

ARC/INFO, ARCVIEW, MGE, SPANS,  SPRING, SIG  e o SGI/INPE.  

A estrutura do Sistema de Informações Geográficas é organizada em Projetos, 

que constitui sua unidade básica. A cada projeto corresponde um referencial geográfico 

e é formado por planos de informação, (PIs). Dentre os tipos de informação contidas 

nos PIs, podemos citar: Plano de Drenagem, Plano Altimétrico, da Malha Viária, de 

Tipos de Solo, de Uso e Ocupação da Terra, Plano Cadastral, etc. Cada plano de 

informação corresponde a certos tipos de informação de uma região em estudo. 

Reunindo vários planos de informação, em superposição, podemos gerar mapas de áreas 

consoante o interesse específico do pesquisador, por exemplo: mapa de restrição de uso 

do solo em áreas de declividade maior de 30%; mapa de áreas com risco de erosão; 

mapas planialtimétricos; mapas geológicos e  geomorfológicos, etc. 
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Fig. 2.4.1.1. – Conceito de superposição dos PIs em SIG. Fonte: (FAO, 1989). 

 

 

2.4.1.1 Categorias e Formatos dos PIs. 

Cada plano de informação contém determinados dados, georeferenciados, 

relacionados a um determinado tema, os quais se organizam segundo as categorias, 

Temática, Modelo Numérico de Terreno e Imagem.  

 

CATEGORIAS PLANOS DE INFORMAÇÃO 

TEMÁTICA Áreas Urbanizadas, Tipos de Vegetação, Drenagem, Uso e Ocupação 

da Terra, Áreas de risco de Erosão, Mapas de declividade, etc. 

MNT Mapas de Altimetria. 

IMAGEM Imagens Orbitais; Aerofotos. 

Tabela 2.4.1.1.1  Exemplo de Categorias e Planos de Informação. 
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Uma das vantagens de utilizarmos o SIG é a possibilidade de agruparmos os 

vários tipos de planos de informação para compormos a representação das informações 

que desejamos em uma certa região. Essas informações são representadas geralmente 

em dois formatos o Vetorial e o Raster. 

O formato Vetorial é muito empregado na geração de mapas, usualmente mapas 

de drenagem, mapas de rodovias, mapas cadastrais de redes de galerias, etc.  enquanto o 

formato Raster é composto de um conjunto de células contíguas, formando uma matriz 

bi-dimensional. A matriz é constituída de elementos ou células denominadas também de 

“pixel” (picture element), referenciadas por linhas e colunas. Cada linha e coluna são 

referenciadas por números que darão o atributo da célula.  

 
Fig. 2.4.1.2.- Comparativo entre os modelos Raster e Vetorial. Fonte : adaptado de (Aronoff, 

1989). 
  

O Sistema de Informações Geográficas tem se mostrado uma importante 

ferramenta nos estudos de planejamento urbano e regional, e tem sido usado por vários 

pesquisadores com este fim, tendo em vista a rapidez na obtenção dos dados e a 

possibilidade de sua rápida atualização e integração. 
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2.5  O PLANEJAMENTO URBANO – OS PLANOS DIRETORES. 

2.5.1  O Planejamento Urbano no Brasil 

 
 

A historia do planejamento urbano no Brasil, segundo Villaça (1999), inicia-se 

em 1875, e se divide em três períodos: o primeiro de 1875 até 1930,  o segundo de 1930 

até 1990, e o terceiro até hoje. O período 1930-1990 pode ser subdividido em três sub 

períodos: o do urbanismo e do Plano Diretor (1930-1965), o dos Superplanos (1965-

1971) e o do “Plano sem Mapa” (1971-1992), (Villaça, 1999, p. 204)  . 

Inicialmente os planos de urbanização tinham um caráter meramente 

embelezador, e sofriam forte influência do exterior. Iniciando na década de 30, o 

planejamento urbano assume um caráter ideológico técnico-científico, sendo 

considerado ferramenta indispensável na solução dos problemas urbanos.   

Segundo Villaça, somente pelo enfoque da ideologia é que se pode apreender a 

produção e a reprodução do planejamento urbano, cristalizado na figura do plano 

diretor.  

O planejamento urbano e o zoneamento possuem histórias distintas. “O 

zoneamento – ao contrário do planejamento urbano stricto sensu - surge no Brasil sem 

qualquer elaboração teórica, sem a participação dos intelectuais estudiosos da cidade, 

e sem a influência do pensamento estrangeiro.” (Villaça, op. cit. p.178)  e refletiam 

apenas o desejo das elites brasileiras. Na maioria dos planos diretores o zoneamento era 

vago e não operacional ao contrário das Leis de Zoneamento, que separadas dos planos 

diretores, eram aprovadas pelas Câmaras Municipais, e se mostravam operacionais.  

Até a década de trinta havia o chamado urbanismo sanitarista, em que se 

preconizavam as medidas de higiene e salubridade das habitações, e a imposição de 

regras rígidas de posturas na construção civil.  
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Segundo Campos Filho (1992), durante este período, produziu-se uma legislação 

urbanística de caráter compulsório, com preocupação em relação à densidade de 

habitantes por lote, com a proporção de áreas verdes e áreas construídas, e com a 

proporção dos espaços viários em relação aos modos de transporte. Foram feitas obras 

de saneamento das áreas inundáveis, insalubres, abertura de vielas sanitárias no meio 

das quadras, canalização de esgotos e águas pluviais.  

Muitas cidades foram planejadas e construídas sob a égide do urbanismo 

monumental e embelezador de origem barroca, como o caso de Belo Horizonte em 

1897, e outras posteriormente como Goiânia, Volta Redonda, Londrina, Maringá, etc. 

Desde a década de 30, como até hoje, a visão do urbano estava focada nos 

problemas decorrentes do crescimento caótico, ou seja, sem planejamento dos grandes 

centros urbanos, e acreditava-se que, somente por meio de um “planejamento 

integrado”, baseado em técnicas bem estruturadas seria possível resolvê-los. Era usual, 

então à época, a denominação de Plano Geral, para as obras de alargamento, retificação 

de ruas e abertura de praças, com a finalidade de melhorar suas condições higiênicas e 

de circulação.  

“A Carta de Atenas veio nutrir a ideologia do plano diretor, todo esse 
pensamento baseia-se na crença de que na ciência (diagnóstico e 
prognóstico científico), e na técnica (plano diretor) é que estava a chave 
da solução dos ditos ‘problemas urbanos’. O planejamento urbano seria 
um processo contínuo do qual o plano diretor constituiria um momento; 
o processo seria uma atividade multidisciplinar e envolveria uma 
pesquisa prévia – o diagnóstico técnico - que revelaria e fundamentaria 
os ‘problemas urbanos’ e seus desdobramentos futuros.” (Villaça, 1999).  
 

Os conceitos de planejamento ou plano diretor não existiam no Brasil até 1930, e 

a partir desta data, com o plano Agache, do Rio de Janeiro, é que passa a ser usada a 

denominação “Plano Diretor”.  
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No Brasil a maioria dos planos diretores estavam restritos às classes dominantes, 

e serviam mais como uma  fachada ideológica destinados encobrir as reais intenções 

dessas classes dominantes, ou seja, de dominação e manutenção do poder.   

 “Não podendo efetivamente solucionar os problemas que afligiam 
as classes menos favorecidas, as elites dirigentes não anunciavam 
obras de interesse popular, por que não seriam executadas; e as que 
seriam executadas não poderiam ser anunciadas, pois não eram do 
interesse popular”. (Villaça, op. cit.) 
 
Desta forma o planejamento urbano no Brasil, segundo Villaça, tem sido na 

grande maioria das vezes apenas um discurso inflamado das elites dominantes na 

tentativa de ocultar não só os problemas urbanos, como também os interesses 

capitalistas envolvidos na produção do espaço urbano.  

 
2.5.2  Planejamento Urbano -  O Plano Diretor do Município. 

 
A Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 181, estende a 

obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores a todos os Municípios do Estado, 

com abrangência para as zonas urbana e rural, não obstante a Constituição Federal 

(Art.182, §1o) estipular a obrigatoriedade apenas aos municípios maiores de 20 mil 

habitantes. O Plano Diretor Municipal tem por objetivo interferir no processo de 

desenvolvimento do município, a partir de uma compreensão global dos fenômenos 

políticos, sociais, econômicos, administrativos e financeiros, que são os condicionantes 

do desenvolvimento e ordenadores da ocupação do espaço urbano, (CEPAM, 1990). 

“O Plano Diretor, como instrumento social de disciplinamento do 

desenvolvimento de uma cidade, segundo Campos Filho (1989), deve ser 

compreendido em suas quatro dimensões básicas: 

1. Como instrumento definidor de uma estratégia de 

desenvolvimento que não seja apenas urbanística, mas também econômica, 

social e ambiental; 

2. Como instrumento regulador do processo imobiliário de produção 

do espaço edificado, da apropriação das rendas imobiliárias decorrentes e do 

consumo desse espaço, com seus serviços urbanos de apoio, pelos usuários da 

cidade; 
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3. Como definidor do papel do Estado em face da sociedade civil, 

especialmente, mas não somente, da Prefeitura Municipal, por seus poderes 

Executivo  e Legislativo; 

4. Como definidor das estruturas físicas e ambientais e dos serviços 

urbanos envolvendo a dimensão simbólica cultural do espaço ordenado e do 

natural.”  

Sendo o instrumento que indicará os caminhos do desenvolvimento econômico e 

social do município, ele deve envolver amplamente toda a sociedade através da 

discussão entre a sociedade civil e os poderes públicos, tanto o Executivo quanto o 

Legislativo.  

Como instrumento definidor de uma estratégia de desenvolvimento ele deve buscar o 

equilíbrio entre a produção, apropriação e consumo do espaço intra-urbano, promovendo 

incentivos para que a especulação imobiliária não venha agravar a carência de moradias e de 

equipamentos urbanos. 

Para Campos Filho (1989), a visão que as Prefeituras têm tido do Plano Diretor 

no desenvolvimento Municipal, na maioria dos casos, tem sido a de prever-se espaço 

para a localização de indústrias na sua legislação de zoneamento ou a definição de 

distritos industriais em áreas para isso desapropriadas pelo Município. No entanto, a 

dimensão intra-urbana, isto é, as formas pelas quais o espaço interno das cidades está 

organizado, e sua influência no desenvolvimento da cidade, têm sido pouco 

compreendida.  

O Plano Diretor deve proporcionar uma visão mais abrangente do 

desenvolvimento urbano, contemplando os vários aspectos importantes para a 

sociedade. Dentre eles destacamos: a definição clara das aplicações dos investimentos 

públicos; o zoneamento dos usos e ocupação dos solos definindo os coeficientes de 

ocupação dos terrenos compatíveis com a densidade populacional que proporcione uma 

vida saudável; o planejamento do sistema viário e de transportes; a localização e gestão 

dos equipamentos comunitários, e a implantação e manutenção da infraestrutura urbana 

de iluminação, calçamento das vias, redes de esgotos sanitários, coleta dos resíduos 

sólidos etc. A elaboração do Plano Diretor deve ser compreendido ainda como um 

processo contínuo, interativo e dinâmico.  
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“Os produtos de um processo de planejamento democrático, 
documentos que traduzem os compromissos políticos assumidos pelo 
Estado diante da sociedade, serão tão mais democráticos, quanto mais 
explícitas forem as implicações sociais quanto aos seus objetivos, 
como quanto aos meios que mobiliza e que interferências propõe nos 
processos sociais, e quanto mais tiverem sido discutidos e aprovados 
pela sociedade”. (Campos Filho, 1989). 

 
O Plano Diretor deve também estar totalmente integrado com o Plano Plurianual 

de Investimentos, com a Lei de diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento do 

município. 

É importante que, quando da preparação do Plano Diretor do Município, deva 

ser também cuidadosa e detalhadamente elaborado o Plano Diretor de Macrodrenagem 

das Águas Pluviais, como componente intrínseco dele.  

 

2.5.3  Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana e o Plano Diretor 

O Plano Diretor de Macrodrenagem deve ser um instrumento que forneça as 

diretrizes básicas para o planejamento, gerenciamento e fiscalização dos serviços de 

drenagem no município. Ele deve estar integrado com os grandes sistemas urbanos 

como o sistema viário, sistema de limpeza urbana, sistema de coleta e disposição final 

dos resíduos sólidos, sistema de saúde pública e deve contemplar também não só os 

aspectos hidrológicos, mas também os aspectos sociais, urbanísticos, jurídico-

institucionais e ambientais.  

O Plano Diretor de Macrodrenagem deve ainda compreender também, não só os 

aspectos do projeto hidráulico, mas também os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos da comunidade. É importante que se estude as interferências do plano com 

os demais planos existentes ou em elaboração na comunidade, como o de rede de 

esgotos, de coleta e disposição final de resíduos sólidos, etc.  

O sistema de macrodrenagem é, assim, um dos componentes do conjunto da 

infraestrutura dos melhoramentos de uma comunidade urbana. O plano diretor de 

macrodrenagem deve ser visto como uma peça a ser elaborada com a participação ativa do 

poder público como agente polarizador e gerenciador, e com a contribuição da sociedade civil 

de uma forma geral ao longo de todo o processo, buscando atender às necessidades básicas da 

população segundo as prioridades que a sociedade atribuiu.  
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Na elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, segundo o CEPAM, 

deve-se cercar de alguns cuidados fundamentais, necessários para seu sucesso, quais 

sejam: 

• Ampla participação da comunidade através de seus organismos representativos, 

visando atender ao complexo sistema social, para que se possa ter, através da 

participação dessa comunidade; uma co-responsabilidade e solidariedade 

visando uma melhor aplicação dos recursos públicos; 

• Completo levantamento cadastral de todos os elementos existentes, constituintes 

tanto da macrodrenagem como da microdrenagem, a fim de se proceder a uma 

verificação de seu dimensionamento.Assim poderá melhor visualizar as 

deficiências do sistema e propor soluções, estruturais ou não estruturais; 

• Caracterização das bacias, que serão tratadas como unidades de referência, 

consoante as novas diretrizes da lei 9433, de 08/01/1997, e obter os dados 

necessários ao seu planejamento tais como: área da bacia, população, extensão 

do talvegue principal, diferença de cotas a montante e jusante, adensamento, 

declividade e permeabilidade; 

• Proceder a uma estimativa das áreas impermeabilizadas, utilizando-se das 

geotecnologias através da metodologia baseada em imagens digitais obtidas por 

sensoriamento remoto, e com utilização do Sistema de Informações Geográficas 

(SIG); 

• Proceder ao monitoramento hidrométrico das bacias, modelagem do sistema, e o 

desenvolvimento de estudos para o aperfeiçoamento do sistema de drenagem; 

• Desenvolver um plano de ação de característica multidisciplinar, que contenha 

todo o elenco das intervenções estruturais e não estruturais, devidamente 

hierarquizadas e priorizadas, dentro de um contexto de sustentabilidade visando 

à proteção da população contra as cheias, controle da erosão e poluição dos 

corpos d’água; 

2.5.4 ANÁLISE DE CASO: BELO HORIZONTE. 

2.5.4.1  O Planejamento da Cidade de Belo Horizonte. 

A cidade de Belo Horizonte foi fundada em 1897, no local denominado Curral 

Del Rey.  Seu projeto inicial previa um núcleo urbano de 200 mil habitantes, e foi 

planejada pelo Eng. Aarão Reis de acordo com as concepções racionalistas da época, na 
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qual “o homem visava ao domínio da natureza”. Era o pensamento das elites 

dominantes a época do Brasil Republicano. 

O traçado urbanístico e o traçado geométrico foram elaborados sem levar em 

conta a rede natural de drenagem, fato que gerou à época inúmeras críticas e sugestões 

para um  novo traçado. Este novo traçado, que não seria aprovado, propunha 

sinuosidades nas vias publicas para se adequar aos leitos dos cursos d’água existentes, 

em contraposição ao traçado geométrico. 

Para a área de expansão urbana foi aprovado um modelo de ocupação baseado 

nas “Avenidas Sanitárias”, com implantação de vias principais de penetração ao longo 

dos vales, sendo os cursos d’água gradativamente canalizados. Dos 330 km da rede 

natural de drenagens existentes, foram canalizados cerca de 190 km.  

O primeiro sistema sanitário e de drenagem propostos era baseado nos princípios 

higienistas, ou seja, o de rápido escoamento das águas, que seriam conduzidas a canais 

que muitas vezes, eram retificação dos cursos d’água. Com a deficiência das redes 

coletoras de esgotos cloacais, os canais tornaram-se também sistemas de veiculação de 

esgotos.  

Em 1979 a SUDECAP propôs um plano de intervenções nos cursos d’água, 

denominado “Plano de Urbanização e Saneamento Básico de BH” que recomendava o 

revestimento em concreto dos córregos e ribeirões como forma de solucionar os 

problemas de enchentes, num total de 305 km de extensão. Estima-se que foram gastas 

cifras em torno de US$ 1 bi nessas obras. 

 A escolha da cidade de Belo Horizonte para essa análise se justifica por ter sido 

ela uma cidade projetada nos fins do século passado, fruto da  filosofia então vigente - 

uma concepção racionalista de domínio da natureza pelo homem. Devido ao acelerado 

crescimento urbano, ela apresenta um quadro de inúmeros problemas como: enchentes, 

assoreamento dos leitos dos cursos d’água, lançamento indevido de esgotos cloacais nos 

cursos d’água propiciando doenças de veiculação hídrica, que destrói a vida aquática e o 

ecossistema natural.  

“Os grandes traços da estrutura espacial de uma cidade são, durante 
um largo período de sua evolução, conseqüência direta das limitações 
que o meio físico-geográfico imprime no tecido urbano projetado ou 
construído. As bacias de rios, os cursos d’água, as tipologias de vales e 
montanhas, enfim, a morfologia é de vital importância na implantação de 
uma cidade, porque é a partir desse conhecimento que teremos insinuado 



 49

o sentido de direcionamento do sistema viário primário, das redes de 
esgotos sanitários e pluviais e a localização dos reservatórios de 
tratamento e captação de água potável.” (MATOS, 1988). 

 
Porém, no caso do projeto de Belo Horizonte, o homem buscou o domínio da 

natureza, propondo um traçado geométrico retilíneo de ruas e avenidas que 

interceptavam aleatoriamente os cursos d’água naturais, não levando em consideração 

no seu traçado essa limitação natural.   

“O plano da cidade então elaborado traz a marca do positivismo. Aplicado ao 
urbanismo, o positivismo se expressa pelo gosto da medida, da retificação, da 
ordenação, das figuras geométricas, resultando em formas espaciais semelhantes á 
rede, á malha, ao xadrez.”  (PLANBEL, 1986). 

 
Na análise dos impactos do desenvolvimento urbano sobre a drenagem natural, 

cabe analisar a forma como esse crescimento se deu no tecido urbano, pois, muitas 

vezes, ocorre de forma inadequada, com ocupação das áreas do leito maior dos cursos 

d’água, ocupação de terrenos de forte declividade e terrenos com grande capacidade de 

erosão, afetando sobremaneira o ecossistema e a drenagem natural. 

 

2.5.4.2. Gênese e Desenvolvimento de BH. 

O município de Belo Horizonte, com uma área de 335 km², situa-se na região 

Sudeste do Brasil, sendo delimitado pelas latitudes 19º 46' 35" e 20º 03' 34" sul e pelas 

longitudes 43º 51' 27" e 44º 03' 47" oeste de Greenwich.  
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Figura 2.5.4.2.1. - Plantas de Belo Horizonte, MG, traçado geométrico e traçado 

sanitário. Fonte: Fundação João Pinheiro, (1996), in PDDU-BH. 

 

Assim como Brasília e Goiânia, Belo Horizonte é um dos casos de cidade 

planejada e projetada com a finalidade de ser a capital de Estado. Ela foi dimensionada 

para suportar uma população de cerca de 200.000 habitantes na zona urbana. 

A primeira ordenação do espaço ocupado pela cidade de Belo Horizonte, foi sua 

planta original, a qual estabeleceu o traçado básico do sistema viário e criou três 

espaços distintos  que são as zonas urbanas, suburbana e rural. 

Segundo a PLANBEL (1986), a zona urbana destacava-se pela simetria do 

traçado em dupla malha ortogonal diagonalmente ajustada, com ruas e avenidas largas, 

constituindo-se no espaço destinado à localização dos principais equipamentos coletivos 

e institucionais e pelo qual se iniciaria a implantação das infraestruturas. A zona 

suburbana, circundando a urbana, desenvolvia-se em terreno mais acidentado, com um 

traçado mais adaptado à topografia e à zona rural que, circundando a zona suburbana, 

destinava-se a sítios e pequenas lavouras.  
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A ocupação da cidade, no entanto, contrariou o Plano Original e a essas 

diretrizes em diversos aspectos, crescendo da periferia para o centro, ocorrendo na zona 

rural um incremento populacional ao invés da produção de alimentos para qual fora 

planejado. 

“Seu urbanismo, foi diretamente inspirado nos exemplos da grande 
renovação de Paris, 1860, (sob a liderança de Haussmann), da 
implantação da cidade de Washington e de Mar del Plata. Salientava 
em seu traçado aspecto de monumentalidade, grandes formas 
simétricas e concêntricas.” 
................................................................................................................... 
“A cidade vem apresentando elevadas taxas de crescimento 
populacional (em torno de 7% ao ano), possuindo 214.300 habitantes 
em 1940, cerca de 353.700 em 1950, em 1960 passou a cerca de 
693.300, atingindo hoje uma população de aproximadamente 2,1 
milhões de habitantes, inserindo-se no contexto de uma região 
metropolitana (RMBH) com cerca de 3,5 milhões de habitantes, 
distribuídos em 5852 km², englobando 24 municípios.” (MATOS, 
1988). 

Dentre as razões do grande crescimento populacional está a industrialização que, 

desde os primórdios, já era manifesta intenção de seus administradores. Esse 

crescimento populacional provocou profundas alterações na urbanização do município e 

um quadro de agravamento das condições de habitação, em especial na periferia urbana. 

Segundo PEREZ et al. (2001), o território de Belo Horizonte encontra-se hoje 

urbanizado de forma integral, restando cerca de 6% de áreas ainda não parceladas 

(incluindo as áreas rurais) e cerca de 5% de áreas já parceladas, mas não edificadas. 

O texto a seguir, extraído de “Saneamento Básico em Belo Horizonte: Trajetória 

em 100 Anos - Saneamento e Paisagem Urbana”, da Fundação João Pinheiro/CEHC, 

1.996, ilustra alguns aspectos da evolução urbanística de Belo Horizonte e o tratamento 

da questão da água no meio urbano: 

“No plano inicial da cidade de Belo Horizonte, a natureza foi tratada 
como algo a ser submetida às necessidades simbólicas e funcionais 
expressas na geometria rígida do traçado racional. Nessa concepção, 
os córregos não cabiam nas ruas. O traçado se lhes impunha, e no 
desenho de Aarão Reis são linhas sinuosas que atravessam 
impertinentes os quarteirões quadrangulares da cidade projetada. 
Apesar de não declarado explicitamente, o desenho parece indicar a 
intenção de esconder os córregos sob o traçado regular das ruas. 
Nenhuma destas foi projetada com dimensões compatíveis para a 
passagem, a céu aberto, de um curso de água. Apenas o ribeirão 
Arrudas, o principal córrego, em cuja bacia se desenvolve a cidade, é 
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mantido a céu aberto e, mesmo retificado em diversos trechos, com 
uma sinuosidade que mantém a linha básica de seu curso original. Mas 
o Arrudas é, desde a concepção inicial da cidade, tratado como um 
fundo desta. A cidade, de certo modo, dá as costas para seu principal 
rio, característica que mantém até os dias atuais, apesar de o vale do 
Arrudas ter se transformado em um grande corredor do sistema de 
transportes da metrópole. 
Na implantação da cidade, projetada, talvez, por limitações de recursos 
financeiros, os córregos foram mantidos à vista e canalizados a céu 
aberto. Se por um lado essa solução feria a concepção original e 
gerava uma paisagem não prevista, com ruas pelas quais, em diversos 
trechos, serpenteavam canais, encurtando-as para a circulação do 
tráfego, mas criando nelas uma poesia inusitada, por outro lado 
criava-se a possibilidade de uma maior consciência da geografia sobre 
a qual a cidade se desenvolvia:  a visualização dos vales, da ligação 
entre os cursos d’água, do sistema natural de drenagem. 
Ao longo do tempo, no entanto, com o crescimento da cidade, as 
necessidades de circulação e fluidez do tráfego, impulsionadas por um 
excessivo e predatório adensamento e verticalização das áreas 
centrais, impõem o progressivo fechamento das canalizações dos 
córregos, que passam então a cruzar a cidade sem que o habitante 
possa, na grande maioria dos casos, perceber a sua passagem. A 
cidade fica “sem córregos”, massa de concreto e asfalto na qual, 
apenas de tempos a tempos, nas tempestades e chuvas torrenciais, os 
rios mostram, às vezes tragicamente, sua presença permanente. 
Em contraposição à lógica de traçado da área interior ao perímetro da 
avenida do Contorno, nas áreas periféricas os córregos constituíram-se 
elementos conformadores da ocupação e, portanto, com forte marcação 
na paisagem. Se a ocupação inicial dessas áreas privilegiou em geral, 
a disposição ao longo de vias de meia-encosta ou de topo, como as ruas 
Pouso Alegre, Niquelina, Platina, Padre Eustáquio, dentre outras, em 
um segundo momento, com o saneamento dos fundos de vale e a 
canalização dos respectivos córregos, as avenidas ao longo deles 
passaram a ser os principais eixos viários de estruturação da 
ocupação, caso, por exemplo, das avenidas Pedro II, Antônio Carlos, 
Silviano Brandão, Nossa Senhora do Carmo, Prudente de Morais, 
Uruguai, etc. 
Em todas essas canalizações, no entanto, prevaleceu a concepção do 
canal fechado, sobre o qual se desenvolvem as pistas de rolamentos das 
avenidas, política de esconder os córregos, tratados como meros canais 
de drenagem, quando não de esgotos; política de domar a natureza e 
escondê-la sob o tecido árido e pragmático da cidade; política que 
impede, mesmo que esta não seja sua intenção explícita, a riqueza do 
intercâmbio entre natureza e cidade, a visualização dos córregos, 
mesmo que domesticados e regularizados, em meio ao espaço artificial 
da cidade; política que, em larga medida, desconsidera o potencial dos 
vales como espaços de fruição e lazer, submetendo-os à lógica da 
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máxima utilização do solo para a localização de atividades econômicas 
e o deslocamento dos transportes”. 
 

Assim, quando do planejamento inicial da malha viária da cidade, a rede de 

drenagem natural não foi tomada em consideração, pressupondo-se, talvez, que as 

medidas de caráter estruturais como alargamento e/ou retificação de córregos, 

canalizações etc. seriam suficientes para dotar a cidade da proteção que necessitava em 

face às intervenções antrópicas no seu relevo.  

Em decorrência do crescimento desordenado e acelerado da malha suburbana, 

do aumento das áreas impermeabilizadas e da falta de uma visão de conjunto dos 

projetos de drenagem, isoladamente aprovados, certamente na sua maioria setorizados e 

sem o estudo do impacto na macrodrenagem, surgiram vários problemas como: 

enchentes, assoreamento dos leitos, despejos de lixo nos córregos, lançamento de 

esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial, e a poluição decorrente da lavagem das 

vias públicas, das aplicações de herbicidas e produtos químicos, etc. As soluções 

propostas para solucionar os posteriores conflitos da urbanização com a drenagem 

priorizavam as medidas de caráter estrutural, com a aplicação de grandes somas de 

recursos financeiros.  

O crescente aumento populacional em Belo Horizonte provocou um aumento na 

ocorrência de inundações. O gráfico a seguir nos mostra o elevado incremento nas 

ocorrências de inundações ocorridas nas últimas décadas, decorrentes do aumento 

populacional,  principalmente nas periferias.  
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Fig. 2.5.4.2.2. Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana de BH – Sudecap, (2000). 
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Enquanto a população estava no patamar de 1,5 milhões de habitantes na década 

de 70, o número de ocorrências estava em cerca de 26, passando para cerca de 270 

ocorrências na década de 90, quando a população atingia a cifra de 2 milhões de 

habitantes. 

A solução desses problemas passa por dois tipos de medidas distintas, quais 

sejam, medidas preventivas e/ou corretivas. Se adotadas medidas preventivas, esses 

impactos poderiam ser minimizados ou mesmo evitados, ou então, se não forem 

tomadas, serão necessárias aplicações de medidas corretivas, que envolvem, na maioria 

dos casos, medidas estruturais de intervenções nos leitos dos cursos d’água, como 

retificações, desassoreamentos, canalizações, etc. as quais envolvem grandes 

investimentos financeiros.  

Dentre as medidas preventivas, como seguro contra enchentes, lagos de detenção 

ou retenção, o adequado zoneamento urbano, disciplinando o uso e ocupação das terras, 

destaca-se como a forma mais adequada para proporcionar um desenvolvimento 

harmônico e sustentável. O homem, convivendo com a natureza, preserva o habitat 

natural da vida selvagem e os recursos hídricos necessários a sua subsistência. 

Dentre os instrumentos de política urbana, imprescindíveis para as mudanças 

que se fazem necessárias, a Legislação urbanística - consubstanciada principalmente na 

Lei de Zoneamento, objeto do Plano Diretor - está entre as medidas não estruturais mais 

importantes, como forma de buscar o ordenamento e controle do processo de uso e 

ocupação do solo de uma bacia, com vistas a sua preservação, visando à maximização 

de benefícios com uma minimização na aplicação de recursos financeiros. 

Segundo Perez (2001), o Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte 

atualmente em elaboração, está baseado em uma nova filosofia, diferente daquela, 

objeto de seu planejamento original. Assim, no novo enfoque, o Plano Diretor de 

Drenagem, 

“... deverá buscar alterar esta lógica, assumindo como diretriz a 
preservação dos fundos de vale. Esta orientação implica em se 
priorizar e garantir a despoluição dos cursos d’água e a adoção de 
soluções de drenagem menos intervencionistas, integrando-os à 
paisagem urbana. Para tanto será necessário investir na concepção de 
parques lineares ao longo de canais naturais, ou tratados apenas de 
forma a garantir sua estabilidade e condições de escoamento, como 
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forma de assegurar a manutenção de áreas inundáveis correspondentes 
à calha maior destes córregos. Viabilizar estes princípios implica 
também em uma nova abordagem do planejamento viário e da 
legislação de parcelamento   municipais, que têm também induzido ao 
‘encaixotamento’ dos cursos d’água.”  (PEREZ et al., 2001). 

 

A Proposta do Plano Diretor de Drenagem Urbana para o sistema de drenagem 

urbana de Belo Horizonte, em elaboração pela SUDECAP, consta de duas etapas. A 

primeira, já concluída, consistiu num completo levantamento cadastral de todos os 

elementos que integram o sistema de drenagem da cidade, tanto da microdrenagem, 

como da macrodrenagem.  

A segunda etapa, com duração prevista para 4 anos, consiste do monitoramento 

hidrométrico, modelagem do sistema, estudos para gestão e plano de ação para 

aperfeiçoamento do sistema de drenagem, e deverá estar concluída em 2005. 

Basicamente procura priorizar as medidas de caráter não estruturais, apoiando-se num 

plano diretor de drenagem elaborado consoante as novas tendências da hidrologia 

urbana. 
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos. 

 

3.1 Caracterização do Município. 

 

 
Fig. 3.1.1. – Vista da Cidade de São José dos Campos. Fonte: PMSJ. 

 
O município de São José dos Campos, com uma área de 1.102 km2 , situa-se na 

região Sudeste do Brasil, a leste no estado de São Paulo, na região denominada Vale do 

Paraíba, na porção mais alta de sua bacia, nas coordenadas 23o 30’de Latitude Sul, e 45o 

45’de Longitude Oeste, tendo ao Norte do município a Serra da Mantiqueira, e ao Sul a 

Serra do Mar (entre as quais se encontra o platô do vale do Rio Paraíba). Possui dois 

distritos, o de Eugênio de Mello a leste e São Francisco Xavier ao norte. Seu perímetro 

urbano, segundo a PMSJC, que atualmente é de 218,6 km2, sofreu anteriormente 

algumas alterações inclusive com retrações, e atualmente corresponde à cerca de 20% 

da sua área total, ficando a Zona Rural com os restantes 80%. Desses 20% cerca de 80% 

se encontram efetivamente urbanizados. Sendo a porção norte a mais montanhosa, ela se 

prestou menos a ocupação urbana, cabendo as regiões leste e sul a maior parcela de 

urbanização.  

 São José dos Campos é uma das mais importantes cidades no eixo Rio - São 

Paulo, e do Brasil. É ao longo desse eixo que se concentra o maior numero de indústrias 

do País.  
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Fig. 3.1.2.- Situação Geográfica do Município de São José dos Campos, SP, e da bacia do 

Ribeirão Vidoca. 

 

O principal curso d’água, o rio Paraíba do Sul, divide a cidade em dois setores. Na 

margem esquerda, com apenas duas sub-bacias principais a do Rio Jaguari e do Rio 

Buquira, ambas penetrando nos municípios vizinhos de Jacareí e Monteiro Lobato, 

respectivamente. Na sua margem direita, o rio Paraíba do Sul recebe a contribuição de 

afluentes menores como o córrego da Ressaca, Vidoca, Senhorinha, Lava-pés, 

Pararangaba, Cambuí, Alambari e o da Divisa, que, embora sendo as de menor porte, 

são as bacias mais densamente habitadas e onde ocorrem os maiores problemas de 

inundação, erosão, sedimentação e poluição dos corpos d’água.  

O município conta ainda com diversas instalações industriais e de pesquisa, que o 

projetam para o Brasil e para o mundo, destacando-se a fabrica de aeronaves Embraer, o 

Centro Técnico Aeroespacial, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, o Instituto 

de Pesquisas Espaciais - INPE, a Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, dentre 

outras, que são orgulhos do município. Devido a seu pujante parque industrial, o 

Bacia Hidrográfica do
 Rio Paraíba do Sul 

Sub-bacia do 
Ribeirão Vidoca 
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município é hoje a primeira cidade do interior paulista em arrecadação de ICMS, 

condição nunca antes sonhada, nos idos de 1950, quando ela efetivamente iniciou sua 

fase industrial.  

 

O quadro de áreas do município (Lei 165/97), está assim distribuído: 

SITUAÇÃO* AREA km2 % 
URBANA** 293,97 26,67 
EXPANSÃO URBANA I 44,89 4,07 
EXPANSÃO URBANA II 78,56 7,13 
EXPANSÃO URBANA S.F. 
XAVIER 

2,92 0,27 

RURAL 681,67 61,86 
TOTAL 1.102,00 100,00 
Tabela 3.1.1.- Quadro de áreas do Município de São José dos 
Campos. 
* Regulamentada pelas Leis Complementares nos 121/95 e 165/97 
** Inclui as áreas urbanas da sede (São José dos Campos) e dos 
Distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. Fonte: 
PMSJC. 

 
 
3.2.- Altitudes do Município: 

Variam de 550m na Planície Aluvial do Rio Paraíba do Sul, atingindo 2.082m 

no Pico do Selado, ponto culminante ao norte do município, situado no Distrito de 

São Francisco Xavier. A cidade apresenta altitudes de 550,00 m e 690,00 m, sendo 

sua altitude média de 600,00 m. 

 

3.3. - Pontos Extremos de  São José dos Campos: 

Localização Latitude Longitude 

Extremo Norte 22o 49’ Sul 45o  54’ Oeste 

Extremo Sul 23º 18’ Sul 45o  51’ Oeste 

Extremo Leste 23º 13’ Sul 45o  40’ Oeste 

Extremo Oeste 23º 06’ Sul 46o 06’ Oeste 

Tabela 3.3.1. – Pontos extremos de São José dos Campos.  
Fonte: MAVALE/INPE, 1992. 
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3.4.  O Crescimento Urbano no Município. 

O crescimento urbano-industrial do município, marcado por diferentes fases, deu-

se de forma desordenada.  No início do século, o município começou a receber um fluxo 

migratório de pessoas doentes que buscavam a cura da tuberculose e aqui se instalavam, 

inicialmente em residências de parentes e amigos, e posteriormente nas pensões 

espalhadas por toda a cidade. Com o aumento desse fluxo migratório, cresceram 

também o numero de pensões, sem que o município estivesse com sua infraestrutura 

preparada para recebê-lo. Foi a denominada “Fase Sanatorial de São José dos Campos”. 

Nos meados do século passado, a dinâmica econômica do município não se 

assentava ainda em bases industriais como de resto toda a economia nacional.  Estava 

ainda assentada preponderantemente em bases agrárias – o modelo agro-exportador – 

com forte predominância da cafeicultura. As culturas do café e do algodão 

desenvolveram-se rapidamente em todo o município, tendo o café atingindo sua máxima 

produção por volta de 1836 e o algodão, cuja produção era destinada ao abastecimento 

das indústrias têxteis inglesas, apresentou seu auge de produção por volta de 1867/69, 

declinando no final daquele século.  

A economia agro-exportadora favorecia a concentração de capitais e terras e era 

fonte de emprego da mão de obra não qualificada, mas se fazia de modo predatório com 

o cultivo de monocultura intensiva.  Até o final do século passado, o município 

representava papel importante no montante da produção cafeeira do estado. Situado no 

eixo Rio-São Paulo, onde se concentrava o capital agro-exportador e onde se iniciavam 

as primeiras inversões de capital para suprimento de bens manufaturados no período da 

Primeira Guerra Mundial, S. José desenvolvia as atividades de caráter manufatureiro de 

certa forma incipiente no setor de material de construção – olarias, mobiliário, artefatos 

de ferro – porém em escala ainda artesanal.  

Em 1920, a Câmara Municipal promulgou a Lei nº4 de 13 de maio, que 

estabelecia que, para qualquer indústria que aqui se instalasse com um capital mínimo 

de 50 contos de réis e empregasse mais de 100 operários, seria concedida isenção de 

impostos durante 25 anos e cessão de terreno, gratuitamente.  

A primeira fábrica que se beneficiou desta lei foi uma fabricante de louças 

branca de pó de pedra, a “Santo Eugênio” de Eugênio Bonádio. Ela se estabeleceu numa 
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área de 9000 m2 doada pela Prefeitura, nas imediações da estação ferroviária, iniciando 

sua produção em 1921. Seus produtos eram enviados para o Rio de Janeiro e para São 

Paulo. Algum tempo depois, Conrado Bonádio, Sinésio Martins e Otávio Becker  

fundaram uma nova fábrica, a “Cerâmica Bonádio”, especializada em louça caseira, 

situada na Avenida João Guilhermino. 

Em 1925, uma fábrica especializada em brim veio para a cidade, a Tecelagem 

Paraíba . Mais tarde, ela se transformou em fábrica de cobertores. A Tecelagem se 

instalou numa chácara próxima à estação de trem, a atual Estrada de Ferro Central do 

Brasil. 

A partir dos anos 20, iniciou-se uma desvinculação da cultura cafeeira. Segundo 

o 4o censo a nível nacional, o município contava então com 30.681 habitantes, sendo 

30.003 brasileiros e 678 estrangeiros.   

Inicialmente, existiam dois tipos de unidades fabris no município: um ligado à 

atividade de transformação direta de matéria prima com caráter de abastecimento local – 

Torrefação e Moagem de Mandioca – localizado distante da área urbanizada – e outro 

de transformação e processamento mais elaborado, com localização na área urbanizada, 

em estabelecimentos – edificações – de arranjo e configurações de características mais 

fabris – Cerâmica de Louças de Barro.  Nessa fase, a área urbanizada pouca influência 

sofreu em face destas inovações, uma vez que, quanto ao beneficiamento da mandioca, 

ele se dava no meio rural, distante das zonas urbanizadas, e a indústria de cerâmica, 

embora fosse a maior fonte empregadora de mão de obra, não representava fator de 

migração ou, se havia, era absorvida pelas disponibilidades existentes. Em 1921 foi 

fundada a primeira cerâmica do município, a Cerâmica Santa Lucia, de propriedade dos 

Srs. Max Becker e Paulo Becker. 

As transformações urbanas se deram por fatores outros, como a alteração no 

traçado da ferrovia que foi deslocada da praça Candido Castejón para a Av Sebastião 

Gualberto, em face da abertura do ramal do Parateí.  

Este fato foi fator preponderante na localização da Tecelagem Parahyba que 

estava se instalando no município. Aos 18 de setembro de 1925 a municipalidade 

concedia isenção, por 25 anos, de impostos à Tecelagem Paraíba para se instalar no 

município, sendo a primeira no gênero têxtil e a terceira grande indústria a consolidar o 

ciclo econômico.  
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A conformação das áreas urbanas era de porte similar  ao tipo chácaras, e as 

construções eram de gabarito médio em torno de um pavimento. O calçamento das vias  

na sua maioria era de cascalho e outras de paralelepípedo, com passeios estreitos e baixa 

densidade de arborização.  

Em maio de 1928, com a presença do então Presidente da República Washington 

Luis Pereira de Souza, e a maioria dos Governadores de Estado, foi inaugurada a 

primeira ligação viária entre São Paulo e Rio de Janeiro, cortando  o município de S. 

José dos Campos a três quilômetros da igreja matriz,  centro da cidade. Em 1935, com a 

abertura da rodovia de S. José até Campos do Jordão, a SP 50, reforçou-se a tendência 

da época de ocupação das áreas da margem esquerda do Rio Paraíba do sul, 

principalmente na região norte, setor de localização de migração de mineiros 

provenientes do sul de Minas Gerais.  

Ainda ao final dos anos 30 eram poucas as modificações na distribuição espacial 

da urbanização. Sua localização e contorno permaneciam. Eram bem definidas sem 

acréscimos e ou interposições com edificações de porte.  

As indústrias de cerâmica e tecelagens situavam-se internamente ao tecido 

urbano, ocupando áreas significativas, a de tecelagem com área de 800.000 m2 e a de 

cerâmica com 18.000 m2. O aspecto das edificações era do tipo “fabril”, com grandes 

chaminés, altos muros nas divisas e grandes galpões. Posteriormente, em 1941, 

instalava-se a Cerâmica Weiss, produzindo utilidades domésticas e objetos de adorno, e 

em 1946 a primeira grande indústria, a Rhodosá de Raion S.A. (Rhodia), para a 

produção de fios artificiais de raion.  

Em conseqüência desse quadro de crescimento, e buscando disciplinar a 

promiscuidade entre doentes e sadios, que continuavam a chegar a cidade em busca de 

cura, a cidade começou a traçar seu primeiro zoneamento, no sentido de ordenar esse 

crescimento, criando zonas distintas para as diversas atividades. Assim, foram criadas 

quatro zonas, a Zona Residencial, a Zona Industrial, a Zona Comercial e a Zona 

Sanatorial, (fig. 3.4.1). Esta última veio a dar a cidade uma característica ímpar no 

cenário nacional, pois os códigos sanitários da época não contemplavam diretrizes para 

a construção de hospitais para tratamento da tuberculose, tendo o município que buscar 

diretrizes no exterior, em trabalhos de médicos tisiologistas da Alemanha. Assim, o 
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código de obras do município, diferentemente de outras cidades do estado, contemplava 

diretrizes para atender essas necessidades específicas.  

 
Fig. 3.4.1.- Planta do Zoneamento de São José dos Campos, década de 30. 
Fonte: (Bittencourt, 1998). 
 
A consolidação do município como pólo industrial a partir da década de 50, 

provocou um forte êxodo rural e o adensamento e expansão acelerada da área urbana. 

Essa ocupação se dava de forma muitas vezes inadequada, com a população ocupando 

áreas de forte declividade, áreas de inundação dos cursos d’água, na maioria delas sem 

infraestrutura adequada, trazendo sérios problemas de saúde pública e qualidade de 

vida.  

Em março de 1947, instala-se no município o Centro Técnico de Aeronáutica 

dando início as suas obras que foram concluídas em 1950. Em 1952, é instalada a 

Johnson & Johnson S/A para produção de artigos cirúrgicos, hospitalares, 

farmacêuticos, de higiene, odontológicos e veterinários, à margem direita da Rodovia 

Presidente Dutra. 

Pelo 6o censo demográfico nacional de 1950, S. José dos Campos contava com 

44.804  habitantes, sendo o 2o município do Vale do Paraíba. 

Após a Segunda Guerra Mundial, prosperavam quatro indústrias em São José 

dos Campos: a Fábrica de Louças “Santo Eugênio”, a Tecelagem Paraíba, a Cerâmica 

Weiss e a Cia. Rhodosá de Raion S.A. (Rhodia).  
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Com a construção da Rodovia Presidente Dutra, ligando a cidade do Rio de 

Janeiro a São Paulo, e com a promulgação da Lei 155 (dando incentivos ao 

estabelecimento de indústrias no município), a partir dos anos 50, grandes indústrias 

adquiriram terrenos às margens da via Dutra e aqui se instalaram. O comércio da cidade 

cresceu, a rede bancária triplicou, a população aumentou. De meia dúzia de bairros que 

a cidade possuía em 1946, passaram a cerca de 100 em 1960.  A construção civil atraía 

numerosos trabalhadores vindos de diferentes cidades e regiões (Norte, Nordeste e Sul 

de Minas), consolidava-se a fase industrial do município e o grande surto de expansão 

urbana.   

 

3.5. Características gerais do meio físico. 

3.5.1.Relevo. 

“O Município situa-se no Planalto Atlântico e incluem subdivisões naturais em 

zonas, determinadas por uma série de feições morfológicas distintas. Estas zonas estão 

representadas pela Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e Planalto Paraitinga. 

Formas mais simples e menores dessas zonas, que constituem as unidades e relevo 

(escarpas, morros, colinas, leques aluviais) são as resultantes da soma dos processos 

naturais”. (IPT, 1996).  

 

3.5.2. Geologia. 

Segundo o IPT (1996), no município ocorre uma grande diversidade de rochas, 

como litologias do embasamento cristalino, atribuídas ao Grupo Paraíba e Grupo 

Açungui, sedimentos terciários do Grupo Taubaté e sedimentos aluvionares recentes 

principalmente ao longo das calhas dos rios Paraíba do Sul e Buquira, e mais restritos 

junto as drenagens dos Rios Jaguari, Comprido, Vidoca, Putins, Alambari, Pararangaba 

e da divisa, dentre outros. 

  

3.5.3. Clima. 

O tipo climático que domina a região de São José dos Campos, segundo o IPT 

(1996), é o tropical úmido. A pluviosidade anual varia de mais de 1700 mm nos altos da 

Serra da Mantiqueira, no norte do município, a geralmente menos de 1500 mm no Vale 

do Paraíba, junto ao centro urbano. Essa variação na incidência de chuvas se reflete nas 
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suas temperaturas medias anuais de 18o C, chegando a temperaturas negativas no ápice 

do inverno, em julho. No restante do município, as temperaturas médias anuais variam 

de 20o C a 22o C.  

 

3.5.3.1.- PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL: 
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Fig. 3.5.3.1.-  Precipitação média Anual. Fonte: INPE/CPTEC 

 

3.5.3.2.- MÉDIA DAS TEMPERATURAS ANUAIS: 
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Fig. 3.5.3.2.- Média das temperaturas anuais. Fonte: INPE/CPTEC. 

 

3.5.4. Solos. 

Na área de estudo, segundo MAVALE, (1992), temos a presença de duas grandes 

unidades de solos, sendo uma delas os Latossolos Vermelho Amarelo Álico (Lva 9) que 
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compreendem os solos minerais, não hidromórficos, com baixa relação molecular (Ki < 

1,9). Estes solos são normalmente muito profundos, acentuadamente à bem drenados. 

Na maioria das vezes, estes solos ocorrem em relevo suave ondulado a plano.  

A unidade Podzolico Vermelho Amarelo Álico (Pva 19) são solos minerais com 

horizonte B textural geralmente com argila de atividade baixa. A textura é arenosa ou 

média, ocorrendo mudança estrutural abrupta. Estes solos apresentam, via de regra, 

horizonte B de coloração vermelho amarelada, normalmente pouco profundo, e ocorrem 

em áreas de relevo ondulado a suave ondulado.  

 

3.6. Hidrografia. 

O município de São José dos Campos possui inúmeras vertentes e mananciais que 

formam os ribeirões e córregos que deságuam no principal coletor, o rio Paraíba do Sul. 

Na margem direita, estão os afluentes Rio Comprido, córregos da Ressaca, 

Senhorinha, Vidoca, Lava-pés, Cambuí, Alambari, Pararangaba e da Divisa. Na margem 

esquerda os Rios Jaguarí e do Buquira. 

 

3.7. Uso da Terra e Cobertura Vegetal.  

Segundo MAVALE (1992) além dos perímetros urbanizados temos, na área de 

estudo, a presença de campos antrópicos, áreas de pastagens e as ocorrências pouco 

expressivas da formação vegetal natural tipo mata / capoeira as quais estão na sua 

maioria localizadas nas cabeceiras da drenagem formadoras dos Ribeirões Vidoca e 

Senhorinha. 

A formação do município se deu em três fases mais importantes. A fase 

agropecuária, caracterizada pela cultura do algodão e do café e criação de gado bovino, 

seguida da fase sanatorial e finalmente a fase industrial.  

Durante a fase agropecuária, ocorreram os principais desmatamentos para abrigar 

as culturas, café e algodão principalmente, e áreas de pastoreio, e em decorrência 

surgem problemas de erosão dos solos e assoreamentos dos corpos d’água. Com a perda 

de fertilidade dos solos e as crises de mercado, as culturas de café foram se extinguindo 

dando inicio ao processo de avanço para o interior do Estado de São Paulo, em busca de 

terras mais férteis. 



 66 

Já na década de 20, os administradores municipais procuravam apoiar a ainda 

incipiente indústria local, principalmente de cerâmica e têxtil, através de incentivos 

fiscais e, com doação de áreas, buscavam atrair mais indústrias para o município. Com a 

construção da rodovia  Washington Luis, em 1928, São José passou a se interligar com 

os municípios vizinhos, e passou a ter um importante eixo de crescimento, consolidado 

pela construção em 1950 da rodovia Presidente Dutra, ao longo da qual passaram a se 

instalar inúmeras indústrias, caracterizando, assim, a terceira fase ou seja a fase 

industrial.  

Foi a partir da fase industrial que o município experimentou um enorme surto de 

desenvolvimento e crescimento populacional, com um acelerado crescimento urbano. 

Este crescimento se deu, inicialmente, com a ocupação das áreas mais favoráveis para o 

assentamento urbano, e posteriormente, nas áreas de risco de inundações e nos setores 

de encostas de forte declividade.  

Segundo o Projeto MAVALE (1992), o município contava com 7% de sua área 

ocupada com a urbanização, 4% eram ocupadas por culturas anuais, 8% com 

reflorestamento, 5% com pastagens melhoradas, 57% de pastagens com antropismos, 

15% com matas capoeira e 3% de vegetação residual. 

 

3.8. - O Crescimento Populacional. 

O município de São José dos Campos experimentou uma fase de intenso 

crescimento populacional a partir da década de 50, quando se iniciou efetivamente sua 

fase de industrialização, com a instalação de grandes indústrias multinacionais. Os 

gráficos a seguir mostram o comportamento desse crescimento nas zonas urbana e rural. 

 

TABELA DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DE 1980 A 2000. 
População/Anos 1980 1985 1990 1995 2000 
Urbana 275.000 335.000 406.000 469.000 531.000 
Rural 10.500 13.000 16.000 13.000 6.600 
Tabela 3.8.1. Crescimento demográfico de São José dos Campos de 1980 até 2000. 
Fonte: PMSJC. 
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A taxa de crescimento populacional urbana atingiu índices de até 6,5% ao ano na 

década de 70, enquanto a taxa de crescimento rural apresentou valores negativos, 

tendendo atualmente à estabilização. A atual taxa de crescimento urbano está entre 2,5% 

a 3% ao ano, (fig. 3.8.1) 
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Fig. 3.8.1.- Taxas de crescimento demográfico de São José dos Campos.  

Fonte: PMSJC. 

 

A distribuição dessa população se deu de maneira desequilibrada, estando a maior 

parte, cerca de 85%, na zona urbana e o restante na zona rural. O município apresenta, 

segundo o IBGE (1991), uma taxa de urbanização de 96,2%. 
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Fig. 3.8.2.- Variação percentual da população urbana e rural de São José dos 
Campos no período 1940 até 1996. Fonte IBGE (2000). 

 

O crescimento urbano nesta fase se deu do centro para as periferias, com a 

ocupação progressiva das áreas dos platôs adjacentes mais favoráveis, e posteriormente 

em outros locais, mesmo com restrição quanto à declividade e potencial de erosão. 

 

3.9. Delimitação da área de Estudo, bacia do Ribeirão Vidoca. 

Para a análise do processo de impacto da urbanização sobre a macrodrenagem, foi 

escolhida a bacia do Ribeirão Vidoca por estar ela atualmente num estágio de 

desenvolvimento bastante acentuado, com fortes indícios de deterioração ambiental, 

apresentando elevados índices de impermeabilização, freqüentes inundações, 

assoreamentos e erosões aceleradas.  

O Rio Paraíba do Sul atravessa todo o município segundo a direção NE. É na sua 

margem direita que se localiza a Bacia do Ribeirão Vidoca, objeto de nosso estudo 

Figura 3.9.1, pág. 55, que possui uma área de aproximadamente 60.0 km2. Esta bacia 

espelha o grande surto de crescimento que o município vem apresentando. 
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Fig. 3.9.1. Bacias do Ribeirão Vidoca, na margem direita do Rio Paraíba do Sul. Fonte: 
Projeto Macrodrenagem UNIVAP/IP&D/PMSJC, no prelo. 

 
3.10. Estudo do Adensamento Urbano segundo Classes de Adensamento. 

As classes de adensamento urbano para a bacia do ribeirão Vidoca foram 

definidas conforme Valério Fo. et al. (2002), através da análise e interpretação das 

fotografias aéreas coloridas. Segundo critérios estabelecidos, os perímetros urbanos 

foram classificados em 5 (cinco) classes como segue: 
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• Área Urbana Consolidada com Taxa Alta de Ocupação. 
 
 

• Área Urbana Consolidada com Taxa Média de Ocupação. 
 

 

• Área Urbana Não Consolidada com Taxa Média de Ocupação.  

 
 
• Área Urbana Não Consolidada com Taxa Baixa de Ocupação.  

 

 

• Fig. 3.10.1: Compreendem áreas de alta taxa de ocupação e 
com alta densidade de construções. Nesta classe há ausência de 
espaços livres. 
Correspondem às áreas ocupadas por construções em 
praticamente todo terreno. Vale ressaltar que foram incluídas 
áreas com vias pavimentadas e não pavimentadas. 

 

• Fig. 3.10.2: Corresponde às áreas com taxa de ocupação 
média, abrangendo as áreas residenciais de classe alta, áreas 
institucionais, áreas industriais de grande porte,  parques 
urbanos, e chácaras de recreação. Nestas classes ocorre a 
presença de espaços livres, como jardins gramados associados às 
indústrias e áreas institucionais. 

 

• Fig. 3.10.3: Foram consideradas as áreas com densidade 
média de habitações. Nestas áreas ocorre a presença de 
espaços livres que correspondem a lotes ainda não ocupados 
por edificações. 

 Nesta classe os terrenos vazios representam menos expressão 
de área comparativamente aos lotes ocupados. 

 

• Fig. 3.10.4: Foram consideradas as áreas urbanas ocupadas 
por edificações esparsas. Correspondem a loteamentos urbanos 
em processo inicial de ocupação.  
A relação terrenos ocupados e terrenos vazios é baixa. Vale 
destacar que ambas as áreas não consolidadas são formadas 
predominantemente de loteamentos em processo de ocupação. 
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• Áreas em Implantação. 

 

 
 

Com o suporte das geotecnologias, os perímetros urbanos, segundo suas classes 

de adensamento foram espacializados na bacia do Ribeirão Vidoca (Fig. 3.11.3), p. 61.  

Pela análise da figura 3.11.3, e a observação de dados multitemporais, conforme Souza 

(2001), permitiu-se ressaltar que a distribuição dos perímetros urbanizados na bacia 

hidrográfica deu-se no sentido de Jusante para Montante, concordando, assim, com 

Campana e Tucci (1994). 
Tabela 3.10.1: Classes de adensamento, e pelos dados apresentados, suas 
respectivas áreas ocupadas na Bacia do Ribeirão Vidoca. 

      (*) Área total da bacia do Ribeirão Vidoca: 60.0 Km2 

 

Verifica-se que as classes consolidada alta e consolidada média, respondem por 

aproximadamente 43% do perímetro urbanizado na bacia hidrográfica, demonstrando, 

assim, o alto índice de impermeabilização, o qual tem contribuído para as constantes 

inundações nos períodos de maior precipitação. 

A estas classes foram atribuídos os índices de impermeabilização adaptados 

conforme (Tucci, 1997), (Tucci, Marques 2000). Posteriormente, estes dados foram 

submetidos a cruzamento em ambiente SPRING, utilizando-se de uma programação em 

LEGAL (INPE, 2002).Desta forma, com o resultado deste cruzamento, gerou-se uma 

• Fig.3.10.5: Foram considerados loteamentos com 
ausência de edificações, verificando-se apenas o traçado 
do sistema viário e áreas terraplenadas para implantação 
de loteamentos ou industrias de médio a grande porte. 
Correspondem a áreas basicamente não ocupadas  por 
edificações, com abertura de vias e desbaste de quadras.  
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carta de espacialização das áreas com os diferentes índices de criticidade quanto à 

impermeabilização das superfícies dos solos e conseqüentemente da maior contribuição 

para as drenagens (Fig. 3.12.3). 

 
3.11 – Mapas Temáticos. 
 

Os mapas temáticos da bacia do Ribeirão Vidoca utilizados na elaboração do 

trabalho são:  

• Mapa de Drenagem; 

• Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra. 

• Mapa dos Índices de Impermeabilização segundo Classes de 

Adensamento; 

• Carta de Unidades Geotécnicas; 

• Carta Hipsométrica; 

• Zonas de Uso do solo, Lei 165/97. 
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3.11.1  Mapa de Drenagem da Bacia do Ribeirão Vidoca. 

Fig 3.11.1 Mapa de drenagem da bacia do Ribeirão Vidoca. Fonte Projeto Macrodrenagem. 

3.11.2. – Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da bacia do Ribeirão Vidoca. 
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Figura 3.11.2. - Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural da Terra da bacia do Ribeirão Vidoca. Fonte: Projeto 

Macrodrenagem, (no prelo). 
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3.11.3. Mapa dos Índices de Impermeabilização segundo Classes de Adensamento urbano. 

 

Fig. 3.11.3.  Mapa dos Índices de Impermeabilização segundo Classes de Adensamento. Fonte: Valério F. et al.(2002) 
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3.11.4. Carta das Unidades Geotécnicas. 

Fig. 3.11.4.  Carta das Unidades Geotécnicas. Fonte Projeto Macrodrenagem, (no prelo). 
 



 77

3.11.5.  Carta Hipsométrica da Bacia do Ribeirão Vidoca. 
  

Fig. 3.11.5. Carta Hipsométrica da Bacia do Ribeirão Vidoca. Fonte Projeto Macrodrenagem, (no prelo). 
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3.11.6.  Mapa do Zoneamento da Bacia do Ribeirão Vidoca, Lei 165/97. 

 

 
Fig. 3.11.6.  Mapa do Zoneamento Urbano da bacia do Ribeirão Vidoca. 
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3.12 – AS OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES NA BACIA DO RIBEIRÃO VIDOCA. 
 

Segundo Perrella (2002), ocorrem enchentes em vários pontos na bacia do 

Ribeirão Vidoca ocasionados, na maioria dos casos, pela deficiência da drenagem.  

São necessárias medidas corretivas para solucionar esses problemas através da 

construção de bacias de detenção ou mesmo com a substituição da tubulação por outra 

de maior diâmetro.  

Na tabela abaixo, são relacionados os bairros e o respectivo número de 

ocorrências registrados no ano de 1999. 

 

Tabela 3.12.1 – Número de ocorrências de inundações em bairros na 

bacia do Vidoca 

Bairros Bosque dos 
Eucaliptos 

Vila São 
Bento 

Jardim 
Morumbi 

Jardim 
Satélite 

Parque 
Industrial 

Campo 
dos 
Alemães 

Total 

Número de 
Ocorrências 

6 14 17 28 34 44 143 

% 4,2 9,8 11,9 19,6 23,8 30,8 100 

Fonte: (Perrella, 2002) 

 

Ocorrências de Inundação - Bacia do Vidoca
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Fig. 3.12.1 - Ocorrências de inundações na bacia do Ribeirão Vidoca. Fonte (Perrella, 2002). 

 

 O maior número de ocorrências se deu no Campo dos Alemães, com 44 casos, 

representando 30,8% das ocorrências na bacia. Em segundo lugar, está o Parque 
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Industrial com 34 casos e a seguir vem o Jardim Satélite, com 28 casos, representando 

respectivamente 23,8% e 19,6% das ocorrências.  

 Assim como na microdrenagem, também na macrodrenagem vêm ocorrendo 

sérios problemas de sobrecarga em bacias do município, principalmente na bacia do 

Ribeirão Lava-pés, objeto de recente obra para aumento da vazão, e na bacia em estudo 

Ribeirão Vidoca a jusante do afluente Senhorinha, no cruzamento das Avenidas 

Marginais do Vidoca com a Avenida São João, conforme documentado nas figuras. 

4.8.3.21 e 4.8.3.22, pág. 91, em recente episódio ocorrido neste ano de 2003 e também 

em anos passados.  

  

 3.13.  Metodologia. 

 O estudo da bacia hidrográfica do Ribeirão Vidoca está apoiado em uma base 

cartográfica digital compilada em ambiente SPRING (INPE, 2002), a partir dos dados 

em formato analógico (cartas), relativo às redes de drenagens e curvas de nível em 

escalas respectivas, 1:10.000 (PMSJC, 1977) e 1:50.000 (IBGE, 1974), do Projeto de 

Macrodrenagem UNIVAP/IPD/PMSJC.  

Foram utilizados, ainda, do Projeto de Macrodrenagem, os mapas da rede de 

drenagem, dos trechos canalizados e retificados na bacia, dos perímetros urbanizados 

elaborados através da análise e interpretação de fotografias aéreas em escala 

aproximada 1:10.000 para o ano de 1997 (INPE), o mapeamento da mancha urbana por 

classes nominais quanto à impermeabilização do solo e o mapeamento do uso do solo 

no entorno da mancha urbana. 

Foi realizada uma análise da criticidade da bacia no tocante ao uso e ocupação do 

solo, com base na Lei de Zoneamento 165/97, e no adensamento urbano, apoiado nas 

Geotecnologias - Sistema de Informações Geográficas (SIG), com o objetivo de 

fornecer subsídios para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem de São José dos 

Campos. 

Foi elaborada documentação fotográfica dos impactos decorrentes do 

adensamento urbano nas obras estruturais da macrodrenagem na bacia e elaborado 

diagnóstico do estado dos cursos d’água e das obras em face aos impactos causados pela 

urbanização e do conseqüente aumento das áreas impermeabilizadas e do volume do 

escoamento superficial.  



 81

Foram elaborados mapas temáticos do zoneamento da bacia consoante a Lei 

165/97 atualmente em vigor, e realizados cruzamentos com o mapa de adensamento 

urbano do Plano de Macrodrenagem de São José dos Campos (no prelo). Esse 

cruzamento mostrou os percentuais de áreas ocupadas e não ocupadas em cada zona, e 

os totais da bacia.  

Aplicando-se às áreas não ocupadas os coeficientes das taxas de ocupação 

segundo a Lei de Zoneamento, e somando-se às áreas já ocupadas, obtivemos uma 

projeção para o adensamento final da bacia.  

A partir dessa análise, foi-nos possível inferir os reflexos da impermeabilização da 

bacia no aumento da vazão específica e do volume de escoamento superficial. 
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CAPÍTULO IV 
 

Resultados e Discussões. 
 

4.1 Os Planos Diretores do Município 

Os Planos Diretores de São José dos Campos, até hoje elaborados são em 

número de três. Deve-se destacar de plano, a completa ausência de diretrizes de 

planejamento para a macrodrenagem urbana. 

No 1O  PDDI 1958/64, não existem referências a disponibilização de recursos, 

recomendações de serviços ou diretrizes para projetos de drenagem de águas pluviais. 

O 2o PDDI 1968/1970 contempla principalmente aspectos estruturais, 

apresentando valores orçamentários para execução de obras de galerias de águas 

pluviais, ampliação de galerias em pontos críticos e canalização de córregos, 

destacando-se a canalização do ribeirão Lava-pés no trecho entre a Rodovia Presidente 

Dutra e o Rio Paraíba, e a compatibilização com o projeto dos interceptores de esgoto 

daquela bacia.  

Foi prevista uma verba de Ncr$ 500.000,00 para as obras de galerias pluviais da 

Vila Jacy e Vila Ema, assim distribuída: Projeto Ncr$ 50.000,00 em 1970; Ncr$ 

100.000,00 para início de obras em 1970; Ncr$ 200.000,00 para obras em 1971; Ncr$ 

150.000,00 para obras em 1972. Para as obras do Lava-pés foi prevista uma verba de 

Ncr$ 1.000.000,00, assim distribuída: Ncr$ 100.000,00 para projeto em 1970; Ncr$ 

100.000,00 para início de obras em 1970; Ncr$ 400.000,00 para obras em 1971; Ncr$ 

400.000,00 para obras em 1972. Os demais aspectos deste Plano contemplam diretrizes 

para os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos. 

Com relação à drenage m pluvial, o plano não fornece diretrizes para as 21 bacias 

do município, apenas fazendo referencia à não existência de exigência de apresentação 

de projetos de drenagem de águas pluviais para os novos loteamentos, embora eles 

venham sendo apresentados (grifo nosso). Concluem, nesta análise, que a cidade não 

apresenta graves problemas de drenagem pluvial. 

Também no 3o PDDI 1988/1995 não constam referências à drenagem pluvial, 

quer sobre o aspecto de necessidade de projetos, quer sobre obras e serviços. Não 
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constam ainda referências a diretrizes para controle das áreas impermeabilizadas e sua 

contribuição para o aumento das vazões dos corpos d’água na macrodrenagem. Não 

existem propostas para a melhoria da qualidade das águas pluviais nem do controle da 

erosão.  

 

Tabela 4.1.1 Análise dos Planos Diretores do Município de São Jose dos Campos 

PLANOS / ITENS 1o PDDI 1958/64 2O PDDI 1968/70 3O PDDI 1988/95 

 
Elaboração, 
Coordenação.  
 

Centro de Pesquisas e 
Estudos da FAUUSP 

Empresa contratada – 
SERETE. 

Técnicos da PMSJC da 
Secretaria de Planejamento. 

 
 
 
 
Participação da 
Sociedade 

Apenas alguns 
segmentos da 
sociedade através da 
comissão do Plano. 

Proposto Conselho de 
Desenvolvimento junto a 
Assessoria de Coordenação 
e Planejamento Municipal. 
Não foi implementado. 

Por exigência 
Constitucional, é feita 
através de audiências 
públicas e reuniões com a 
comunidade e entidades de 
classe. É criado o Conselho 
Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
para o acompanhamento de 
sua execução. 

 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo. 

É formado por extenso 
diagnóstico e 
projeções em longo 
prazo. Ocupa-se do 
planejamento físico, 
do  parcelamento, uso 
do solo e questão 
ambiental. Contempla 
a questão regional e o 
Município como um 
todo. 

Calcado nas projeções do 
crescimento industrial, visa 
estimula-lo, de forma a 
consolidar a posição de pólo 
regional. Sensível redução 
do diagnóstico. Trata apenas 
da área urbana, mantém as 
projeções de médio e longo 
prazo e reduz os custos dos 
principais projetos. 

Redução do diagnóstico, 
eliminação das projeções 
em longo prazo para 
equipamentos comunitários. 

 
 
 
Meio Ambiente 

Preocupação com o 
meio ambiente em 
nível de diagnóstico, 
para todo o território, 
e no urbano, com 
relação à atividade 
industrial. 

 
 
 
Ausente 

Passa a ser  a base de 
fundamentação do PDDI e 
se estende por todo o 
território com diretrizes 
mais flexíveis. 

 
 
Macrodrenagem 

Resume-se a breve 
descrição dos rios  do 
município.  

Recomenda medidas 
estruturais  localizadas onde 
ocorrem inundações. 

Aborda apenas problema de 
abastecimento de água e 
tratamento de esgoto. 

 
 
 
 
Preponderância e 
Atuação do Poder 
Local 

Voltado para o 
planejamento físico da 
cidade, em especial 
para o ordenamento 
horizontal. O 
instrumento 
prevalecente é a Lei 
de Parcelamento do 
Solo. 

A base do plano é o 
ordenamento do solo 
urbano, através da Lei de 
Zoneamento, da 
reestruturação viária e da 
criação de um sistema de 
Áreas Verdes. Destaca-se a 
inclusão de um Plano 
Urbanístico para a Zona 
Central. 

O poder local passa a ser o 
agente promotor do 
desenvolvimento 
econômico. O ordenamento 
do solo se estende para todo 
o território, com enfoque na 
questão ambiental e na 
função social da 
propriedade. 
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Fonte: Adaptado de (Bologna, 2000) 
 

 

4.1.1. Objetivos Principais do Plano Diretor de Macrodrenagem.  

O Plano Diretor de Macrodrenagem deverá se reger pelos principais objetivos: 

• Proteger a população contra as enchentes e suas conseqüências, através de 

medidas corretivas e/ou preventivas. As medidas corretivas serão aquelas 

que visam resolver os pontos onde ocorrem deficiência do sistema de 

drenagem, nas áreas urbanizadas já consolidadas, e as preventivas terão a 

finalidade de propor soluções para que seja mantido o nível de escoamento 

superficial das áreas não consolidadas, igual ao da fase de pré-urbanização 

não permitindo que os impactos sejam transferidos para jusante; 

• Proteção dos mananciais, das várzeas de inundação e das matas ciliares; 

• Manutenção da qualidade das águas e a eficiência do sistema de drenagem; 

• Ser compatível com a legislação Federal e Estadual; 

• Informar e educar a população, visando ao melhor entendimento sobre a 

nova proposta de equacionamento dos problemas da drenagem urbana no 

que diz respeito às medidas não estruturais e de proteção ao meio 

ambiente; 

• Prover recursos financeiros estáveis e compatíveis com as necessidades de 

manutenção da eficiência do sistema de drenagem, a proteção da 

população e o cumprimento dos programas e metas do Plano Diretor de 

Drenagem; 

• Promover a integração com os demais planos que são parte do Plano 

Diretor do Município. 
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Fig. 4.1.1.Objetivos Principais do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

 

A proposta da estrutura básica do Plano Diretor de Drenagem Urbana foi 

elaborada a partir de uma abordagem sobre os aspectos quantitativos, qualitativos, 

financeiro e institucional que compõem o Plano. O enfoque maior de nossa proposta é 

sob o ponto de vista quantitativo, visando ao controle das inundações e dos acréscimos 

de vazão e buscando definir as linhas básicas de ação em face do atual estagio em que 

se encontra a drenagem urbana. Em escala menor serão abordados aspectos qualitativos 

com ênfase no controle dos processos erosivos. 

Sob o ponto de vista dos aspectos quantitativos, o plano deverá: 

• Visar à proteção da população contra as enchentes e seus efeitos, através 

do estudo da bacia hidrográfica como um todo, procedendo-se a avaliação 

da capacidade da drenagem atual e o estabelecimento de cenários em face 
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da evolução da mancha urbana e das áreas impermeáveis. As enchentes 

urbanas vêm constituindo um dos mais importantes impactos sobre a 

sociedade e podem ser provocadas por uma série de fatores como o 

aumento das áreas impermeabilizadas, aumento dos picos de cheias, 

estrangulamento das seções transversais dos rios, assoreamento do leito, 

aterros e lançamento de lixo  nos corpos d’água; 

• Operar e manter o sistema de drenagem, elaborando planos e metas 

visando manter os níveis de escoamento superficial iguais aos da fase de 

pré-urbanização; 

• Elaboração de um zoneamento para controle do uso e ocupação das áreas 

de fundo de vale e das suscetíveis de inundação, bem como das áreas com 

alto índice de criticidade quanto à erosão; 

• Estabelecimento de um plano de ação que contemple medidas corretivas e 

preventivas, através de medidas estruturais e não estruturais, com ênfase 

nestas últimas, e de atendimento as situações de emergência. 

Sob o aspecto Institucional e Financeiro, é imprescindível o estabelecimento de 

um arcabouço institucional compreendendo a definição da legislação básica no 

município, consoante as leis Estadual e Federal, a elaboração de um manual de 

drenagem urbana com os critérios básicos e as normas de projeto  para orientação dos 

profissionais do setor, e o estabelecimento de um amplo programa de educação da 

população.  

O programa deverá ter ampla divulgação de informações e promover a 

conscientização da população para a necessidade da adoção medidas não estruturais 

como base para  solução mais econômica dos problemas advindos da urbanização. 

 Sob o ponto de vista financeiro, o plano deverá assegurar fontes de recursos 

estáveis e compatíveis com as necessidades apontadas pelo Plano. 

 

4.1.2. Estrutura do Plano Diretor de Macrodrenagem. 

O Plano Diretor de macrodrenagem deve ser um instrumento que forneça as 

diretrizes básicas para o planejamento, gerenciamento e fiscalização dos serviços de 

drenagem no município. Ele deve estar integrado com os planos dos grandes sistemas 
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urbanos, como o sistema viário, sistema de limpeza urbana, sistema de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos, sistema de saúde pública. 

 O Plano Diretor de Macrodrenagem deve compreender também, não só os 

aspectos do projeto hidráulico, mas também os aspectos sociais, ambientais e sócio-

econômicos da comunidade.  

O sistema de macrodrenagem deve ser parte integrante do conjunto da 

infraestrutura dos melhoramentos de uma comunidade urbana. O plano diretor de 

macrodrenagem deve ser visto como uma peça a ser elaborada com a participação ativa 

do poder público como agente polarizador e gerenciador, e com a contribuição da 

sociedade civil de uma forma geral ao longo de todo o processo, buscando atender as 

necessidades básicas da população segundo as prioridades que a sociedade atribuir.  

Plano Diretor
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Plano Diretor de
Macrodrenagem de

Aguas Pluviais

Plano de Uso e
Ocupação da

Terra.

Plano de Obras,
Viário, Manutencão

das vias pú blicas, etc.

Aspectos
Quantitativos
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Qualitativos

Controle de
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e Operação do
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nos corpos d' agua

Controle da poluição
das áreas ribeirinhas e
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naturais
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Fig. 4.1.2. Estrutura do Plano Diretor de  Macrodrenagem Urbana. 
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Na elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, segundo o CEPAM, 

deve-se cercar de alguns cuidados fundamentais, necessários para seu sucesso, cujos 

tópicos principais se encontram expressos na Carta de Recife, (Anexo I), quais sejam: 

• Ampla participação da comunidade através de seus organismos representativos, 

visando atender ao complexo sistema social, para que se possa ter, através da 

participação dessa comunidade, uma co-responsabilidade e solidariedade 

visando uma melhor aplicação dos recursos públicos; 

• Completo levantamento cadastral de todos os elementos existentes, constituintes 

tanto da macrodrenagem como da microdrenagem, a fim de se proceder a uma 

verificação de seu dimensionamento. Assim poderá melhor visualizar as 

deficiências do sistema e propor soluções, estruturais ou não estruturais; 

• Caracterização das bacias, que serão tratadas como unidades de referência, 

consoante as novas diretrizes da lei 9433, de 08/01/1997, e obter os dados 

necessários ao seu planejamento tais como: área da bacia, população, extensão 

do talvegue principal, diferença de cotas a montante e jusante, adensamento, 

declividade e permeabilidade; 

• Proceder a uma estimativa das áreas impermeabilizadas, utilizando-se das 

geotecnologias através da metodologia baseada em aerofotos ou em imagens 

digitais obtidas por sensoriamento remoto, e com utilização do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG); 

• Proceder ao monitoramento hidrométrico das bacias, modelagem do sistema, e o 

desenvolvimento de estudos para o aperfeiçoamento do sistema de drenagem. 

Este trabalho já foi iniciado no município através do Projeto Macrodrenagem em 

elaboração; 

• Desenvolver um plano de ação de característica multidisciplinar, que contenha 

todo o elenco das intervenções estruturais e não estruturais, das medidas 

preventivas e corretivas, todas devidamente hierarquizadas e priorizadas, dentro 

de um contexto de sustentabilidade visando à proteção da população contra as 

cheias, controle da erosão e poluição dos corpos d’água. 
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4.2. – Áreas impermeáveis e o aumento do escoamento superficial. 

O adensamento urbano tem produzido sensível aumento no escoamento 

superficial como conseqüência da impermeabilização dos solos. A bacia do Ribeirão 

Vidoca apresenta áreas com altos índices de impermeabilização devido ao acelerado 

crescimento que, ocorrendo de forma descontrolada, tem provocado aumento nos 

volumes de escoamento superficial, enchentes, erosões e assoreamento do leito.  

 “Os efeitos da urbanização descontrolada sobre o sistema receptor dos 
corpos d’água são, a aceleração da erosão dos leitos,a  deposição acelerada 
de sedimentos nos lagos e estuários, o assoreamento do habitat animal nos 
berços de desova e dos micro-invertebrados, e o incremento dos poluentes”   
(URBONAS, 1999). 

 

A tabela a seguir apresenta as relações entre área impermeável e o aumento da 

vazão específica e do escoamento superficial, comparados à situação da bacia na 

condição rural, ou seja, à fase de pré urbanização. 

 

Tabela 4.2.1. Impacto da Urbanização no aumento da vazão e do 

escoamento superficial. 

Área 
Impermeável 
No Lote (%) 

Área 
Impermeável 
na Bacia (%) 

Aumento * 
da Vazão 

Específica 

Aumento* 
do Volume de  
Escoamento 
Superficial 

7 20 6,52 2,15 

20 30 9,65 3,22 

33,3 40 12,90 4,29 

46,7 50 16,24 5,36 

60 60 19,65 6,44 

73,3 70 23,14 7,51 

80 75 26,67 8,58 

  Fonte: (Tucci, 2000).* Aumento em número de vezes com relação à condição rural.  
   

Conforme a tabela 4.2.1, para uma taxa de ocupação de 60% do lote corresponde 

uma área impermeável de 60% na bacia, e um aumento da vazão específica de 19,65 

vezes a vazão com relação à condição rural. O aumento do volume de escoamento 

superficial será, neste caso, de 6,44 vezes em relação à fase de pré-urbanização. 
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 Na bacia do Ribeirão Vidoca, segundo a Lei 165/97, a taxa de ocupação de 65% 

do terreno corresponde a cerca de 75% da área da bacia, e a taxa de ocupação de 80% 

corresponde a 10% da área, aproximadamente. 

 Essas altas taxas de ocupação conduzirão a um elevado índice de 

impermeabilização da bacia com reflexos no aumento do coeficiente de escoamento 

superficial, da vazão, e assoreamento do leito, conforme demonstrado pela tabela 4.6.1. 

 4.3. Deposição de material sólido na rede de drenagem de bacias 

urbanas. 

Durante o período de urbanização de uma bacia, ocorre um aumento 

significativo na produção de sedimentos, causada por obras de terraplenagem, limpeza 

do terreno com a remoção da cobertura vegetal, etc. Passada a fase de urbanização, essa 

produção de sedimentos tende a reduzir.  

Segundo Dawdy (1967) apud (Collischonn, 1998), em uma bacia em Maryland 

USA, durante o período de máxima atividade de ocupação e construção, a produção de 

sedimentos máxima foi de cerca de 50 vezes maior que a produção original.  

No Brasil, os dados disponíveis relatam situações semelhantes. A tabela a seguir 

mostra alguns dados de bacias brasileiras.  

 
Tabela 4.3.1 Estimativa de  material sólido depositado na rede de drenagem 

de bacias urbanas brasileiras. 
LOCAL TIPO DE ESTIMATIVA  VOLUME 

(M 3/KM 2.ANO) 
REFERÊNCIA 

Rio Tietê – SP Em material dragado 393 Nakae e Brighetti (1993) 
Rio Tietê –SP Em material do leito dos 

afluentes 
1.400 Lloret Ramos et al. 

(1997) 
Represa da Pampulha  

MG 
Assoreamento de 1957 a 

1994 
2.436 Oliveira e Baptista 

(1997) 
Arroio DilúvioRS Material dragado 750 DEP (1993) 

Fonte: (Collischonn, 1998). 
 

Na bacia do Ribeiro Vidoca embora ocorram situações semelhantes de 

assoreamento de lagos e dos leitos dos ribeirões, não há registros de volumes de 

remoções ou material dragado na bacia.  

4.4. O crescimento urbano e os reflexos na macrodrenagem. 

Valério F. et al. (2002), estudou o adensamento urbano na bacia do Ribeirão 

Vidoca com o uso das geotecnologias. 
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Aos perímetros urbanos, classificados em 5 classes de adensamento, foram 

associados índices de impermeabilização adaptados conforme (Tucci, 1997), e (Tucci, 

Marques, 2000).  

Com o suporte das geotecnologias, os perímetros urbanos mapeados segundo 

suas classes de adensamento, foram espacializados na bacia, e agrupados em cinco 

níveis de impermeabilização, e o resultado apresentado na fig. 3.10.2. 

Os Índices de impermeabilização estão relacionados às classes de adensame nto  

urbano como a seguir relacionados: 

• Área Urbana Consolidada com Taxa Alta de ocupação: 0,70 / 0,95 

• Área Urbana Consolidada com Taxa Média de ocupação: 0,50 / 0,70 

• Área Urbana Não Consolidada com Taxa Média de ocupação: 0,35 / 0,50 

• Área Urbana Não Consolidada com Taxa Baixa de ocupação: 0,20 / 0,35 

• Área Urbana em Implantação: 0,10 / 0,20 

• Mata, Capoeira, Cerrado, Reflorestamento, Pastagens, Campo Antrópico, 

Área Agrícola: 0,05 / 0,10 

4.5 – Mapa das Taxas de Ocupação na bacia do Ribeirão Vidoca segundo a 

Lei 165/97. 

 Para uma visualização da bacia consoante as Taxas de Ocupação definidas na 

Lei 165/97, (fig. 4.5.1. pág 78), aplicamos em cada Zona de Uso a Taxa de Ocupação 

permitida na lei, porém agrupadas em três tipos, quais sejam: taxa de ocupação de até 

10%, correspondentes à ZEPA III e à APA; taxa de ocupação de 65% correspondente às 

ZEPA I e II, ZR, ZVU e ZEIS, e taxa de 80% para as ZETI, ZUPI e ZC. 
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Fig. 4.5.1 – Mapa de espacialização da taxas de ocupação, agrupadas em três principais 
categorias. 
  

4.6  Mapas das Zonas de Uso do Solo e das Taxas de Ocupação da 

bacia do Ribeirão Vidoca- Lei 165/97. 

 Os mapas temáticos dos perímetros das Zonas de Uso do Solo e das Taxas de 

Ocupação nas respectivas Zonas nos permitem visualizar a forma como as áreas da 

bacia estão sendo ocupadas. Devido à conformação topográfica da bacia, as áreas de 

montante, que correspondem à maior porção da bacia, situam-se entre as altitudes 600 e 

700 metros, em sua porção média superior, e nas cabeceiras atingem altitudes que vão 

de 700 a 950 metros, (fig 3.10.4). Nessas áreas encontram-se os terrenos de declividade 

mais acentuada, o que ocasiona, em eventos de precipitação, uma diminuição no tempo 

de concentração e uma maior velocidade de escoamento superficial, em relação às 

demais áreas. 

As áreas das Zonas de Uso com taxa de ocupação de 65% correspondem a 75% 

da área da bacia, sendo que aí está a maior parcela de áreas ainda não ocupadas, cerca 

de 79% das áreas ainda livres para ocupação. Existem áreas destinadas ao uso 

Predominantemente Industrial – ZUPI, e áreas de Transição Industrial – ZETI, situadas 
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à montante da bacia, cuja Taxa de Ocupação é de 80%, que perfazem o total de 18% das 

áreas ainda não ocupadas na bacia.  

Associando os índices de impermeabilização e as condições de declividade da 

bacia, verificamos que existe um enorme potencial para o aumento dos coeficientes de 

escoamento superficial e das vazões na bacia. É necessário que seja feito um estudo 

cuidadoso das taxas de ocupação a serem implementadas nesta região bem como de 

medidas de controle para evacuação das águas de chuva para a macrodrenagem, e serem 

tomadas medidas preventivas para regular as vazões das águas de chuva nestas áreas, de 

forma que os impactos não sejam transferidos para jusante, e as vazões sejam no 

máximo iguais as vazões da área na fase rural. 

Na elaboração da Lei do Zoneamento, é da máxima importância que se leve em 

conta a bacia como unidade de planejamento e que as taxas de ocupação das zonas de 

uso sejam analisadas  em face da localização da zona de uso dentro da bacia, do  

aumento dos coeficientes de escoamento superficial e do aumento dos volumes de 

escoamento, de forma que os impactos não sejam transferidos para jusante, como hoje 

vem acontecendo. 
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Fig. 4.6.1 – Mapas de espacialização das Zonas de Uso do Solo e das Taxas de Ocupação – Lei 165/97. 
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4.7. – Análise da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Vidoca.  

Com base no mapeamento dos perímetros urbanizados na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Vidoca, conforme Valério Fo et al., foi realizada via SPRING, um cruzamento 

das áreas urbanizadas com o mapa das zonas de uso do solo urbano segundo a Lei 

165/97 atualmente em vigor. Os resultados deste cruzamento estão apresentados na 

Tabela 4.7.1.  A tabela está dividida em duas partes.  

Na primeira parte estão as classes de uso dos solos da Lei 165/97, e as áreas dos 

perímetros das zonas de uso dos solos segundo as classes de adensamentos urbanos 

obtidos por Valério Fo. et al., resultando nos totais de áreas ocupadas e não ocupadas na 

bacia em estudo. Os resultados nos mostraram que 49,23% da bacia está ocupada, e que 

50,77% são áreas ainda livres para ocupação.  

Na segunda parte estão totalizadas as áreas das zonas de uso dos solos ocupadas 

e não ocupadas, os coeficientes das taxas de ocupação permitidos na Lei 165/97 para 

cada zona de uso, e os totais de áreas ocupadas segundo as taxas de ocupação definidas 

pela Lei 165/97, e as áreas ainda livres para ocupação futura.  

Como resultado constatamos que, pela Lei do Zoneamento, utilizando-se das 

taxas de ocupação especificadas, apenas 58,4 % da bacia poderia ser ocupada. Contudo, 

devido ao adensamento descontrolado, a área ocupada na bacia deverá atingir 

aproximadamente 80% da bacia, caso não sejam ultrapassadas as taxas de ocupação 

atuais, para as áreas ainda não ocupadas. 

A descrição de cada zonas de uso do solo bem como as taxas de ocupação 

respectivas, permitidas pela lei, estão constando do anexo III. 

A espacialização na bacia  das Taxas de Ocupação definidas na Lei 165/97, 

constam da fig 4.6.1, à pagina 80.  
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Tabela 4.7.1 Síntese dos resultados obtidos através do cruzamento do Mapa de Adensamento Urbano (1997) e a 

                       Lei de Zoneamento 165/97. (Áreas em metros quadrados). 
 

Classes    
Não Consolidada 

Baixa  
Não 

Consolidada Média 
Implantação 

 
Consolidada  

Média  
Consolidada 

Alta Áreas Ocupadas 
Áreas Não 
Ocupadas  

Total 
 

ZEPA 3     15.690,23 355,86 95.163,41 496.492,77 607.702,27 401.128,23 1.008.830,50 

ZCHR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZEPA I e II 22.105,98 259.508,65 55.021,48 1.183.922,27 458.550,30 1.979.108,68 11.693.161,00 13.672.269,68 

ZM/ZR/ZVU/ZEIS 289.439,40 708.711,68 1.103.066,09 5.270.543,03 15.747.945,18 23.119.705,38 10.126.920,12 33.246.625,50 

ZC         7.363,07 990.834,76 998.197,83 0,00 998.197,83 

ZETI/ZUPI   185.088,59 3.912,84 891.426,01 275.675,87 1.356.103,31 4.026.768,83 5.382.872,14 

APA   311.545,39 1.168.999,15 1.162.000,42 940,99 10.361,47 2.653.847,42 5.422.063,61 8.075.911,03 

Total   623.090,77 2.337.998,30 2.324.356,69 7.449.358,78 17.979.860,35 30.714.664,89 31.670.041,79 62.384.706,68 

 % da classe   2,03% 7,61% 7,57% 24,25% 58,54%      
% da Bacia 1,04% 3,90% 3,87% 12,42% 29,97% 49,23% 50,77% 100,00% 
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Tabela 4.7.1 – Continuação. 

 

Classes   Áreas Ocupadas
Áreas Não 
Ocupadas  Total 

Taxa de 
Ocupação  

Ocupação Máxima 
pelo Zoneamento 

Áreas livres para 
ocupação  

ZEPA 3   607.702,27 401.128,23 1.008.830,50 2% 20.176,61 8.022,56 

ZCHR   0,00 0,00 0,00 50% 0,00 0,00 

ZEPA I e II 1.979.108,68 11.693.161,00 13.672.269,68 65% 8.886.975,29 7.600.554,65 

ZM/ZR/ZVU/ZEIS 23.119.705,38 10.126.920,12 33.246.625,50 65% 21.610.306,58 6.582.498,08 

ZC   998.197,83 0,00 998.197,83 80% 798.558,26 0,00 

ZETI/ZUPI 1.356.103,31 4.026.768,83 5.382.872,14 80% 4.306.297,71 3.221.415,06 

APA   2.653.847,42 5.422.063,61 8.075.911,03 10% 807.591,10 542.206,36 

Total   30.714.664,89 31.670.041,79 62.384.706,68   36.429.905,56 17.954.696,72 

% da Bacia 49,23% 50,77% 100,00%  58,40%  78,0%  

Total             48.669.361,61

Atual    Zoneamento Futura Ampliação 
da cheia (*) 

  ±16,0       ±19,0 > 26,67 
  (*) Número de vezes em relação à condição Rural.
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Pela análise da tabela 4.7.1, constatamos que: 

• 49,23% da bacia apresenta área ocupada de 30.714.664,89 m2; 

• 50,77% da bacia apresenta-se áreas sem ocupação de 31.670.041,79 m2; 

• Consoante as taxas de ocupação definidas na Lei 165/97, deveríamos ter 

no máximo 36.429.905,56 m2 de área ocupada, ou seja, 58,4% da bacia. 

Sendo que a atual área ocupada é de 30.714.664,89 m2, restariam apenas 

5.714.051,37 m2 de áreas a serem ainda ocupadas; 

• Na realidade existem 17.954.696,72 m2 passíveis de ainda serem 

ocupados. Este valor é o resultado da aplicação das taxas de ocupação 

nas zonas de uso dos solos ainda não ocupados atualmente. Assim, o 

total de área ocupada passará a 48.669.361,61m2, perfazendo, assim, um 

percentual de ocupação de 78,01% da bacia; 

• As áreas Não Consolidadas Media e Baixas e as áreas em Implantação, 

no futuro, tenderão a serem adensadas e passarão às classe de 

Consolidadas Media e Alta. Por outro lado, uma grande parte dos lotes 

atualmente já se encontram 100% impermeabilizados. Estes acréscimos 

de áreas impermeabilizadas não estão sendo considerados nesta 

oportunidade, estando, assim, esta avaliação assumindo valores bastante 

conservadores. Pelas diretrizes para projeto de drenagem (anexo II) a 

prefeitura adota coeficientes de impermeabilização de 0,90 para as ruas, 

0,80 para lotes até 150 m2, 0,75 para lotes até 300 m2 e para demais 

lotes e áreas institucionais o coeficiente de 0,70, corroborando com 

nossa afirmação; 

• Pela Tabela 4.2.1, pagina 75, na atual situação de impermeabilização da 

bacia (1997), ocorre um incremento na vazão de aproximadamente 16 

vezes a vazão de pré-urbanização. Na condição de total urbanização da 

bacia, dentro desta  hipótese conservadora, o acréscimo de vazão passará 

a ser superior a 27 vezes a vazão na condição rural, o que certamente 

demandará a construção futura de novas obras para comportar estas 

vazões, caso não sejam tomadas medidas mitigadoras. 
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4.8 Impactos decorrentes da urbanização na bacia do Ribeirão Vidoca 
e seus afluentes: Serimbura, Senhorinha, Águas Quentes e Águas Claras. 

 
No levantamento dos principais impactos, devidos à urbanização, ocorridos na 

bacia do Ribeirão Vidoca, verificamos que o lançamento de esgotos “in natura”, a 

deposição de resíduos sólido no leito e margens, as erosões causadas pelo 

desnudamento do solo, o assoreamento dos corpos d’água e os restos de materiais de 

construção decorrentes das intervenções antrópicas na bacia, constituem os mais graves 

problemas de impacto no meio ambiente registrados na bacia.  

Alguns desses fatores também contribuíram para outros impactos como o 

aumento do nível de enchente máxima, a erosão das margens do córrego e das 

cabeceiras de galerias e pontes, o escorregamento de taludes, a deterioração da 

qualidade das águas, etc. 

A seguir apresentamos uma documentação fotográfica desses impactos que irão 

ilustrar a atual situação da bacia do Ribeirão Vidoca. 
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4.8.1 Impactos devidos ao assoreame nto do leito: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.1.1 e 4.8.1.2 Assoreamento do leito do Córrego Senhorinha. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.1.3.  Córrego Senhorinha       Fig. 4.8.1.4. Córrego Águas Quentes. 
 

4.8.2 Impactos por resíduos sólidos. 

Os problemas dos resíduos sólidos despejados nas margens do canal contribuem 

para a deterioração da qualidade das águas e, assim como os assoreamentos, produzem 

sérios danos ao habitat da vida animal, favorecendo o surgimento de doenças de 

veiculação hídrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.8.2.1 e 4.8.2.2. Resíduos sólidos lançados nas margens do córrego Senhorinha. 
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Fig. 4.8.2.3 e 4.8.2.4. Resíduos sólidos e terraplenagem provocam assoreamento do leito 
do córrego Senhorinha. 

 

O assoreamento e a deposição de resíduos sólidos no leito dos córregos têm 

contribuído para  a deterioração da qualidade das águas com risco de sérios danos  à 

saúde dos habitantes locais que poderão ser afetados por doenças de veiculação hídrica,  

de cunho dermatológico e o surgimento de pragas e infestações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.2.5 e 4.8.2.6.  Ribeirão das Águas Quentes, afluente do Ribeirão Vidoca, deterioração 
da qualidade das águas a montante da bacia. 
 

4.8.3 Outros impactos decorrentes de intervenções antrópicas: 

O lançamento de esgotos “in natura” e a implementação de medidas estruturais 

visando solucionar o crescente aumento das vazões em face da urbanização 

descontrolada têm provocado sérios problemas ao meio ambiente, tais como erosão das 

margens, assoreamento do leito dos córregos, escorregamento de taludes e a destruição 

do habitat natural da vida animal. 
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Fig. 4.8.3.1 e 4.8.3.2.  Assoreamento do leito, obstrução por restos de obras e erosão na 
margem do córrego Senhorinha.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.8.3.3 e 4.8.3.4. Erosão na saia do aterro, rompimento da galeria de tubos e 
assoreamento do leito por restos de materiais de construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.3.5 e 4.8.3.6. Escorregamento de taludes e erosão das margens. 
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Fig. 4.8.3.7 e 4.8.3.8. Ocupação das margens do canal no Ribeirão Vidoca. 
 

Os impactos decorrentes de medidas estruturais visando solucionar o problema 

do aumento das vazões têm modificado a conformação primitiva do córrego, ficando 

completamente desfigurado, sem a proteção natural da vegetação de suas margens, 

prejudicando o desenvolvimento da vida animal e seu habitat natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.3.9 e 4.8.3.10 Alteração na geometria do canal e trecho canalizado e fechado no córrego 
Senhorinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.3.11 e 4.8.3.12.  Rompimento da ala de proteção da galeria no canal do Vidoca. 
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Fig. 4.8.3.13 e 4.8.3.14. Trecho canalizado do Ribeirão Vidoca, a montante da Via Dutra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.8.3.15 e 4.8.3.16 Barragem do CTA apresentando assoreamento e trecho canalizado do 
Ribeirão Vidoca, respectivamente a montante e a jusante da via Dutra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.3.17 e 4.8.3.18 Tubulações no Ribeirão Vidoca sob a Via Dutra e sob a Av São João, 
(esta em fase de substituição para construção do canal em gabiões e ampliação da vazão). 
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Fig. 4.8.3.19 e 4.8.3.20 Ponte sobre o Vidoca no cruzamento c/ Av. S. João, para substituição da 
galeria de tubos, construída há cerca de 20 anos. 
 
 

    
 
Fig. 4.8.3.21 e 4.8.3.22 Mesmo local acima durante as chuvas – jan. 2003. Os impactos foram 
transferidos para jusante. Os tubos não mais comportam o aumento da vazão. Fonte: Jornal 
Valeparaibano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.3.23 e 4.8.3.24. Canal do Vidoca junto à antiga linha da E.F.C.B, há necessidade da 
conformação do canal e trecho já próximo ao entroncamento com o Rio Paraíba.  
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Fig. 4.8.3.25 e 4.8.3.26 Canal do Ribeirão Lava-pés. Obra recentemente executada para 
substituição da galeria existente, construída na década de 70, causa de freqüentes 
inundações.Valor inicial da obra em abril de 2002, R$ 2.156.890,20. 

 

4.9 Conclusão e Considerações finais: 

 A solução dos problemas da drenagem urbana não será alcançada pela adoção de 

medidas simples. É necessário ser feita uma análise ampla, com envolvimento de 

equipes multidisciplinares e adoção de medidas em que vários aspectos devem ser 

considerados que vão além do enfoque de caráter puramente técnico da hidráulica 

clássica, como atualmente vem ocorrendo na maioria dos municípios brasileiros, mas 

requer uma abordagem mais ampla, a da hidrologia urbana.  

 Dentre as principais medidas que devem ser tomadas visando ao melhor 

gerenciamento da drenagem urbana estão as medidas de caráter não estrutural, como: 

• Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana com enfoque nos 

princípios da Carta de Recife; 

• Estruturação de uma equipe técnica com recursos compatíveis e estáveis para 

elaborar estudos, planejar, fiscalizar e gerenciar os serviços de drenagem; 

• Elaboração de um zoneamento adequado das áreas suscetíveis a serem ocupadas 

pelas águas das cheias dos rios, e das suscetíveis de erosões e escorregamentos; 

• Previsão das chuvas em tempo real visando a proteção das populações das áreas 

ribeirinhas; 

• Revisão e regulamentação do código de obras, em especial para as edificações 

situadas em áreas de risco; 

• Adoção de medidas de contenção na fonte para regular as vazões das áreas 

impermeabilizadas, para que não excedam as vazões de pré-urbanização.   



 107

 
A análise do adensamento urbano na bacia do Vidoca nos mostrou que o impacto 

da urbanização vem ocasionando sérios danos ao ecossistema e pesados ônus aos cofres 

municipais, ocasionados principalmente pela falta de uma legislação que contemple os 

aspectos do controle das vazões e de erosões, e pela implantação de medidas 

preventivas que impeçam que a ocupação da bacia continue de forma caótica. É 

necessário ainda que seja implantada uma estrutura técnico-administrativa que 

possibilite o gerenciamento da drenagem urbana de forma ampla, visando minimizar ou 

mesmo anular os impactos das intervenções antrópicas no meio ambiente. 

Analisando o reflexo da acelerada impermeabilização da bacia do ribeirão Vidoca 

ocasionado pela ocupação desordenada, constatamos que o volume do escoamento 

superficial atingiu índices bastante elevados, cerca de 16 vezes a vazão natural, cujos 

efeitos ficaram documentados neste estudo, e exigiram do poder público pesados 

investimentos para solucionar o grave problema das inundações em áreas importantes 

do complexo vário e residencial da cidade. O diagnóstico mostrou que este acréscimo de 

vazão se deu em decorrência da falta de medidas de controle das vazões excedentes 

causados pela impermeabilização da bacia. 

O prognóstico para o futuro da bacia, caso não sejam tomadas medidas 

preventivas, é de que o volume das cheias atingirá o montante de 26 vezes o volume das 

cheias em relação ao da condição rural. Isso mostra que serão necessários mais vultosos 

investimentos no futuro para controlar esse aumento da vazão.  

Assim torna-se necessário que medidas mitigadoras sejam adotadas para que 

sejam evitados não somente prejuízos de ordem financeira, mas também poupados 

sacrifícios por parte da população.  

  As principais diretrizes para o controle do impacto da urbanização na hidrologia 

das bacias – controle das enchentes urbanas, constam de um documento aprovado em 

Congresso da ABRH em 1995, denominado CARTA DE RECIFE, (Anexo I), cujos 

principais tópicos destacamos: 

• As medidas de controle das enchentes urbanas devem contemplar a bacia como 

um todo, ou seja, a bacia deve ser vista como um sistema, e que “as medidas não 

podem reduzir o impacto de uma área em detrimento de outra, ou seja os 
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impactos de quaisquer medidas não devem ser transferidos”. Essas medidas 

devem ser de caráter estrutural e não estrutural; 

• “Nenhum usuário urbano deve ampliar a cheia natural”, pois com a expansão 

urbana e as diretrizes atuais de aprovação dos projetos de drenagem, isso não 

ocorre. Os projetos de drenagem dos empreendimentos são elaborados com a 

visão simplista do rápido escoamento das águas pluviais sem se preocupar com 

os impactos a jusante; 

• “Os meios de implantação do controle de enchentes são o Plano Diretor 

Urbano, Legislação Municipal e Estadual, e o Manual de Drenagem”. O 

controle do impacto da urbanização no ambiente urbano deve ser feito através de 

um conjunto de ações nas quais ocorra o controle permanente, a educação da 

população, a elaboração de normas técnicas e diretrizes para drenagem urbana;  

• Há “necessidade de reformulação dos programas das disciplinas de graduação 

e pós-graduação”, buscando uma nova visão para o  problema do controle das 

enchentes, não apenas uma visão da “hidráulica”, do simples afastamento das 

águas, mas uma visão mais ampla, a da “hidrologia urbana”.  

 

Encontramos nas palavras do Professor Urbonas uma síntese do pensamento 

atual na hidrologia urbana.  

 
 
“O desafio de resolver os problemas das enchentes em áreas urbanas 
continuará. Nenhuma ferramenta simplista irá solucionar o problema e 
deverá requerer uma combinação de práticas como sistemas de 
escoamento combinado com sistemas de detenção e controle na fonte. 
Por outro lado a sempre crescente demanda de proteção do meio 
ambiente deverá requerer que nós equacionemos os efeitos das vazões 
das chuvas sobre os sistemas ecológicos receptores nas áreas urbanas. 
Isto será como um alvo móvel que fará emergir novas leis, políticas, 
regras e regulamentos com a intenção de proteção do ecossistema com 
pouca ênfase sobre as limitações técnicas e físicas. É esta a tendência 
que se observa nos Estados Unidos e em outros países, especialmente na 
Europa, Nova Zelândia e Austrália. É somente uma questão de tempo 
para que se espalhe pelo mundo. São recomendáveis a antecipação e o 
planejamento visando essas tendências emergentes de forma que os 
sistemas futuros possam acomodá-los. Isto vai requerer pensar nos 
sistemas urbanos como parte integrante de todo o sistema de uma bacia 
e como ele se inter-relaciona com as necessidades de proteção 
ecológica.”  (Urbonas, 1999). 
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Assim, concluindo, podemos firmar que a solução dos problemas de drenagem é 

uma tarefa complexa, de caráter multidisciplinar que requer uma completa reformulação 

de pensamento na área acadêmica, da classe dirigente e política e o envolvimento da 

população para que haja aceitação desses novos critérios que virão no sentido da melhor 

aplicação dos recursos públicos e de se evitarem prejuízos financeiros e perdas de vidas 

preciosas.  
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CARTA DE RECIFE – 1995. 
Controle de Enchentes Urbanas 
 
O desenvolvimento urbano das grandes cidades 
brasileiras tem sido realizado sem considerar o impacto 
potencial das inundações.  As conseqüências desta 
omissão têm sido o aumento do prejuízo médio anual 
devido às enchentes urbanas. 
Com o objetivo de reduzir esses impactos e permitir um 
melhor planejamento da ocupação do solo urbano. em 
harmonia com os processos naturais do cicio hidrológico, 
são apresentadas a seguir as seguintes recomendações de 
ações-. 
 
• As cidades brasileiras devem priorizar a 

definição do plano de drenagem urbano em 
consonância com o planejamento urbano.  Esse 
plano diretor deve conter o controle de enchentes 
nas várzeas ribeirinhas o aumento da inundação 
devido à urbanização. 

• Priorizar as medidas não estruturais no 
controle da inundação das várzeas ribeirinhas.  As 
principais medidas não estruturais recomendadas 
são: zoneamento de área de risco, previsão em 
tempo real e o seguro contra enchentes; 

• O controle da enchente devido à urbanização 
deve basear-se nos seguintes princípios básicos. 

 
I. O plano de uma cidade deve contemplar 

as bacias hidrológicas sobre as quais a urbanização se 
desenvolve.  As medidas não podem reduzir o 
impacto de uma área em detrimento de outra, ou seja 
os impactos de quaisquer medidas não devem ser 
transferidos.  Caso isto ocorra deve-se prever uma 
medida mitigadora. 

II. Os meios de implantação do controle de 
enchentes são o plano diretor urbano, a legislação 
municipal, estadual e o manual de drenagem.  O 
primeiro estabelece as linhas principais, a legislação 
controla e o manual orienta. 

III. Depois que a bacia ou parte da mesma 
estiver ocupada, dificilmente o poder público  terá  
condições de responsabilizar aqueles que estiverem 
ampliando a cheia.  Portanto, se a ação não for 
realizada preventivamente através do gerenciamento, 
as conseqüências econômico-financeiras futuras serão 
muito maior para o município.  O Plano Diretor 
Urbano deve contemplar o planejamento das áreas 
atualmente a serem desenvolvidas e a densificação das 
áreas atualmente loteadas. 

IV.  A cheia natural não deve ampliada 
pelos que ocupam a bacia, seja num simples 
loteamento, como nas obras de macrodrenagem 
existentes no ambiente urbano.  Isso se aplica a um 
simples aterro urbano, a construção de pontes. 
rodovias e, fundamentalmente a impermeabilização.  

V. O controle de enchentes é um processo 
permanente, não bastando estabelecer regulamentos e 
construir obras de proteção, é necessário estar atento 
às potenciais violações da legislação na expansão da 
ocupação do solo das áreas de risco.  Recomenda-se 
que: 

 
a. Nenhum espaço deve ser 

desapropriado se não houver uma imediata 
ocupação pública que evite sua invasão. 

b. A continuidade  deve ter uma 
participação nos anseios, nos planos, em sua 
execução e em sua contínua obediência ás 
medidas de controle das enchentes. 

 
VI.  A educação de engenheiros, arquitetos, 

agrônomos geólogos, entre outras profissões, da 
população e administradores públicos, é essencial 
para que as decisões públicas sejam tomadas 
conscientemente por todos.Também é necessário 
modificar no ensino de graduação e pós, a filosofia 
hoje existente de drenar toda a água, sem se 
responsabilizar sobre os impactos a montante ou a 
jusante.  

VII. A administração da manutenção e o 
controle das enchentes é um processo local, 
depende dos municípios. Que através da aprovação 
de projetos de loteamentos obras públicas e 
drenagens atua sobre a drenagem urbana. Os 
aspectos ambientais também devem ser verificados 
na implantação da rede de drenagem. 

• O controle da produção de sedimentos urbanos 
deve ser introduzido dentro das normas de 
desenvolvimento urbano, como medida preventiva 
de proteção dos reservatórios, condutos e canais 
artificiais e naturais e do meio ambiente 

•  O controle da poluição devido à drenagem 
urbana esta diretamente ligado ao lixo, à limpeza das 
ruas e as ligações cloacais ligadas na  rede pluvial.  
Para minimizar o impacto deve-se prever um plano 
de melhoria da limpeza urbana e a redução das 
ligações entre os sistemas de coleta.  

• Os dados de bacias urbanas no Brasil são 
extremamente reduzidos. Recomenda-se o aumento 
da aquisição de dados hidrosedimentométricos  e da 
qualidade de água dessas bacias.  Esses dados são 
essenciais para o desenvolvimento de metodologias 
de projeto e de planejamento para a realidade das 
bacias brasileiras. 

• A necessidade de reformulação dos programas 
das disciplinas de graduação e pós-graduação com 
as recomendações dessa carta. 

• A necessidade de atualização das normas 
brasileiras de drenagem urbana. 
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Das Zonas de Uso 
 

ART. 75 - As macrozonas urbana e de expansão urbana I e II estabelecidas na Lei do 
Plano Diretor, ficam subdivididas nas seguintes zonas de uso, delimitadas no Anexo 21 (Mapa 
no 01) que faz parte integrante desta lei: 

I - ZR - Zona Residencial - constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, destinadas a 
ocupação predominantemente residencial unifamiliar; 

II - ZR2 - Zona Residencial Dois: constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, 
destinadas a ocupação predominantemente residencial unifamiliar, admitindo-se o uso 
residencial multifamiliar, com baixo coeficiente de aproveitamento; 

III - ZCHR - Zona de Chácaras de Recreio: constitui-se de áreas de topografia acidentada, 
de solos frágeis e vulneráveis a ocupação urbana intensiva por razões ambientais, nas quais se 
visa adensamento adequado às suas condições geomorfológicas, sendo apropriada ao uso 
residencial de Chácaras de Recreio, admitido o uso compatível com o uso residencial e a 
agroindústria; 

IV - ZM1 - Zona Mista Um: constitui-se de áreas com limitada capacidade de infra-
estrutura, podendo apresentar tendências a saturação do sistema viário local, nas quais é 
necessário o controle de adensamento; 

V - ZM2 - Zona Mista Dois: constitui-se de áreas dotadas de infra-estrutura, com 
tendência à intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, para melhor e 
maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos ociosos, admitindo-se o 
uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, uso sujeito a controle e uso industrial 
compatível com o uso residencial; 

VI - ZM3 - Zona Mista Três: constitui-se de áreas dotadas de infra-estrutura, com 
tendência a intensificação da urbanização na qual se permite maior adensamento, para melhor e 
maior otimização da infra-estrutura existente e ocupação dos terrenos ociosos, admitindo-se o 
uso residencial, o uso compatível com o uso residencial, o uso sujeito a controle especial e uso 
industrial compatível com o uso residencial; 

VII - ZM4 - Zona Mista Quatro: constitui-se de áreas dotadas de satisfatória infra-
estrutura instalada, com tendência a baixa intensidade de aproveitamento dos terrenos, na qual 
se permite índice construtivo de média densidade, admitindo-se o uso residencial, o uso 
compatível com o uso residencial, o uso sujeito a controle especial e uso industrial compatível 
com o uso residencial; 

VIII - ZC - Zona Central: constitui-se de área destinada à revitalização da zona central da 
cidade, na qual deve-se estimular as atividades residenciais, de comércio, de serviços e uso 
industrial compatível com o uso residencial; 

IX - ZEPA1 - Zona Especial de Proteção Ambiental Um: constitui-se de área constituída 
por terrenos de topografia acidentada, medianamente erosivos em decorrência do relevo e das 
propriedades físico-químicas do solo, cuja atual forma de ocupação urbanística de Chácaras de 
Recreio deve ser mantida; 

X - ZEPA2 - Zona Especial de Proteção Ambiental Dois: constitui-se de áreas 
compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituídas pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características físicas, destina-se à 
ocupação urbana de baixa densidade, desde que associada a um sistema de drenagem adequado, 
bem como a um sistema de disposição de efluentes domésticos-, 

XI - ZEPA3 - Zona Especial de Proteção Ambiental Três: constitui-se de áreas, formadas 
por terrenos correspondentes a planície aluvial dos rios ou por grande concentração de 
nascentes, devendo ser preservada como patrimônio ambiental e paisagístico, destinando-se a 
atividades agrícolas, pecuária e de lazer, com baixa taxa de ocupação e alta restrição quanto à 
impermeabilização do solo; 

XII - ZUPI - Zona de Uso Predominantemente Industrial: constitui-se de áreas destinadas 
a localização de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e 
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tratamento de efluentes, ainda contenham fatores nocivos, em relação as demais atividades 
urbanas. 

XIII - ZETI - Zona Especial de Transição Industrial: constitui-se de áreas destinadas a 

garantir a proteção das áreas circunvizinhas as ZUPI's contra possíveis efeitos residuais e 

acidentes, provenientes de atividades de risco ambientar significativo, tais como as indústrias 

petroquímicas, químicas, aterro sanitário, aterro industrial, admitindo-se o uso compatível com 

o uso residencial (UCR), uso sujeito a controle (USC) e industrial; 

XIV - ZEA - Zona Especial Aeroportuária: constitui-se de área destinada a impedir a 
instalação de usos incompatíveis com a curva de ruído do aeroporto, obedecidas as restrições 
constantes do artigo 68 à 73, da Portaria n0 1.141/GM 5, de 08 de dezembro de 1987, do 
Ministério da Aeronáutica; 

XV - ZVU - Zona de Vazio Urbano: constitui-se de áreas compreendidas por glebas de 
médio e grande porte, não ocupadas, constituindo vazios no perímetro urbano, necessitando de 
planejamento específico para sua ocupação; 

OBS. Consultar Decreto 9469/98 de 08 de maio de 1998. 
XVI - ZEPH - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico e 

Cultural do Município: constitui-se de áreas a serem preservadas por razões históricas, 
paisagísticas ou culturais; 

XVII - ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: constitui-se de áreas destinadas 
primordialmente para a implantação de programas e projetos destinados a população de baixa 
renda, enquadrando-se nesta categoria as áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, 
loteamentos clandestinos onde haja interesse social em promover a regularização fundiária e 
urbanística e glebas ociosas no perímetro urbano; 

XVIII - ZESFX - Zona Especial do Núcleo Urbano de São Francisco Xavier: constitui-se 
de área destinada a fomentar as atividades de turismo e a proteção de seu Patrimônio histórico, 
paisagístico e cultural; 

XIX - ZEPA 4 - Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro: constitui-se de áreas 
compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituída pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características físicas, permite o uso 
residencial unifamiliar e atividades de lazer, com baixa taxa de ocupação e alta restrição quanto 
à impermeabilização do solo, devendo ser associado a um sistema de drenagem adequado, bem 
como a um sistema de disposição de efluentes domésticos, devendo respeitar as diretrizes 
constantes da carta geotécnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - I.P.T- do 
ano de 1996, com relação à Unidade Geotécnica Planície Aluvionar; 

XX - ZR3 - Zona Residencial Três: constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, 
destinadas a ocupação predominantemente residência], admitindo-se residências unifamiliares e 
residências geminadas. (Alteração incluída pela Lei Complementar 176/98 de 26 de outubro de 
1998). 

§ 1o.  - Os perímetros das áreas classificadas como Zona Especial de Proteção Ambiental 
do Torrão de Ouro e como Zona Especial de Proteção Ambiental do Cajurú estão descritos no 
Anexo 14 desta lei. 

§ 2o.  - O perímetro da área classificada como Zona Central (ZC) está descrito no Anexo 
19 desta Lei. 

§ 3o.  - Fica criada a Macrozona de Expansão Urbana de São Francisco Xavier, conforme 
Anexo 12 integrante desta lei. 

§  4o.  - Fica alterado o perímetro da Macrozona Urbana de São Francisco Xavier, 
estabelecido no Plano Diretor, Lei Complementar no.  121/95, conforme descrição de 
perímetro contido no Anexo 12 integrante desta Lei. 

$ 5o. O perímetro da área classificada como Zona Especial do Núcleo Urbano de São 
Francisco Xavier está descrito no Anexo 13 dessa Lei. 
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$ 6o.  Os limites da Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro ZEPA4 encontram-se 
delimitados no mapa constante do Anexo 24, a sua descrição perimétrica no Anexo 25 e as 
restrições de uso e ocupação do solo no Anexo 26 desta Lei complementar. 

 

 
 
 
 
 
 
 


