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RESUMO 
 
Buscando relacionar os desafios impostos pela expansão urbana na atualidade com a 
essencialidade dos recursos hídricos para o desenvolvimento humano e sua fundamental 
importância no contexto ambiental, o presente trabalho teve como objetivo expor e discutir 
um dos notáveis e crescentes problemas na cidade de Juiz de Fora: as ocorrências de 
alagamentos, enxurradas e inundações. Neste sentido, foram analisados os eventos verificados 
nas bacias hidrográficas dos córregos São Pedro e Ipiranga, no período de 2000 a 2014. A 
pesquisa avalia esses dados e correlaciona-os aos modelos de uso e ocupação do solo destas 
bacias, nos anos 1983, 2007 e 2016, sendo também examinada a situação das Áreas de 
Preservação Permanente no ano 2016. A conjuntura aponta para a elevação nas taxas de áreas 
ocupadas nos referidos recortes espaciais, sendo 26,7% na bacia hidrográfica do Córrego São 
Pedro e 28,9% na bacia hidrográfica do Córrego Ipiranga, enquanto os quantitativos de 
remanescentes florestais somam 22,2% na primeira bacia e 35,2% na segunda. Destaca-se, 
entretanto, que essa ocupação se deu, inclusive, em áreas que por lei deveriam ser 
conservadas. Somam-se a este fato as diversas intervenções antrópicas que interferem na 
dinâmica hidrológica destas regiões. Ao final, são apresentadas e discutidas algumas 
alternativas para a minimização destas ocorrências, sendo salientada a necessidade do 
envolvimento e participação de órgãos públicos, em suas diversas esferas e a sociedade civil. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bacia hidrográfica; Planejamento e gestão; Intervenções antrópicas. 



 

ABSTRACT 
 

This work  seeks to relate the challenges imposed by the urban expansion in the present time 
with the essentiality of water resources for human development and its fundamental 
importance to the environmental context, the present work had the objective of exposing and 
discussing one of the most remarkable and growing problems in Juiz de Fora city: The 
occurrence of floods, flash floods and inundations. In this sense it was analyzed the events 
verified in the hydrographic basins of the São Pedro and Ipiranga canals, from 2000 to 2014. 
The research evaluates these data and correlates them with the land use and occupation 
models of these basins in the years 1983, 2007 and 2016; it also examines the situation of the 
Permanent Preservation Areas in 2016. The conjuncture points to the increase in the 
occupancy rates of the specified regions, being 26.7% in the São Pedro Canal hydrographic 
basin and 28.9% in the Ipiranga Canal basin, while the forest remaining are 22.2% in the first 
basin and 35.2% in the second. It is possible to highlight, however, that this occupation 
occurred even in areas that by law, are supposed to be conserved. Added to this fact are the 
various anthropogenic interventions that interfere in the hydrological dynamics of these 
regions. At the end, some alternatives are presented and discussed to minimize these 
occurrences, highlighting the need for the involvement and participation of public agencies in 
their various spheres and civil society. 
 
 
KEY WORDS: Hydrographic basin; Planning and management; Anthropogenic 
interventions. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 Os recursos hídricos são fundamentais não apenas para o desenvolvimento humano, 
como também se apresentam como elementar característica ambiental. Como afirma Machado 
(2005) é possível notar essa temática ao considerar, por exemplo, a qualidade e a quantidade 
das reservas de água doce disponíveis, pois este é um fator de suma importância para atender 
às demandas de consumo humano na atualidade e no futuro. 

Brasil (2013:06) reitera esta afirmação ao tratar a relação entre o homem e os rios, 
mencionando o antigo binômio rios/cidades, reconhecendo que “a oferta de águas para o 
cultivo de alimentos selou a parceria entre Homem e paisagem”. 
 Contudo, Silva e Travassos (2008) abordam a questão da modificação da paisagem no 
sentido de evidenciar a relação entre recursos, de modo que quanto mais abundantes, mais 
acelerado será o crescimento populacional, mais modificações na paisagem e mais impactos 
no ambiente: 

Se, por um lado, esse aumento possibilitou um crescimento expressivo da população 
mundial em razão de uma maior abundância de recursos, por outro, foi responsável 
pela diminuição progressiva da capacidade de resiliência dos ecossistemas. Nesse 
processo, conflitos antigos foram acirrados e novos foram constituídos, tornando 
cada vez mais complexa a relação entre os assentamentos urbanos e sua base física 
(SILVA; TRAVASSOS, 2008:28).  

Machado (2005) corrobora com esta assertiva ao afirmar que a utilização indevida de 
tais recursos, sobretudo pela ausência de planejamento e gestão adequada de usos e ocupação 
do solo, ocasiona sérios problemas, especialmente no âmbito econômico e ambiental, 
principalmente em áreas urbanas.  

Brasil (2013) evidencia a necessidade urgente de políticas públicas e uma gestão 
municipal, afirmando que os rios urbanos ainda são considerados os causadores de diversos 
desastres naturais como alagamentos e enchentes, por exemplo. Neste sentido, também se 
refere à questão da urbanização ao expor que modificações sofridas por rios próximos a locais 
mais urbanizados, ao longo do tempo, causaram diversos impactos – a tomar como exemplo o 
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caso das enchentes - sobre a população do entorno, sendo a situação agravada, muitas vezes, 
pela ocupação ilegal (ou mesmo legal) de suas margens ou pela disposição inadequada do lixo 
que, em alguns casos, é lançado diretamente nos cursos hídricos. 
 Dentro deste contexto, o presente estudo objetiva analisar os principais pontos de 
alagamentos, enxurradas e inundações nas bacias hidrográficas dos Córregos São Pedro e 
Ipiranga, no período de 2000 a 2014. 

A problemática que impulsiona esta pesquisa é a recorrência de tais eventos em 
determinados bairros de Juiz de Fora, como São Pedro, Democrata, Vale do Ipê e Santa Luzia. 
Estes casos são veiculados em diversos jornais da região, como nos episódios verificados em 
fevereiro de 2016 (G1 ZONA DA MATA - MG, 2016), quando ocorreu o transbordamento do 
Córrego Ipiranga no trecho em que corta o bairro Santa Luzia; bem como com a provável 
intensificação destes eventos na bacia hidrográfica do Córrego São Pedro, em razão da 
continuação das obras da BR-440, o que culminou na mobilização dos moradores afetados, 
que buscam se prevenir de tais impactos (JFCLIPPING, 2010); e mais recentemente, nos 
desdobramentos das fortes chuvas de novembro de 2016 em Juiz de Fora, que ocasionaram 
um número elevado de ocorrências atendidas pela Defesa Civil, 268, entre os dias 14 e 17, 
sendo 60 atendimentos na região Sul e 25 na região Oeste (TRIBUNA DE MINAS, 2016), 
onde se localizam as bacias hidrográficas dos córregos Ipiranga e São Pedro, respectivamente. 

Além de questões pessoais motivarem o estudo destas bacias hidrográficas, tendo em 
vista o constante contato em bairros inseridos neste recorte espacial, foi considerada também 
a utilidade da análise dos casos de alagamentos, enxurradas e inundações, pois estas bacias 
apresentam características de susceptibilidade a ocorrências desta natureza. Dentre estas é 
possível citar aquelas destacadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de 
Fora (PJF, 1996), com relação à poluição e à falta de áreas verdes: 

 
A contaminação de esgotos no Ribeirão Ipiranga e nos córregos Santa Efigênia e 
Teixeiras indica a necessidade de projeto de saneamento específico. Pode-se afirmar 
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que, em geral, o Setor é bastante crítico no que se refere à qualidade ambiental, 
ainda mais quando se constata a existência de alguns processos erosivos e a falta de 
áreas verdes, resultando numa imagem urbana altamente degradada (PJF, 1996:94).  

Sobre a ocupação e adensamento demográfico dessas bacias, o citado Plano Diretor 
(PJF, 1996) enfatiza: 

 
[Bairro Santa Luzia] Região das mais adensadas e caracterizada por apresentar um 
importante núcleo de comércio e serviços, em meio a um predomínio de uso 
residencial (PJF, 1996:93). 
 
Este é um Setor [Setor Urbano Oeste] bastante interessante à ocupação, 
principalmente por parte da classe média, mas há necessidade de uma 
compatibilização da infra-estrutura e da estrutura urbana já consolidada com futuras 
demandas, e de cuidados especiais para se evitar um adensamento desproporcional à 
sua capacidade de absorção. (PJF, 1996: 100).  

Sendo assim, pretende-se identificar pontos de ocorrência de alagamentos, enxurradas 
e inundações nas bacias hidrográficas dos Córregos São Pedro e Ipiranga, diagnosticar as 
causas desses eventos e discutir as medidas preventivas e corretivas que estão sendo tomadas 
pelo Poder Público, na busca de contribuir com a gestão e o planejamento urbano, trazendo 
novas reflexões acerca desses problemas na cidade. 

Desta maneira, tais informações poderão servir também como um levantamento de 
dados de interesse público, para que os cidadãos possam ter em mãos uma síntese sobre a 
suscetibilidade dessas áreas à ocorrência de alagamentos, enxurradas e inundações. 
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2 – METODOLOGIA 
 
 A pesquisa é composta, primeiramente, por uma revisão bibliográfica sobre as 
características ambientais de Juiz de Fora e seu processo de urbanização. Além disso, também 
conta com informações que possibilitaram a caracterização morfométrica das bacias 
hidrográficas dos córregos São Pedro e Ipiranga. Dentre estes parâmetros estão o padrão da 
drenagem, geometria das bacias, densidade de drenagem e gradiente altimétrico. A obtenção 
destes dados é interessante, pois podem apontar aspectos que favorecem ou não a 
susceptibilidade de ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações nas bacias 
hidrográficas. 

Ademais, nesta etapa buscou-se discutir acerca das áreas trabalhadas, visto que um dos 
objetivos da pesquisa foi elencar locais de maior ocorrência de alagamentos, enxurradas e 
inundações. Diversos trabalhos monográficos, que contemplam as bacias hidrográficas em 
questão foram tomados como referências, tais como a dissertação de mestrado de Brasil 
(2013) e Guerra (2007) e as monografias de Silva (2011), Peroni (2013) e Martins (2014), que 
se mostraram valiosas fontes de estudo.  

Foi relevante considerar na pesquisa as informações contidas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PJF, 1996 e 2004), no Plano de Drenagem da Zona 
Norte de Juiz de Fora (PJF, 2011) e também no Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora 
(PJF, 2014), visto que tais documentos orientam o planejamento e as ações sobre esses 
eventos na cidade. 

Utilizando o Software ArcGis 10.3 foi produzido um documento cartográfico reunindo 
dados sobre a ocorrência de alagamentos, enxurradas e inundações em Juiz de Fora, 
fornecidos pela própria prefeitura, possibilitando um diagnóstico mais preciso. 
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O banco de dados do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora também foi pesquisado, 
entretanto, o mesmo não foi considerado no presente trabalho em virtude da pouca precisão na 
localização dos eventos em estudo, visto que os dados são agrupados em divisões territoriais 
específicas de abrangência de cada base do Corpo de Bombeiros, sendo esta delimitação 
espacial mais abrangente do que as das bacias hidrográficas analisadas. Além disso, há o fato 
dos atendimentos do Corpo de Bombeiros se restringirem às ocorrências de emergência. 

Desta forma, os dados utilizados neste trabalho são limitados aos registrados pela 
Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, que também utiliza as definições do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2007), que posteriormente serão elucidadas nessa monografia. 
Dentre as classes utilizadas nos mapas que utilizam a localização de tais eventos estão 
“Alagamentos”, “Enxurradas”, “Inundações” e “Dúvidas”. A última classe citada diz respeito 
às ocorrências que não identificam com clareza a natureza do episódio – seja por dubiedade 
ou insuficiência de informações. Contudo, ainda é possível considerá-los neste trabalho.  

Mapas de Áreas de Preservação Permanente (APP) de rios, nascentes e reservatório 
d’água artificial destinado ao abastecimento público foram elaborados de acordo com a 
legislação vigente (Leis Federais nº 12.651/2012 e 12.727/2012), sendo considerada a largura 
menor do que dez metros para todos os canais das bacias hidrográficas estudadas, o que 
corresponde à faixa prevista de 30 metros de APP nas bordas. Pela impossibilidade de um 
refinado levantamento em campo sobre a quantidade e localização real de nascentes nas 
respectivas bacias, foram consideradas todas as cabeceiras dos córregos e afluentes existentes 
nas bases cartográficas utilizadas, sendo conferindo ao entorno de tais aspectos uma borda de 
50m de APP, também previsto em lei. O procedimento para a obtenção de tal produto no 
ArcGis 10.3 consistiu na utilização da ferramenta “Buffer” no shapefile de drenagem com as 
configurações de distância referentes às dispostas em lei para os casos de APP de rios, 
nascentes e reservatórios d’água artificiais destinados ao abastecimento público. O passo 
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seguinte contou com o recorte dos shapefiles das áreas ocupadas e remanescentes florestais de 
2016 contidas nestes espaços de APP através da ferramenta “Clip”. 

Ainda com relação às bases cartográficas foram utilizadas fotografias aéreas de 1983 e 
2007 (obtidas na Prefeitura de Juiz de Fora) e imagens de satélite, de 2016 (obtidas através do 
Google Earth Pro), de onde foram extraídos dados e informações sobre drenagem e curvas de 
nível. Através da utilização das bases cartográficas de curvas de nível e de drenagem foi 
possível delimitar as bacias estudadas. Os dados de alagamentos, enxurradas e inundações 
foram adicionados posteriormente. As imagens aéreas e de satélite possibilitaram extrair 
informações acerca dos usos, ocupação e cobertura do solo nas bacias em análise, utilizando-
se as seguintes classes: “área ocupada”, “remanescente florestal”, “vegetação 
arbustiva/pastagem”, “solo exposto” e “corpo hídrico”. Cabe aqui destacar que na delimitação 
do uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas pesquisadas o recorte temporal dos mapas 
produzidos contou com um horizonte de 33 anos (através das imagens de 1983, 2007 e 2016). 
Este recorte é maior do que o das ocorrências obtidas na Defesa Civil, que foi de 14 anos 
(entre os 2000 e 2014), pois assim seriam viáveis interpretações mais consistentes para a 
finalidade deste trabalho. Com relação às ocorrências de alagamentos, enxurradas e 
inundações obtidas na Defesa Civil, optou-se pelo recorte temporal entre 2000 e 2014 por 
serem os dados mais recentes que puderam ser disponibilizados. 

Como produto final obteve-se um mapa temático que indica a localização das 
ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações nas bacias hidrográficas dos córregos 
Ipiranga e São Pedro, revelando áreas que possivelmente demandam maior prioridade de 
gestão e planejamento no que se refere ao enfrentamento de tais eventos nas bacias analisadas. 

A figura 1 sintetiza, em um resumo esquemático, a metodologia utilizada nessa 
monografia. 
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Figura 1 - Resumo esquemático da metodologia utilizada nessa monografia.  

2.1 – Aspectos Conceituais 
 
O presente trabalho utiliza a bacia hidrográfica como delimitação espacial, admitindo-

se que tal recorte territorial seja interessante por possibilitar uma visão sistêmica e integrada 
do ambiente, sendo compreendida como célula básica de análise ambiental, viabilizando o 
conhecimento e a avaliação de vários componentes, bem como processos e interações que 
acontecem nela (BOTELHO; SILVA, 2007). 

Como observa Machado (2010), também é possível afirmar que a bacia hidrográfica 
constitui-se como unidade físico-territorial básica para diversas intervenções relacionadas à 
gestão dos recursos hídricos. 

Para a análise morfométrica das bacias hidrográficas dos córregos Ipiranga e São 
Pedro foram realizados os cálculos do Índice de Circularidade (Ic), da Densidade de 
Drenagem (Dd) e do Gradiente Altimétrico do Canal Principal, parâmetros calculados através 
das fórmulas ilustradas na figura 2. Além disso, utilizou-se o Modelo de Strahler (1952) para 
analisar a hierarquia fluvial das bacias em questão. 
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Figura 2 - Fórmulas para a análise morfométrica.  

O Índice de Circularidade, como é salientado por Granell-Perez (2001), expressa a 
forma da bacia, se é circular ou alongada, resultando num número adimensional que varia 
entre 0,0 e 1,0. Valores de Ic mais próximos de 1,0 refletem um formato mais circular da 
bacia, enquanto que valores mais próximos de 0,0 indicam que a bacia possui um formato 
mais alongado. Cabe destacar que bacias mais circulares possuem maior risco de enchentes 
súbitas no canal principal em caso de precipitações intensas. 
 O cálculo da Densidade de Drenagem correlaciona o comprimento total dos canais de 
escoamento (Lt) com a área da bacia hidrográfica (A), sendo que esse índice pode variar de 
0,5 km/km², para bacias com drenagem pobre a 3,5 ou mais em bacias excepcionalmente bem 
drenadas. Como elucidado por Granell-Perez (2001): 

 
Uma Dd alta é indicadora de boa disponibilidade hídrica em superfície, de rochas 
pouco resistentes, de solos impermeáveis, de escassa cobertura vegetal ou de relevo 
acidentado, podendo ou não ser compartilhadas simultaneamente todas estas 
características. Inversamente, uma Dd baixa é indicadora de escassa disponibilidade 
hídrica superficial, rochas resistentes, solos com alta infiltração, cobertura vegetal 
densa ou relevo suave (GRANEL-PEREZ, 2001:92).  

Ainda sobre o cálculo de Densidade de Drenagem, Costa & Teuber (2001) afirmam 
que: 

 
Bacias com densidade de drenagem mais elevada, isto é, mais ramificações na 
drenagem natural, tendem, em geral, defasar as contribuições parciais e atenuar os 
hidrogramas de enchentes. Por outro lado, bacias onde a densidade de drenagem é 
comparativamente menor, o escoamento ao longo dos cursos d’água é mais rápido e 
acelera a concentração das águas nas seções de fechamento (COSTA & TEUBER, 
2001:41).  

O Gradiente Altimétrico do canal é a relação entre a amplitude da altitude do ponto de 
origem e o término em relação ao comprimento do respectivo segmento fluvial. Sendo “G” o 
gradiente altimétrico, “hmax” o ponto de maior elevação do canal, “hmin” o ponto de menor 
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elevação do canal e “C” o comprimento do canal ou trecho considerado. Gradientes elevados 
indicam maior velocidade das águas do canal, podendo ocasionar, em locais de menor 
gradiente, uma maior probabilidade de ocorrência de transbordamento do leito e inundações 
(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Para fins de diferenciação entre enchente, inundação, enxurrada e alagamento, são 
utilizados os conceitos propostos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2007). 

Entende-se como enchente ou cheia, a “elevação temporária do nível d’água em um 
canal de drenagem devido ao aumento da vazão ou descarga” (IPT, 2007:90); inundação, o 
“processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais 
(planície de inundação, várzea ou leito maior do rio), quando a enchente atinge cota acima do 
nível máximo da calha principal do rio” (IPT, 2007:91); enxurrada, o “escoamento superficial 
concentrado e com alta energia de transporte” (IPT, 2007:94); e alagamento, “o acúmulo 
momentâneo de águas em uma dada área por problemas no sistema de drenagem, podendo ter 
ou não relação com processos de natureza fluvial” (IPT, 2007: 93). 

A Figura 3 ilustra os conceitos de inundação e enchente supracitados. 

 
Figura 3: Perfil esquemático do processo de enchente e inundação. 

Fonte: IPT (2007:92). 
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3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE JUIZ DE 
FORA 
  

O processo de urbanização das cidades brasileiras, como salientam Ferreira et al. 
(2015), ocorreu a partir da segunda metade do século XX e de forma rápida, passando de um 
país predominantemente rural e agrícola para urbano e metropolitano. Contudo, este processo 
não foi harmonioso, manifestando vários desafios e problemas de ordem social, econômica e 
ambiental. Como destacado pelos autores, a população mais pobre, embora predominante no 
crescimento urbano, não foi e continua não sendo contemplada na expansão urbana.  

 
O processo de urbanização brasileiro culminou em problemas sociais e ambientais, 
que estão interligados e se devem à carência de uma atitude proativa e realista no 
que tange ao crescimento urbano e à omissão do poder público em relação aos 
problemas que afligem a população de baixa renda, mesmo sendo ela a grande 
maioria nas cidades brasileiras. O crescimento urbano acelerado, a ausência de uma 
orientação espacial e de um manejo ambiental adequado aumenta a degradação dos 
recursos naturais de terra (FERREIRA et. al. 2015: 415).  

É preciso considerar que a cidade de Juiz de Fora teve, em suas origens, forte 
influência do Rio Paraibuna. Este fato se deve ao seu vale, que foi um dos condicionantes 
geomorfológicos fundamentais para a conformação desta cidade e contribuiu inclusive no 
eixo histórico de intercâmbio entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (STAICO, 
1977). Duarte (2015) afirma que a população de Juiz de Fora passa de cerca de 600 habitantes 
em 1855 para 15.000 em 1890, correspondendo a um crescimento populacional urbano de 
2500%. 

Abdalla (2000) descreve que Juiz de Fora nasceu durante o Império, quando em 1836 
o engenheiro alemão Henrique Halfeld, então contratado pela coroa brasileira, foi incumbido 
de melhorar o caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele implementou as obras da 
Estrada do Paraibuna, que foi inaugurada em 1838, e que viabilizou a origem do arraial de 
Santo Antônio do Paraibuna nas proximidades da pousada-fazenda do Juiz de Fora. Com esta 
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estrada, a Zona da Mata Mineira desponta como relevante para a produção cafeeira, sobretudo 
a partir de 1840, transformando-se na principal região produtora do estado e uma das mais 
importantes do país. Esta região, que em 1710 constituiu-se como um histórico paradeiro das 
tropas na pousada da fazenda desde o Caminho Novo, aliado à economia do café na região, 
possibilitou a elevação do citado arraial à categoria de vila em 1850. Poucos anos depois, em 
1856, tornou-se uma cidade. Neste contexto, a característica produção de subsistência, que 
prevaleceu até meados de 1870, se modificou nas décadas seguintes. 

A construção da Estrada de Rodagem União e Indústria em 1861 e a implantação da 
Estrada de Ferro D. Pedro II e da Estrada de Ferro Leopoldina na década de 1870 
contribuíram para a elevação da cidade à condição de “empório comercial”, passando a 
concentrar regionalmente fluxos de exportação e importação de mercadorias. O sistema de 
informação da cidade também é aperfeiçoado com a chegada do telefone em 1883 e do 
telégrafo em 1884, que foram importantes tecnologias de comunicação e que acompanharam 
o processo de globalização do final do século XIX e início do XX (DUARTE, 2015). Em 
1889 foi inaugurada a primeira usina hidrelétrica da América Latina, construída no Rio 
Paraibuna (MACHADO et al., 2016). Este fator colabora para o impulsionamento do processo 
de industrialização da cidade nos anos seguintes, como afirma Giroletti apud Abdalla (2000): 

Mais especificamente, isto começa na década de 1870 quando ocorre um conjunto 
de investimentos urbanos e industrializantes que a transformam na principal 
economia urbana, industrial e comercial do estado de Minas Gerais á frente de 
tradicionais centros como Ouro Preto, São João Del Rei e Cataguases, Diamantina, 
etc., fato que vai até a década de 1920. Dados mostram numericamente seu caráter 
industrial, pois na virada do século, vinte e cinco porcento (25%) da produção 
industrial mineira estava sendo manufaturada em Juiz de Fora, bem como esta 
cidade representava quinze porcento (15%) do comércio do estado. Além disso, 
fortalece nossa premissa o fato de que oito porcento (8%) da mão de obra 
empregada na indústria estavam lá trabalhando, indicando um índice de 
mecanização superior ás demais cidades (GIROLETTI apud ABDALLA, 2000:2-3). 
 Machado et al. (2016) afirmam que a cidade foi marcada pelo desenvolvimento 

econômico, amplo comércio e diversificado parque industrial, que resultou no aumento 
significativo da população ao se tornar receptor de um expressivo fluxo migratório.  
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Contudo, Ferreira et al. (2015) afirma que Juiz de Fora seguiu as características da 
urbanização das cidades brasileiras, dando-se de forma rápida e sem um planejamento 
adequado. A expansão da cidade, após ocupar as áreas mais planas e largas do vale principal, 
passou a ocorrer através dos vales secundários, formados pelos afluentes do Paraibuna. 
Enquanto o centro e suas proximidades se verticalizavam, a periferia passava por um processo 
de crescimento horizontalizado (PJF, 1996). 

Juiz de Fora, segundo Machado et al. (2016), que apresentava-se como extremamente 
próspera, sobretudo no sentido econômico, industrial, comercial, intelectual ou cultural, mas 
contrastava com problemas de higiene e saneamento. A cidade presenciava um cenário com 
diversas inundações e, como descrito por Goés (1943), despontou-se a necessidade de uma 
intervenção humana no Rio Paraibuna no sentido de retificá-lo, com o intuito de aumentar a 
capacidade de sua calha e a velocidade de seu escoamento, de modo a reduzir a possibilidade 
de inundações nas áreas que já haviam sido ocupadas. A figura 4 apresenta a área inundada no 
centro da cidade em 1906 e 1940 e as figura 5, 6 e 7 ilustram a recorrência das inundações em 
Juiz de Fora. 
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 Figura 4: Área de inundação na região central de Juiz de Fora em 1906 e 1940. 
Fonte: Machado; Raimundo; Marques (2014:63)  
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 Figura 5: Praça da estação durante a inundação de 1906. 
Fonte: www.mariadoresguardo.com.br  

 Figura 6: Cruzamento entre a Rua Halfeld e a Rua Batista de Oliveira durante a inundação de 1940. 
Fonte: www.mariadoresguardo.com.br  
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 Figura 7: Vista parcial de Juiz de Fora na ocorrência de inundação em 1940. 
Fonte: Goés, 1943.  

Brasil (2013) levanta a questão das intervenções antrópicas através de projetos 
urbanos que modificam e influenciam a paisagem, sendo o ambiente representado como 
substrato destas ações, modelando-a, manipulando-a e adequando-a as especificidades e 
interesses do homem.  

Carneiro (2003) corrobora com esta afirmação ao considerar a dinâmica dos canais 
urbanos que tem sido modificada por intervenções antrópicas, alterando sua estrutura e 
comportamento. Machado; Pinto e Costa (2016) listam alterações como retificações de canais 
que, ao buscarem corrigir problemas de alagamentos e inundações acabam por transferi-los 
para jusante; aprofundamento do leito do canal com intuito de aumentar a capacidade de 
vazão e aumentar a velocidade do fluxo, diminuindo o tempo de retenção; a ocupação da 
várzea em detrimento de seu relevo mais aplainado; a construção de pontes, que podem 
ocasionar alagamentos pontuais ao obstruir o transporte de vazões maiores à jusante caso não 
possuam vãos que comportem suficientemente tal demanda; impermeabilização de superfícies 
na bacia de contribuição, acarretando o aumento no escoamento superficial, bem como 
redução em taxas de infiltração e recarga de níveis freáticos ou até mesmo a supressão de 
nascentes e rebaixamento de aquíferos; a canalização do curso d’água, que além de retirá-lo 
do nosso campo de visão, pode afetar um ambiente hídrico local. 

O Plano de Drenagem de Juiz de Fora: Parte 1 - Zona Norte (PJF, 2011) apresenta 
uma relação de intervenções realizadas em determinados córregos da malha urbana de Juiz de 
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Fora (quadro 1), sendo algumas realizadas nas bacias hidrográficas analisadas nessa 
monografia, como no caso das intervenções nos córregos Ipiranga, Santa Luzia, Teixeiras e 
São Pedro. O trabalho de Machado, Pinto e Costa (2016), apresenta quatorze intervenções 
realizadas no Córrego São Pedro, sendo sete delas em seu baixo curso. 
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Quadro 1: Intervenções em córregos de Juiz de Fora.  
CÓRREGO INTERVENÇÕES DATA 

Humaitá Gabião do Rio Paraibuna à linha férrea 1986 a 1988 
Três Pontes Acima da Rua Evaristo da Veiga / Região da Vila do Sapé 

acima. Prolongamento aberto do canal em concreto ciclópico 1986 

Ipiranga 
Da Av. Ibitiguaia até a cachoeira. Canalização fechada até a 

Rua Francisco Altomar e canalização aberta em gabião 1988 
Canalização em rip-rap até a Rua Tereza Nogueira dos Santos 1996 

Santa Luzia Duas intervenções em datas diversas de reforço de parede 1991 e 1996 

Tapera 

Canalização em gabião do Bom Clima à Rua Treno Fabri no 
Bandeirantes 1989 

Canalização entre Paraibuna a Rua Humberto Campos 1982 
Rua Otávio Dias Moreira - aproximadamente 80 metros 1995 

Correção de curso de córrego que passava entre as casas em 
Santa Terezinha e passou a correr sob a Av. Rui Barbosa 1998 

Yung Houve uma intervenção de correção de curso 1983 a 1988 

Matirumbide 
Canalização do Paraibuna a Rua Afonso Pena 1981 

Outra Intervenção de correção de curso foi realizada na altura 
da Rua Júlio Modesto onde o córrego passou a correr na Rua 

Vitorino Braga 
1988 

Teixeiras Canalização aberta até a Rua Darcy Vargas 1999 a 2000 

São Pedro 

Do German Village até o bairro Itatiaia retificação (correção de 
curso) em canal aberto em gabião, taludamento de margens. Da 
estrada do Jardim Casablanca até a ponte de transposição sob 

via no Serro Azul foi feito quebramento de rochas para aumento 
do canal de escoamento e galeria fechada sob estrada 

(transposição/ponte) 

1994 

Do German para cima (via São Pedro) até a rotatória do 
loteamento Viña del Mar correção de curso, taludamento e 

canalização em gabião entre pistas. Na rotatória onde há uma 
transposição foi executado canal fechado em concreto de 115 m. 

2001 

 
Fonte: PJF (2011:20).  

Atualmente Juiz de Fora continua sofrendo de forma recorrente com alagamentos, 
enxurradas e inundações, embora elas não alcancem as dimensões catastróficas que 
caracterizaram as inundações do passado, como o caso da enchente de 1940. O Jornal Tribuna 
de Minas (2016) publicou diversas notícias sobre o período de chuvas do presente mês de 
novembro, em que houveram registros de várias ocorrências deste contexto. Em 14 de 
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novembro de 2016, o jornal aborda este cenário afirmando que do dia 11 de novembro até a 
data da publicação, a Defesa Civil já havia recebido chamadas em 13 ocorrências na região 
Leste da cidade; 8 ocorrências na Cidade Alta (região Oeste); 7 na região Sudeste; 5 na Sul; 4 
na Norte e; 1 na Nordeste. Além disso, o Corpo de Bombeiros também foi acionado em 51 
ocorrências relacionadas às chuvas, sendo 5 de inundações com pessoas ilhadas. Três dias 
depois, no dia 17, outra publicação do mesmo jornal (TRIBUNA DE MINAS, 2016) afirmava 
que o número de atendimento de ocorrências na Defesa Civil já era de 268 entre 14 e 17 de 
novembro, com 60 atendimentos na região Sul, 52 na Norte, 46 na Leste, 44 na Sudeste, 30 no 
Centro, 11 na Nordeste e 25 na Cidade Alta (região Oeste). 
 
3.1 – Principais características Físicas do Município 
  
 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PJF, 1996) descreve que 
o município apresenta o clima Cwa, de acordo com a Classificação de Köppen (1970), 
compreendendo um regime mesotérmico tendo como característica duas estações bem 
definidas, uma que vai do mês de outubro a abril, com temperaturas mais elevadas e maiores 
precipitações pluviométricas, e outra estação que apresenta menores temperaturas e menor 
presença de chuvas, entre maio e setembro. Ademais, é salientado que este clima também 
pode ser definido como Tropical de Altitude, uma variação do clima tropical que sofre 
influências de fatores altimétricos, em razão do relevo local apresentar altitudes médias entre 
700 e 900m, ocasionando uma a amenização das temperaturas. 

O gráfico 1 apresenta o comportamento médio das precipitações em Juiz de Fora, 
tendo como base os dados meteorológicos da Estação Climatológica de Juiz de Fora (ECP), 
disponíveis no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  
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Gráfico 1: Média mensal de precipitação (mm) entre os anos 2000 e 2014. 

Fonte: INMET (2016). 
 Neste contexto, é possível afirmar que o aspecto fitoecológico presente na região 

também sofre influência do clima. O município apresenta fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual, característica de regiões que apresentam duas estações bem definidas (PJF, 
1996:78). Sublinha-se também que o município está localizado no domínio da Mata Atlântica, 
embora no perímetro urbano existam poucos remanescentes florestais nativos em virtude de 
terem sido substituídos por pastagens e capoeiras. 

 
Da “Zona da Mata”, nome dado para a região por apresentar um predomínio de 
revestimento natural de mata, sobraram, apenas, algumas manchas de florestas 
secundárias rejuvenescidas, presentes nas partes mais acidentadas e elevadas do 
terreno e onde a atual legislação florestal não permite a sua exploração (PJF, p. 79, 
1996).  

 Juiz de Fora ocupa o médio curso do Rio Paraibuna, afluente do rio do Peixe que 
deságua no Paraíba do Sul. Segue na direção NO-SSE, recebendo a contribuição hídrica de 
grande número de pequenos córregos (PJF, 2011) e possui uma extensão de aproximadamente 
54 km dentro do município. O padrão de drenagem predominante em Juiz de Fora é o 
dendrítico. Como descreve Christofoletti (1980), o padrão dendrítico se assemelha à 
configuração de uma árvore, sendo que o tronco corresponde a corrente principal e, os 
tributários, aos seus ramos, ao passo que os raminhos e folhas representariam as correntes de 
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menor categoria, sendo este padrão desenvolvido usualmente sobre rochas de resistência 
uniforme ou estruturas sedimentares horizontais. 

De acordo com a PJF (1996) a drenagem da área urbana de Juiz de Fora é composta 
por 156 sub-bacias, sendo que diversos destes córregos já serviram de fonte suprimento de 
água para o município, como por exemplo, os mananciais da Serra, Bella Vista, Poço D’Anta, 
Santa Cândida e Yung. 

De acordo com a descrição geomorfológica presente no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (PJF, 1996), Juiz de Fora está inserida na Unidade 
Serrana da Zona da Mata, situada na Região Mantiqueira Setentrional, sendo caracterizada 
por possuir relevos com altitudes próximas a 1.000m nos pontos mais elevados e 670m no 
fundo do vale do Rio Paraibuna, com níveis médios de 800m. 

Como afirmam Machado et al. (2010), o município está inserido no Domínio 
Morfoclimático denominado Mares de Morros, conferindo à região uma farta ocorrência de 
morros, colinas e áreas montanhosas, com relevo variando entre ondulado a montanhoso com 
topos arredondados, vertentes convexas e côncavo-convexas, terminando em vales planos de 
larguras variáveis. Ainda neste contexto, destaca-se que grande parte do município apresenta 
declividades no intervalo de 12% a 50%, as quais correspondem às vertentes próximas às 
cristas, enquanto as declividades inferiores a 12% compõem as áreas mais planas, 
correspondendo aos topos de morros e às planícies fluviais. 

Sendo assim, vales profundos e encostas com elevadas declividades, em um relevo 
predominantemente composto por morros e morrotes, associados a índices pluviométricos 
anuais elevados, ocasionam um cenário com dinâmica superficial intensa, apresentando 
elevados índices de movimento de massa e processos erosivos laminares ou de escoamento 
concentrado (PJF, 1996). 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PESQUISA 
  
 Nesse capítulo são apresentadas as principais características das bacias hidrográficas 
estudadas nessa monografia. A figura 8 apresenta a localização dessas áreas em relação ao 
perímetro urbano de Juiz de Fora. 

 
Figura 8: Localização das áreas de pesquisa. 

Fonte: IBGE (2016). 
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4.1 - Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro 

 
A bacia hidrográfica do Córrego São Pedro (BHCSP) localiza-se na região Oeste de 

Juiz de Fora, situada topograficamente em um compartimento diferenciado do relevo 
municipal, apresentando como uma de suas principais características a elevada amplitude 
altimétrica, que vai desde os 1.077m de altitude do Pico da Grota até os cerca de 680m em sua 
foz no Rio Paraibuna (MACHADO, 2010). 

Guerra (2007) menciona que uma das características relevantes desta bacia é o fato da 
região da Cidade Alta abrigar um dos mananciais de Juiz de Fora, a Represa do Cruzeiro de 
Santo Antônio, também conhecida como Represa de São Pedro. Está localizada no alto curso 
do córrego, a cerca de 850m de altitude, represando e regularizando as águas do Córrego São 
Pedro e do Córrego Grota do Pinto, por meio de uma barragem de terra cujo maciço mede 
20m de comprimento e 5m de altura. 

Peroni (2013) destaca que, em 1858, próximo à cachoeira do Vale do Ipê situava-se 
uma área de assentamento de colonos alemães. Em 1960, antes da expansão urbana na região, 
ocasionada pela implantação do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, ainda era 
possível a recreação de contato primário nas proximidades da cachoeira do Vale do Ipê. A 
figura 9 ilustra o início do processo de ocupação da região. 
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Figura 9: Colônia de D. Pedro em 1861, atual bairro São Pedro. 

Fonte: www.mariadoresguardo.com.br  
Atualmente a BHCSP é caracterizada por intenso processo de expansão urbana, bem 

como de especulação imobiliária, inclusive apresentando avanços de ocupação humana ao 
redor da Represa de São Pedro (PERONI, 2013). Este fato corrobora com as observações de 
Guerra (2007), o qual destaca a ocupação do solo que, induzida principalmente por 
condomínios e loteamentos, gera um maior lançamento de carga orgânica nos cursos d’água, 
comprometendo a qualidade do manancial, apontando inclusive a presença de alguns 
processos erosivos na bacia que também ocorreram em consequência do processo de 
urbanização da região, favorecendo o assoreamento dos corpos d’água, sobretudo na citada 
represa, comprometendo sua capacidade de armazenamento. 

Outra questão que merece destaque são as intervenções realizadas nesta bacia. 
Ressaltam-se, aqui, as intervenções ocorridas no trecho entre o German (Centro de Lazer e 
Cultura) e a Represa de São Pedro, onde o córrego foi totalmente alterado através de 
retificação e canalização (MACHADO, PINTO e COSTA, 2016).  O trecho entre o German e 
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a entrada do Bairro Jardim Casablanca sofreu intervenção em razão das obras de implantação 
da Rodovia BR 440 em meio a grandes debates. Machado, Pinto e Costa (2016:12) discutem 
essa questão: 

O projeto original da via data de 1979 (PJF, 1979), quando se pretendia com ela 
fazer a ligação entre a BR 040 e a Avenida Rui Barbosa, “desafogando” a área 
central da cidade do pesado tráfego que se dirigia para outras cidades da Zona da 
Mata, especialmente a região moveleira de Ubá. Contudo, sua execução só começou 
a ser efetivada nos anos 2000, quando uma série de fatores já se fazia contrária à sua 
instalação (a implantação do Bairro Democrata, próximo ao local onde se pretendia 
fazer um anel viário para ligação com o Bairro Santa Terezinha; a intensificação do 
fluxo viário na Avenida Rui Barbosa, que assim não funcionaria mais como ponto 
de desafogo do tráfego, mas teria sua situação extremamente prejudicada com o 
afluxo da nova via; a rota de sua implantação, que parcialmente tangenciaria a 
Represa de São Pedro, manancial de abastecimento que teria intensificado seu 
processo de assoreamento, além do fato de se ter o constante risco de acidentes com 
cargas poluidoras na região desse manancial). Mesmo assim, a via vem sendo 
aberta, aos poucos, na medida em que a situação judicial e orçamentária a viabiliza. 
A maior parte já implantada está exatamente nesse trecho. Aqui o córrego sofreu 
alargamento das margens, retificação e canalização, tendo sua seção ampliada para 
evitar inundações, passando a correr numa seção tripla. 
  Entretanto, com relação a esta seção tripla, Rocha e Paiva (2010) observam que a 

seção transversal do canal deveria ser maior que 35m², mas as três células foram 
dimensionadas com 3m x 3m, o que totaliza 27m², sendo assim, fora dos coeficientes de 
segurança prezados para projetos desta natureza. Além disso, os autores também chamam 
atenção para diversos outros fatores, como a impermeabilização da bacia hidrográfica e da 
relação entre o nível da água do Córrego São Pedro e a BR 440, contando com projetos 
equivocados de redes de esgoto e captação de água pluvial que podem deflagrar processos de 
inundações e alagamentos em virtude do desnível das ruas. 
 A tabela 1 apresenta algumas características morfométricas da BHCSP obtidas através 
das análises realizadas no presente trabalho. 
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Tabela 1 - Síntese de características morfométricas da BHCSP. 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA BHCSP VALORES 
Área da bacia (km²) 30,2 
Perímetro da bacia (km) 36,6 
Comprimento do Córrego Grota do Pinto 17,64 
Comprimento do Córrego São Pedro 17,69 
Comprimento do rio principal (km) 17,69 
Comprimento total dos canais (km) 57,06 
Densidade de drenagem (Dd) 1,9 
Qualificação da Dd Mediana 
Índice de Circularidade (Ic) 0,3 
Ponto de menor elevação do canal principal 674 
Ponto de maior elevação do canal principal 874 
Gradiente altimétrico 11,3 
Hierarquia Fluvial (Strahler, 1952) 4ª 

 
A Densidade de Drenagem da bacia é de 1,9 km/km², apresentando uma qualificação 

mediana. Isso quer dizer que a bacia possui uma disponibilidade hídrica em superfície 
razoável, ou seja, há presença de características geomorfológicas, pedológicas e/ou 
vegetacionais que podem favorecer a infiltração da água no solo e defasar as contribuições 
parciais, atenuando hidrogramas de enchente. 

O Índice de Circularidade da bacia apresenta um valor de 0,3, apontando que a mesma 
possui um formato mais alongado do que circular. Este fator pode refletir, teoricamente, uma 
baixa probabilidade de ocorrência de enchentes súbitas e possíveis inundações no canal 
principal. 

O baixo Gradiente Altimétrico médio da bacia é um fator que pode contribuir para 
uma maior probabilidade de transbordamento no leito de inundações, pois a velocidade do 
escoamento tende a ser menor. Entretanto é preciso destacar que o baixo curso da BHCSP, 
assenta-se em uma área relativamente mais plana – correspondendo ao percurso entre o sopé 
da cachoeira do Vale do Ipê até a foz do Córrego São Pedro (a 680m de altitude), enquanto o 
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alto e médio curso – caracterizados pelo trecho à montante da cachoeira do Vale do Ipê (a 
764m de altitude) – possuem declividades mais acentuadas (MACHADO, 2010). 

Considerando que a amplitude altimétrica de 6m e a distância de 1,3km entre o sopé 
da cachoeira do Vale do Ipê e a foz do Córrego São Pedro, temos que o Gradiente Altimétrico 
deste trecho é de 4,6m/km. Em contrapartida, considerando a amplitude altimétrica de 110 
metros e a distância de 11,3 km entre o alto da cachoeira e ponto de maior elevação do 
Córrego São Pedro (sua nascente) temos que este trecho possui 9,7m/km de Gradiente 
Altimétrico. Desta forma, conclui-se que esse índice apresenta-se menos expressivo para o 
baixo curso, sendo possível associar o aumento da probabilidade de ocorrência de inundação 
nesta região. 

Com relação à Hierarquia Fluvial, o Córrego São Pedro é de 4ª ordem, de acordo com 
o modelo de Strahler. No entanto, deve-se observar que essa ordem é atingida já na Represa 
de São Pedro. Daí para jusante a hierarquia permanece inalterada, revelando que nesse trecho 
o córrego só recebe afluentes de ordem inferior. 

As figuras 10, 11 e 12 mostram a evolução dos usos e ocupação do solo na BHCSP 
nos anos 1983, 2007 e 2016. A tabela 2 apresenta a evolução das classes de uso e ocupação do 
solo na bacia, a partir de valores quantitativos. 
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Figura 10: Uso e ocupação da BHCSP em 1983. 
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Figura 11: Uso e ocupação da BHCSP em 2007. 
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Figura 12: Uso e ocupação da BHCSP em 2016. 
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Tabela 2 – Síntese dos dados de uso e ocupação da BHCSP dos anos 1983, 2007 e 2016. 

ANO 
ÁREA 

OCUPADA 
(km²) 

REMANESCENTE 
FLORESTAL (km²) 

VEGETAÇÃO 
ARBUSTIVA/ 

PASTAGEM (km²) 
SOLO 

EXPOSTO 
(km²) 

CORPO 
HÍDRICO 

(km²) 
1983 6,0 8,1 14,5 1,3 0,3 
2007 6,4 6,4 16,4 0,6 0,3 
2016 10,3 6,7 12,6 0,3 0,3 

 
As figuras 10, 11 e 12 possibilitam inferir que o processo de ocupação se deu, 

sobretudo, no médio e baixo curso do Córrego. Há predominância da ocupação mais recente 
em áreas mais elevadas, onde se localizam as cabeceiras dos afluentes do canal principal e 
que antes consistiam em área de solo exposto.  

É possível identificar a supressão de remanescentes florestais em diversos pontos da 
bacia, sobretudo em seus terços superior e médio. Os dados quantitativos denunciam a 
redução significativa desta classe. 

Observa-se que a redução das áreas de vegetação arbustiva e pastagem ocorreram 
majoritariamente em função da abertura de novas frentes de expansão urbana. Este fator 
influencia diretamente a dinâmica do escoamento superficial, pois ainda que a vegetação 
arbustiva e pastagem não contribuam de forma tão efetiva quanto as de remanescente 
florestal, tais áreas favorecem mais a infiltração de água no solo do que as áreas ocupadas que 
foram impermeabilizadas. 

A redução das classes de solo exposto segue o mesmo raciocínio da redução de áreas 
de vegetação arbustiva e pastagem. Neste contexto, destaca-se um terreno próximo ao bairro 
Borboleta que, como descreve Geraldo (2011), teve uma tentativa fracassada de instalação de 
uma fábrica da Monark na década de 1980 e, posteriormente, de instalação do estádio 
municipal, também fracassada. Em 2008 ocorre a construção do condomínio residencial Città 
Neo. A figura 13 ilustra o contraste no uso e ocupação deste espaço. 
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Figura 13: Comparativo entre os anos 2007 (a) e 2016 (b) do terreno situado no Morro do Alemão, próximo ao 

bairro Borboleta. 
Fonte: PJF (2007) e Google Earth (2016).  

Por fim, os corpos hídricos não sofreram alterações significativas com relação a sua 
extensão total, porém, como citado anteriormente, nota-se a expansão da área ocupada nas 
proximidades da Represa de São Pedro que podem influenciar na qualidade deste importante 
manancial. 
 
4.2 - Bacia Hidrográfica do Córrego Ipiranga 
 

A bacia hidrográfica do Córrego Ipiranga (BHCI) se localiza ao sul do município e, 
como afirma Martins (2014), possui elevadas altitudes, chegando a apresentar 970m em seu 
ponto mais elevado. Além disso, possui declividades compreendidas, em sua maior parte, no 
intervalo de 0º a 30º, podendo chegar a mais de 45º em alguns pontos. 

Seu processo de urbanização se iniciou em meados de 1930, em parte da antiga 
Fazenda Cachoeirinha (MARTINS, 2014) (Figura 14). Com os loteamentos que se sucederam 
dez anos mais tarde, comercializados sem qualquer tipo de infraestrutura sanitária, dá-se 
início à ocupação dos arredores dos cursos d’água, ocasionando à população local sérios 
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problemas de saúde. Martins (2014) afirma que obras de saneamentos como retificações, 
canalizações e rebaixamento de córregos foram realizadas com a finalidade de atenuar tais 
problemas sanitários, sendo esse um fator que conferia não só maior atratividade com relação 
à ocupação da região, como também seus efeitos “geraram retiradas de mata ciliar, a 
desconfiguração do escoamento superficial, diminuição da infiltração, facilidade maior de 
erosão, impermeabilização do solo, entre outras modificações” (MARTINS, 2014:44). 

 Posteriormente a comunidade ganhou maior infraestrutura após o rápido crescimento 
populacional, viabilizando a expansão progressiva da malha urbana na região (SILVA; 
MACHADO, 2011 apud MARTINS, 2014:44). Na figura 15 é possível observar as diferenças 
entre o cenário pretérito e o atual, destacando-se o adensamento da ocupação humana e a 
retificação do Córrego de Santa Luzia. 

 
Figura 14: Fazenda Cachoeirinha em 1955, atual bairro Santa Luzia. 

Fonte: www.mariadoresguardo.com.br  
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Figura 15: Comparativo histórico do bairro Santa Luzia. A) Rua Ibitiguaia, em 2015. B) Rua Ibitiguaia, em 

1965. C) Rua Ibitiguaia, em 2015, em ângulo semelhante ao da foto D. ; D) Rua Ibitiguaia - sem data. 
Fontes: A) Google Maps; B) www.mariadoresguardo.com.br; C) Google Maps; D) 

www.mariadoresguardo.com.br 
 A tabela 3 apresenta algumas características morfométricas da BHCI. 

 
Tabela 3 - Síntese de características morfométricas da BHCI 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA BHCI VALORES 
Área da bacia (km²) 20,7 
Perímetro da bacia (km) 22,81 
Comprimento do Córrego Ipiranga 8,3 
Comprimento do Córrego Teixeiras 9,9 
Comprimento do rio principal (km) 9,9 
Comprimento total dos canais (km) 47,55 
Densidade de drenagem (Dd) 2,3 
Qualificação da Dd Alta 
Índice de Circularidade (Ic) 0,5 
Ponto de menor elevação do canal principal 659 
Ponto de maior elevação do canal principal 851 
Gradiente altimétrico 19 
Hierarquia Fluvial (Strahler, 1952) 4ª 
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A Densidade de Drenagem da BHCI é de 2,3 km/km², sendo qualificada como alta. 
Este dado demonstra que a bacia é bem drenada. Em outras palavras, há presença de 
características geomorfológicas, pedológicas e/ou vegetacionais que podem não favorecer a 
infiltração da água no solo, culminando no escoamento superficial da água de forma mais 
rápida, podendo ocasionar picos mais elevados nos hidrogramas de enchente. 

Com o valor 0,5 no Índice de Circularidade da bacia, pode-se afirmar que o formato 
dela é intermediário entre alongada e circular. Logo, este valor representa uma probabilidade 
maior de ocorrência a enchentes súbitas e possíveis inundações no canal principal se 
comparada com a BHCSP, em que o Ic é 0,3. 

O Gradiente Altimétrico desta bacia também é mais elevado do que o da BHCSP, o 
que tende a gerar um fluxo de águas mais rápido, com concentração maior a jusante, 
possibilitando maior probabilidade de transbordamento. 

Com relação à Hierarquia Fluvial, o canal principal da BHCI é de 4ª ordem, contando 
com 40 canais de primeira ordem. 
 As figuras 16, 17 e 18 ilustram o uso e ocupação da BHCI dos anos 1983, 2007 e 
2016. A tabela 4 apresenta a evolução das classes de uso e ocupação do solo na bacia, a partir 
de valores quantitativos. 
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 Figura 16: Uso e ocupação da bacia hidrográfica do Córrego Ipiranga em 1983. 
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 Figura 17: Uso e ocupação da bacia hidrográfica do Córrego Ipiranga em 2007. 
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 Figura 18: Uso e ocupação da bacia hidrográfica do Córrego Ipiranga em 2016. 
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Tabela 4 - Síntese de dados de uso e ocupação da BHCI dos anos 1983, 2007 e 2016. 

ANO 
ÁREA 

OCUPADA 
(km²) 

REMANESCENTE 
FLORESTAL (km²) 

VEGETAÇÃO 
ARBUSTIVA/ 

PASTAGEM (km²) 
SOLO 

EXPOSTO 
(km²) 

CORPO 
HÍDRICO 

(km²) 
1983 3,7 5,7 10,3 1,0 0,0 
2007 5,2 5,1 9,8 0,5 0,1 
2016 7,3 5,7 7,6 0,1 0,1 

 
É possível notar nas figuras 16, 17 e 18 a expressiva ampliação da área ocupada, sendo 

este dado confirmado na tabela 4. Este crescimento se deu a ponto de serem retirados os 
remanescentes florestais na região central de ocupação desta bacia. 

Constata-se também que, embora à montante do Córrego Teixeiras um fragmento 
significativo de remanescente florestal tenha aumentado sua área, diversos outros espaços 
desta classe foram suprimidos, dando lugar a mais ocupações. 

Com relação aos remanescentes florestais, contudo, é preciso considerar que, como 
descrito pela PJF (1996) e Colchete Filho; Pedroso; Braida (2014), as bacias hidrográficas dos 
Córregos São Pedro e Ipiranga contêm grandes remanescentes florestais. No caso da BHCSP, 
localizam-se as áreas verdes do Morro do Imperador, a mata na margem esquerda da Represa 
de São Pedro, alguns fragmentos na região urbana de Borboleta e a uma pequena parte da 
Reserva Biológica de Santa Cândida, estabelecida como reserva através de um decreto em 
1983. Na BHCI Parque da Lajinha, também inaugurado em 1983 e que se conecta a Mata da 
Sede do IBAMA. É interessante frisar que algumas destas áreas, como o Parque da Lajinha, 
possuem o caráter de parque urbano, que se tratam de espaços públicos inseridos na cidade e 
que também tem o objetivo de proporcionar recreação e lazer aos visitantes, podendo estar 
ligados a atividades culturais, como museus, ou esportivas, como quadras e ciclovias 
(COLCHETE FILHO; PEDROSO; BRAIDA, 2014). Estas áreas atuam no sentido de manter 
um quantitativo considerável na classe de remanescentes florestais do uso e ocupação das 
bacias. 
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Destaca-se, finalmente, que o processo de redução das áreas de vegetação arbustiva e 
pastagem acompanham a mesma tendência ocorrida na BHCSP, assim como ocorre com 
relação ao solo exposto, que teve notável redução em sua extensão total. Este fato pode 
refletir na diminuição da carga de sedimentos carregados para os canais, atenuando processos 
como assoreamento. 
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5 – RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS DE ALAGAMENTOS, ENXURRADAS E 
INUNDAÇÕES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
 

Tucci (2003) acentua que as inundações são mais antigas que a existência do homem 
na terra. Contudo, o autor enfatiza a intensificação na frequência desses eventos neste século, 
apontando que atualmente há uma tendência em buscar, na elaboração de projetos, a 
drenagem do escoamento pluvial das áreas urbanas o mais rápido possível, através de 
intervenções como condutos e canalizações. Entretanto, este princípio não considera a bacia 
como um sistema, onde os impactos gerados em um projeto podem ser transferidos de um 
ponto a outro dentro da bacia. 

 
Este processo é desencadeado principalmente pela forma como as cidades se 
desenvolvem, por projetos de drenagem urbana inadequados. Estes projetos têm 
como filosofia escoar a água precipitada o mais rápido possível da área projetada. 
Este critério aumenta em várias ordens de magnitude a vazão máxima, a frequência 
e o nível de inundação de jusante (TUCCI, 2003:89).  

Com relação à importância dos cursos hídricos, Gorski (2010) aborda a questão 
simbólica que este aspecto passa a representar com o desenvolvimento da cidade. A ideia do 
rio como “marco paisagístico” transforma-se em componente de área de conflitos e 
deterioração ambiental, por serem julgados como detentores de atributos perturbadores, como 
fonte de mau cheiro, obstáculo à circulação e elemento precursor de inundações. 

Como consequência destes conflitos entre processos fluviais e urbanização, Costa 
(2006) afirma que geralmente a estrutura ambiental dos rios é drasticamente alterada, 
ocorrendo inclusive, em situações extremas, o completo desaparecimento de cursos d’água na 
paisagem urbana.  

Alterações nos cursos hídricos são apenas uma das intervenções antrópicas 
ocasionadas pela urbanização. Outro componente fundamental na dinâmica do ciclo 
hidrológico natural de uma bacia e que sofre com tais alterações é a cobertura vegetal. Como 
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afirma Tucci (2003), com a supressão da vegetação, o volume de água que outrora escoava de 
forma lenta pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas passa a escoar de forma mais 
rápida e em maiores quantidades com a impermeabilização do solo causado pela urbanização. 
Este processo acaba por exigir maior capacidade de escoamento das seções de um canal. 

Neste contexto, Rocha (2007) conclui que: 
 
A inserção e distribuição da vegetação no ambiente urbano devem ser tratadas pelo 
planejamento urbano, considerando-a tão importante como abastecimento de água 
ou fornecimento de energia elétrica; porém, não é o que ocorre na maioria das 
cidades brasileiras. Entender melhor as funções da vegetação urbana e as formas em 
que pode se apresentar nas cidades é um dos caminhos para se alterar esse quadro, 
proporcionando uma reintrodução ou regeneração como elemento natural no 
ambiente urbano (ROCHA, 2007:115).  

 O Código Florestal Brasileiro prevê a proteção de Áreas de Preservação Permanente 
(APP), Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que define em seu artigo 4°: 

 
Art. 4º - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do 
leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º e 2º desta lei; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja 
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive; 
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 17 partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 
planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto 
de sela mais próximo da elevação; (BRASIL, 2016).  
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De acordo com a Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, que alterou o Art. 
5º e os incisos I, III, IV do Código Florestal, citam-se ainda: 

 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de: 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
Art. 5º - Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de 
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou 
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação 
Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento 
ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 
(cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 
(trinta) metros em área urbana (BRASIL, 2016).  

 Para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente presentes nas bacias 
hidrográficas dos córregos Ipiranga e São Pedro, em 2016, foram considerados as APP de 
nascentes, rios e reservatórios d’água artificiais destinados ao abastecimento público. Para as 
primeiras, foram consideradas as cabeceiras dos afluentes dos córregos Ipiranga, Teixeiras, 
São Pedro e Grota do Pinto, pois apenas com um trabalho de campo seria possível levantar 
com maior precisão a quantidade e localização real de nascentes nas respectivas bacias. Para 
as APP de curso d’água foi considerado que todos os córregos e afluentes possuíam menos de 
10m de largura. 
 A união de dados sobre a localização de ocorrências de alagamentos, enxurradas e 
inundações, no período de 2000 a 2014, com as informações de declividade e de uso e 
ocupação em APP, possibilitará que análises refinadas sejam realizadas a fim identificar 
possíveis causas para tais eventos hidrológicos (figuras 19 e 20). As tabelas 5 e 7 apresentam 
uma síntese dos dados sobre a quantidade de áreas ocupadas e remanescentes florestais do ano 
2016 que estão contidos nos espaços de APP de rios, nascentes e reservatórios d’água 
artificiais destinados ao abastecimento público. 
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 As tabelas 6 e 8 apresentam uma síntese dos dados de ocorrências de alagamentos, 
enxurradas e inundações nas Bacias Hidrográficas dos Córregos São Pedro e Ipiranga, entre 
2000 e 2014. 

 Figura 19: Ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações e uso e ocupação em APP na BHCSP em 2016. 
 

Tabela 5 - Síntese dos dados de uso e ocupação em APP na BHCSP em 2016. 
Área de APP 

(km²) 
Área Ocupada em 

APP em 2016 (km²) 
Remanescente Florestal 
em APP em 2016 (km²) 

Outros Usos em 
APP (km²) 

3,93 1,05 0,87 2,01 
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Tabela 6 - Síntese dos dados de ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações na 
BHCSP entre 2000 e 2014. 

OCORRÊNCIA QUANTIDADE 
Alagamentos 23 
Enxurradas 21 
Inundações 81 

Dúvidas 15 
 

 Figura 20: Ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações e uso e ocupação em APP na BHCI em 2016. 
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Tabela 7 - Síntese dos dados de uso e ocupação em APP na BHCI em 2016. 
Área de APP 

(km²) 
Área Ocupada em 

APP em 2016 (km²) 
Remanescente Florestal 
em APP em 2016 (km²) 

Outros Usos em 
APP (km²) 

3,12 0,90 1,10 1,12 
 

Tabela 8 - Síntese dos dados de ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações da 
BHCI entre 2000 e 2014. 

OCORRÊNCIA QUANTIDADE 
Alagamentos 11 
Enxurradas 37 
Inundações 86 

Dúvidas 8 
 

5.1 - O Contexto da Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro 
 

Pelos dados da tabela 5 é possível constatar que dos 3,93 km² de área total de APP na 
BHCSP, em 2016, 1,05km² estava ocupada, ou seja, em espaços que, por lei, deveriam ser 
preservados, ter 26,7% de sua extensão composta por área ocupada seguramente influenciará 
a dinâmica hidrológica da bacia. Amplificam-se, neste contexto, os impactos do escoamento 
superficial em áreas de alta declividade, através da promoção de movimentos de massa e 
erosão (laminar e/ou linear). Por conseguinte, processos de assoreamento dos canais seriam 
acentuados, sendo este um dos fatores que pode provocar alagamentos e enxurradas com a 
obstrução de sistemas de drenagem pluvial, como bocas de lobo; e inundações, com a 
diminuição da vazão de um canal.  

Com o auxílio da figura 19 é possível verificar que esta ocupação se dá 
majoritariamente nas áreas de médio curso e, principalmente, baixo curso. Isto provavelmente 
se deve ao fato da declividade ser menos acentuada à jusante do Córrego São Pedro. 
  Em contraponto, dos 6,7km² do total de remanescentes florestais da bacia em 2016, 
apenas 0,87km² estão preservados em áreas de APP, representando 22,2%. Ainda que seja um 
percentual muito baixo, cabe ressaltar que alguns destes espaços estão localizados nas 
cabeceiras dos afluentes do Córrego São Pedro, sobretudo em seu médio e alto curso.  
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É importante frisar o caráter prioritário na conservação destes remanescentes, uma vez 
que a presença de vegetação reduz a velocidade do escoamento superficial, atuando na 
redução da carga de sedimentos carregados para o canal e na atenuação dos picos de cheia do 
canal principal, fator este que pode reduzir significativamente a probabilidade de inundações à 
jusante, por refletir em contribuições mais regulares na vazão do canal. 
  Por fim, há 2,01 km² de outros usos nas APP da BHCSP, que podem consistir em 
áreas com vegetação arbustiva, pastagem ou solo exposto. Este aspecto é um elemento chave 
dentro do contexto de conservação, não apenas por representar 51,1% da área total de APP da 
bacia, mas também por consistir em locais que ainda não foram ocupados. Isto implica na 
oportunidade de se realizar a preservação efetiva destas áreas, viabilizando uma regeneração 
natural destes espaços, havendo, inclusive, a possibilidade de se impulsionar este processo 
através de intervenções simples, como métodos de atração da fauna, por exemplo.  

Outro fator que merece destaque, sendo possível observar na figura 19, é que grande 
parte destes 2,01km² está localizada à montante da Represa de São Pedro. Logo, preservar 
estes espaços, sem dúvida, refletiria na qualidade da água do manancial e no aumento de sua 
vida útil, pois impediria a chegada de sedimentos e substâncias poluentes, provenientes de 
veículos, lixo, por exemplo. 

A revegetação destas superfícies seria de grande importância para a conjuntura 
ambiental da bacia, sobretudo da dinâmica hidrológica, pois diversos benefícios ocasionados 
pela cobertura vegetal poderiam ser introduzidos nesta paisagem, compreendendo desde a 
dimensão simbólica e estética às dimensões mais físicas, como na redução da vulnerabilidade 
de solos, bem como na atenuação de processos que favorecem ocorrências de alagamentos, 
enxurradas e inundações. 
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Sem um manejo adequado destas áreas de “outros usos em APP”, sua utilidade 
ecológica acaba prejudicada, posto que não atue de forma coerente com sua função ambiental, 
fundamental para o sistema hidrológico da bacia hidrográfica. 
 Com relação, especificamente, às ocorrências de alagamentos, enxurradas e 
inundações na BHCSP, percebe-se que há o predomínio de tais eventos no médio e baixo 
curso. Ainda sim, é valido destacar dois detalhes que podem ser observados nas figuras 21 e 
22. 

 
Figura 21: Detalhe do trecho entre o German e a Represa São Pedro. 
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 O primeiro detalhe diz respeito ao trecho entre o Centro de Lazer e Cultura “German” 
e a Represa de São Pedro, no Bairro São Pedro, que Machado et al. (2016) apontam que era 
naturalmente sinuoso, implicando em frequentes transbordamentos, e sofreu alterações através 
de obras de canalização nos anos 2000. Como já citado, Rocha e Paiva (2010) também 
concluem que as dimensões das células deste canal estavam em desacordo com o coeficiente 
de segurança previsto para a seção transversal em questão. Desta forma, tais alterações 
antrópicas que podem reduzir a vazão do canal aliadas à progressiva impermeabilização do 
solo à montante desta região convergem para um cenário de possível desordem no sistema de 
drenagem, o que é confirmado pela recorrência de eventos de alagamentos e inundações neste 
ponto entre 2000 e 2014. 

É preciso considerar também que a implantação de uma rodovia que atravessará o bairro 
São Pedro ocasionará efeitos negativos não apenas à vazão do canal através das intervenções 
realizadas no córrego, mas também serão gerados impactos na qualidade de vida dos 
moradores da região no que tange a desdobramentos relacionados aos meios de transporte, 
visto que ocorrerá, por exemplo, uma substancial elevação de fluxo de veículos, oferecendo 
riscos de acidentes à população; a redução da qualidade do ar através dos poluentes emitidos 
pelos veículos, ocasionando diversos problemas de saúde aos habitantes do bairro; a poluição 
dos cursos d'água e da Represa de São Pedro em virtude da elevação do fluxo de veículos e a 
maior contribuição de poluentes gerados por eles. Tais consequências podem gerar, inclusive, 
impactos significativos no mercado imobiliário da região. 
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Figura 22: Detalhe do trecho próximo ao Bairro Democrata, no baixo curso do Córrego São Pedro.  

 O segundo detalhe localiza-se no baixo curso do Córrego São Pedro, próximo à 
entrada do Bairro Democrata. Como abordam Machado et al. (2016), este trecho já sofreu 
diversas alterações antrópicas, como uma canalização em meados de 1875, em razão das 
obras para implantação da Ferrovia D. Pedro II; uma canalização em meados dos anos 
1883/1884 em virtude da abertura de uma rua da antiga “Vila” de Mariano Procópio, a atual 
Rua Mariano Procópio; uma retificação entre a linha férrea e sua foz no Rio Paraibuna, na 
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década de 1960, que alterou seu curso e aprofundou seu leito; e retificações para a 
implantação dos loteamentos Democrata e Vale do Ipê no final da década de 1970. 
 O aumento da impermeabilização do solo, motivado pelo progressivo processo de 
ocupação à montante, influencia no sentido de aumentar a contribuição hídrica para a 
drenagem, induzindo a recorrência dos eventos de alagamentos e inundações nesta região 
(figura 23). 

 
Figura 23: Inundação na Rua Benjamin Guimarães no Bairro Democrata no dia 09/12/2016. 

 Fonte: Diário Regional (2016). 
 Este cenário agrava-se ao considerar que os trechos do alto e médio curso deste canal 

possuem alta velocidade de escoamento em virtude do elevado Gradiente Altimétrico, que vai 
até o sopé da cachoeira do Vale do Ipê. Além desta característica natural, é essencial 
considerar a influência antrópica na retificação e canalização dos canais à montante, 
sobretudo no trecho destacado na figura 21, que pode potencializar a velocidade de 
escoamento e transportar um impacto de um ponto ao outro na bacia – de montante à jusante. 
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É preciso considerar também que a ocupação populacional suprimiu áreas de 
remanescentes florestais da área, expandindo-se justamente para área com menor Gradiente 
Altimétrico da bacia, onde a velocidade do escoamento no canal é reduzida. Machado et al. 
(2016) mencionam, inclusive a construção de um grande condomínio residencial (Spazio 
Jardim Real) em 2016, na planície de inundação do Córrego São Pedro. Os autores 
mencionam também o Bairro Democrata, que também corta esta planície e convive 
frequentemente com os transbordamentos no canal. Por fim, consideram também a 
terraplanagem de uma grande área da falida companhia de tecidos Ferreira Guimarães, entre 
os bairros Vale do Ipê e Democrata. Este fato pode agravar ainda mais o cenário de 
ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações, posto que a mobilização de sedimentos 
atua de forma mais agressiva com a remoção da cobertura vegetal, reduzindo a vazão dos 
canais através de processos de assoreamento. 

Ressalta-se, por fim, que 29 dados referentes a alagamentos, enxurradas e inundações 
ocorreram exatamente em Áreas de Preservação Permanente. É interessante levantar esta 
informação, pois tais episódios deram-se não só em um local previsto por lei, mas também 
onde se espera naturalmente que ocorram. 
   
5.2 - O Contexto da Bacia Hidrográfica do Córrego Ipiranga 
 

A figura 20 proporciona a constatação de que há mais remanescentes florestais em APP 
na sub-bacia do Córrego Teixeiras do que na do Córrego Ipiranga. Este fato pode ser 
ocasionado pelas características do relevo, posto que a região do alto curso daquele córrego 
possui declividades mais acentuadas, que dificultam a ocupação. Os remanescentes florestais 
em APP na BHCI, em 2016 compõem 35,2% dentre os 3,12km² do total de Áreas de 
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Preservação Permanente. Esta característica sobressai se comparada com a BHCSP, que 
possui 22,2%.  

Na BHCI, há pouca diferença com relação ao percentual de área ocupada em Áreas de 
Preservação Permanente (28,9%) se comparada com a BHCSP, que possui 26,7%. Entretanto 
é essencial observar que, comparando-se as bacias, a BHCI possui uma concentração superior 
de área ocupada (figura 18) se comparada com a BHCSP (figura 12). A figura 24 apresenta 
um detalhe deste contexto. 

 
Figura 24: Detalhe do trecho no médio curso do Córrego Ipiranga, no Bairro Santa Luzia. 
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A figura 24 deixa clara a forte influência da impermeabilização do solo na BHCI. A 
grande concentração de áreas ocupadas surte efeitos dramáticos no aumento da velocidade do 
escoamento, na redução da retenção superficial - que possibilita a maior infiltração da água, 
gerando uma elevação no volume de contribuição de água nos picos de cheia. Em outras 
palavras, a excessiva impermeabilização do solo sobrecarrega o canal ao gerar elevado 
volume de água em pequeno lapso de tempo. Este fator agrava-se ao se considerar o fato de 
que o canal, tendo sido retificado, passou a apresentar um ângulo próximo de 90° (indicado na 
figura 24), dificultando seu escoamento (MARTINS, 2014). 

É preciso evidenciar que embora a quantidade de remanescentes florestais em APP seja 
significativa, ela é escassa neste trecho de maior concentração de área ocupada na bacia. Estes 
dois aspectos – a alta concentração de áreas ocupadas e a baixa quantidade de remanescentes 
florestais – atuam de forma conjunta, contribuindo de forma negativa para a dinâmica 
hidrológica da bacia. 

A complexidade do cenário aumenta ao se ponderar a pequena presença de 
remanescentes florestais no alto curso do Córrego Ipiranga, que pode favorecer processos de 
assoreamento à jusante, justamente onde se localiza a maior concentração de área ocupada da 
BHCI. 

Os outros usos em APP na BHCI (1,12km²), ainda que não possuam extensão tão 
expressiva quanto ao da BHCSP (2,83km²), representam 35,9% da área total das APP nesta 
bacia. Desta forma, é primordial a preservação e o manejo adequado desta parcela, assim 
como ocorre na BHCSP. 

Os dados sobre alagamentos, enxurradas e inundações que ocorreram exatamente em 
Áreas de Preservação Permanente, se comparados com os ocorridos na BHCSP, são ainda 
mais expressivos na BHCI: 52 duas ocorrências. Este fato deixa clara a necessidade de 
proteção das APP, pois é de amplo conhecimento a possibilidade do acontecimento destes 
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eventos de forma natural em tais locais, bem como a função ecológica que estas áreas 
exercem no sentido de atenuar os efeitos das enchentes e prover um controle nesta dinâmica. 
Uma publicação do jornal Tribuna de Minas (2016) do dia 7 de outubro de 2016 ilustra a 
extrema relevância de se conservar as APP e os remanescentes florestais e do ordenamento 
territorial na BHCI. O jornal relata que Juiz de Fora possui 713 áreas de risco, de acordo com 
a Defesa Civil. Destaca-se, contudo, que 55 deste total são caracterizadas como “com risco de 
inundação” e 639 “com risco de escorregamento”. E a Zona Sul da cidade - a qual a BHCI 
está inserida - é a região com maior quantidade: 505 áreas de risco (figura 25). 

 
Figura 25: Quantidade de áreas de risco em Juiz de Fora por regiões. 

Fonte: Tribuna de Minas (2016). 
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6 – PLANEJAMENTO E GESTÃO; PROPOSIÇÕES E DIRETRIZES 
 

Não há como dissociar o processo de desenvolvimento das cidades brasileiras e as 
influências dos rios neste contexto, pois como observa Costa (2006), a instalação e o 
desenvolvimento de grande parte destas cidades se deram justamente a partir dos cursos 
d’água, pois ofereciam facilidades para sobrevivência e lazer. Galdino e Andrade (2008) 
ilustram este fato examinando a forma que as ocupações coloniais se deram, com a descoberta 
de novos territórios margeando rios, além do posicionamento espacial dos atuais grandes 
núcleos urbanos brasileiros, também localizados próximos a cursos hídricos. 

Entretanto, Brasil (2013) acentua as influências antrópicas ao versar sobre as 
aglomerações urbanas que, ao crescer, intervêm na paisagem natural de forma a modificá-la e 
dissipá-la, a ponto de “domesticar” rios ao fazer com que este se adapte às necessidades do 
urbano, não o compreendendo como elemento natural.  

Logo, entende-se que há uma estreita relação entre a atuação antrópica e a paisagem, 
ao passo que a evolução desta está interligada com as consequências da intervenção humana, 
estando em contínuo processo de modificação – seja esta paisagem natural ou construída 
(BRASIL, 2013). 
 Tucci (2003) vai de encontro a esta matéria ao observar que os impactos gerados 
dentro da cidade atingem a própria população, salientando assim a necessidade de envolver 
medidas relacionadas à legislação municipal e ações estruturais específicas para estabelecer 
um controle destes impactos. 
 O que muitos consideram como progresso e conforto proporcionado pelo ambiente 
urbano, familiarizam-se com processos de pavimentação, impermeabilização e canalização de 
cursos d’água. Estes fatores têm potencial de aumentar significativamente não apenas a 
vulnerabilidade destes ambientes aos efeitos das enchentes (MARTINS, 2012), mas também 
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sua susceptibilidade. Desta forma, há o equivoco de se imputar à natureza as causas na 
decorrência de falhas nos sistemas de drenagens das bacias hidrográficas urbanas que, na 
realidade, foram ocasionadas pelas alterações antrópicas do ambiente. 

Num contexto onde enchentes aumentam sua frequência e magnitude face à 
impermeabilização, ocupação do solo e a construção da rede de condutos pluviais 
inadequados, Tucci (2003) levanta a possibilidade da ocorrência de problemas como 
obstruções ao escoamento em detrimento de aterros, pontes, drenagens e condutos, bem como 
por processos de assoreamento em canais. O autor elenca os seguintes impactos: 

 Aumento das vazões máximas [...] e da sua frequência devido ao aumento da 
capacidade de escoamento através de condutos e canais e impermeabilização das 
superfícies;  Aumento da produção de sedimentos devido à desproteção das superfícies e à 
produção de resíduos sólidos (lixo);  Deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, devido a lavagem das 
ruas, transporte de material sólido e às ligações clandestinas de esgoto cloacal e 
pluvial e contaminação de aquíferos;  Devido à forma desorganizada como a infra-estrutura urbana é implantada, tais 
como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; (b) redução de 
seção do escoamento por aterros de pontes e para construções em geral; (c) 
deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos; (d) projetos 
e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem para jusante, 
drenagem sem esgotamento, entre outros (TUCCI, 2003:27).  

Quaisquer intervenções urbanas são passíveis de geração de impactos sobre o meio 
hídrico. Neste sentido é essencial, no intuito de se elaborar uma nova forma de se planejar e 
administrar cidades, considerar técnicas compensatórias (MARTINS, 2012).  
 

6.1 - Medidas Estruturais, Não Estruturais e Algumas de Suas Opções 
 

Dentre as medidas, sobretudo de controle de inundação, encontram-se as do tipo 
estrutural e não estrutural. Medidas estruturais “são aquelas que modificam o sistema fluvial 
evitando os prejuízos decorrentes das enchentes” (TUCCI, 2003:63), enquanto medidas não 
estruturais “são aquelas em que os prejuízos são reduzidos pela melhor convivência da 
população com as enchentes” (TUCCI, 2003:63). 
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Contudo, Martins (2012) e Tucci (2003) concordam que dificilmente haverá 
possibilidade de se controlar totalmente os eventos de inundações, sendo errôneo empregar o 
termo “acabar com as inundações”. Porém, as medidas são alternativas para minimizar 
consequências destes episódios, possibilitando uma convivência harmônica entre a população 
e o rio. Vale destacar que tais providências abarcam operações de engenharia e de cunho 
social, econômico e administrativo. 

Serão abordadas brevemente no presente trabalho, opções de medidas estruturais como 
o pavimento permeável, o Jardim de Chuva, a cisterna e as bacias de detenção/retenção. 
Como medidas não estruturais, serão apresentadas as medidas de previsão e alerta, o mapa de 
alerta e o zoneamento de áreas de inundação. 

O quadro 2 informa sobre alguns exemplos de medidas estruturais e não estruturais 
para gestão da drenagem urbana. 

 
Quadro 2: Exemplos de medidas estruturais e não estruturais para gestão da drenagem urbana.  

MEDIDAS ESTRUTURAIS MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 
Ampliação, modificação, retificação, 

revestimento, canalização dos cursos d’água 
naturais ou execução de galerias 

Reserva de área para lazer e atividades 
compatíveis para os espaços abertos, 

margens e entorno de lagos e rios 
Armazenamento ou desvio de águas a 

montante da região sujeita a inundações 
Controle do uso do solo fora da área de 

inundação 
Bacias de retenção, detenção e 

amortecimento Sistema de Previsão, antecipação e alerta 
Bacias de sedimentação, retenção de detritos 

e lixo 
Tratamento das populações em encostas e 

áreas baixas 
Wetlands e áreas de depuração in situ Programa de manutenção e inspeção do 

sistema de drenagem 
Parques lineares Programa de ação emergencial 

Repermeabilização e permeabilização 
artificial do solo 

Manual de Drenagem e de gestão da 
drenagem 

Relocação e demolição de estruturas Educação Ambiental 
Detenção em lotes, quadras, 

empreendimentos, jardins de chuva, telhado 
verde... 

Institucionalização da drenagem urbana 
como serviço do estado 

Fonte: Martins (2012) 
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6.1.1 - MEDIDAS ESTRUTURAIS 
6.1.1.1 - Pavimento permeável 
 Martins (2012) considera esta medida como uma forma de compensar os impactos 
gerados pela urbanização, destacando seu grande potencial de aplicação na pavimentação de 
ruas, estacionamentos de veículos, pátios para garantias de acesso etc. Aliando-se, desta 
forma, à necessidade de abrir espaços para a infiltração da água no solo, à redução do 
escoamento superficial e à minimização de efeitos no período de cheias. 
 Frente à capacidade de absorção limitada da pavimentação convencional, o asfalto 
poroso ou o concreto poroso (figura 26) possibilitam a detenção de volumes na camada de 
base do pavimento, por ser construída com material granular de elevada porosidade (superior 
a 35%). Esta característica confere à pavimentação uma função de reservatório de 
armazenamento temporário – a qual deve ser dimensionada para tal. A eficiência deste 
pavimento é da ordem de 66%, ou seja, o escoamento resultante de uma precipitação de 
30mm equivaleria à uma precipitação de 13mm (MARTINS, 2012). 

 
Figura 26: Concreto Permeável. 

Fonte: Voz do Ceará, 2016. 
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 Aliado a estes benefícios está o fato da construção e operação deste tipo de pavimento 
não exigir tantos cuidados adicionais se comparados com a pavimentação convencional. A 
diferença restringe-se à necessidade do assentamento de uma manta de impermeabilização e 
de uma tubulação de drenagem. Contudo, o custo final pode se apresentar mais elevado em 
detrimento da camada de revestimento, que ainda não é produzido na mesma escala que a dos 
revestimentos convencionais (MARTINS, 2012). 
 O tipo de uso que a pavimentação permeável atenderá é importante para se 
dimensionar a necessidade da aplicação da manta de impermeabilização, pois em asfaltos e 
concretos porosos – que geralmente são utilizados em vias ou estacionamentos – envolvem  
um contato direto com poluentes provenientes de veículos. Tucci (2003) também inclui no 
contexto de pavimentação permeável os blocos vazados preenchidos de areia ou grama (figura 
27), que podem ser utilizados em praças ou até mesmo em passeios, onde o solo não sofrerá 
contribuições de poluição tão significativas. Isto também implica na não necessidade de 
direcionamento da água infiltrada através da manta de impermeabilização e da tubulação de 
drenagem nestas áreas, enquanto nas outras o manejo adequado da água contaminada se faz 
fundamental para não prejudicar o ambiente, sobretudo do solo e aquíferos. 

 Figura 27: Tijolo vazado. 
Fonte: AECWEB, 2016.  
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6.1.1.2 - Jardim de Chuva 
 
 Cormier e Pellegrino (2008:129) descrevem os Jardins de Chuva como “depressões 
topográficas, existentes ou reafeiçoadas especialmente para receberem o escoamento da água 
pluvial proveniente de telhados e demais áreas impermeabilizadas limítrofes” (figura 28). 
Geralmente apresenta um solo com compostos ou outros insumos a fim de aumentar sua 
porosidade, atuando conjuntamente com a presença de microorganismos e bactérias no solo, 
que podem reduzir alguns poluentes difusos provenientes do escoamento superficial. Outro 
fator a ser levado em consideração é a elevação da taxa de evapotranspiração proporcionada 
pela introdução de plantas neste contexto. 

 
Figura 28: Esquema de um Jardim de Chuva. 

Fonte: Cormier e Pellegrino (2008).   
As condições geotécnicas, segundo Cormier e Pellegrino (2008), determinam se á 

água poderá ser totalmente infiltrada ou se será vertida através de extravasadores 
dimensionados para caso haja necessidade de reduzir a quantidade de água disposta nestas 
estruturas. 
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 Mesmo os menores Jardins de Chuva se mostram eficientes na melhoria de qualidade 
da água, mas dependem de condições geotécnicas locais e tem capacidade limitada, sendo 
fundamental seu correto dimensionamento para que não haja a possibilidade de existir água 
parada em sua superfície horas depois de cessar as chuvas (CORMIER; PELLEGRINO, 
2008).  
 Cormier e Pellegrino (2008:129-130) destacam, inclusive, a interessante experiência 
ocorrida na Rua Siskiyou, em Portland (figura 29), onde: 

 
[...] jardins de chuva foram colocados em áreas tomadas do leito carroçável, junto do 
meio-fio existente, para receber o escoamento superficial que carrega os poluentes 
do leito carroçável, e, o mesmo tempo, ao ser estreitado, diminuiu a velocidade de 
veículos, criando um ambiente mais atraente e seguro para os pedestres. Esses 
jardins de chuva são identificados por meio de placas interpretativas e são mantidos 
pelos moradores próximos.  

 Figura 29: Jardins de Chuva na Rua Siskiyou em Portland, Oregon. 
Fonte: Cormier e Pellegrino (2008). 

   
Cormier e Pellegrino (2008:130) também citam os canteiros pluviais, que consistem 

basicamente em “Jardins de Chuva que foram compactados em pequenos espaços urbanos”, 
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podendo ser implantados em quase qualquer edificação ou área, inclusive no meio urbano 
densamente construído. 

 
6.1.1.3 - Cisterna 
 
 Cormier e Pellegrino (2008) aventam a possibilidade da utilização da cisterna, que tem 
como finalidade a coleta de água da chuva através de barris ou tanques para posterior reuso, 
seja para consumo humano ou das criações, bem como para irrigações ou usos de limpeza e 
fins sanitários.  

Esta tipologia é digna de destaque por sua fácil viabilidade de implantação e por 
contribuir para a redução do escoamento superficial, além de conceder a oportunidade de 
captação de água.  Em um cenário onde também se constitui como um grave problema de 
natureza hídrica, sua escassez e desperdício, as cisternas são uma solução interessante para 
ocupações urbanas ou não (CORMIER; PELLEGRINO, 2008). 
 
6.1.1.4 - Bacias de detenção/retenção 
 
 Segundo Tucci (2003), tal medida tem caráter de amortecimento de vazão através de 
dispositivos como tanques, lagos ou pequenos reservatórios (enterrados ou abertos), por 
exemplo. Tais medidas são utilizadas usualmente à jusante em detrimento do aumento da 
contribuição de descarga hídrica proporcionada por medidas de controle tradicionais à 
montante – que drenam áreas através de condutos pluviais até o coletor principal ou riacho 
urbano. Ou seja, implanta-se esta estrutura objetivando a minimização de impactos 
hidrológicos pela redução da capacidade natural de armazenamento de uma bacia 
hidrográfica. 
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 Urbonas e Stahre (1993) apresentam que tal medida não demanda custos elevados se 
comparados a um grande número de medidas de controle distribuídos, bem como custo baixo 
de operação e manutenção e facilidade de administração. Em contra partida, existem 
dificuldades de introdução em virtude de necessitarem de localização favorável, sobretudo 
com relação ao relevo; custos para aquisição da área de implantação; e o fato de gerar 
oposição da população, caso o reservatório seja de grande extensão. 
 Para fins de diferenciação entre bacias de retenção e detenção, Tucci (2003:114) 
descreve que:  

Esses reservatórios podem ser dimensionados para manterem uma lâmina 
permanente de água (retenção), ou secarem após o seu uso, durante uma chuva 
intensa para serem utilizados em outras finalidades (detenção). A vantagem da 
manutenção da lâmina de água e do consequente volume morto é que não haverá 
crescimento de vegetação indesejável no fundo, sendo o reservatório mais eficiente 
para controle da qualidade da água. O seu uso integrado, junto a parques, pode 
permitir um bom ambiente recreacional. A vantagem de utilização desse dispositivo 
seco é que pode ser utilizado para outras finalidades. Uma prática comum consiste 
em dimensionar uma área com lâmina de água para escoar uma cheia frequente, 
como a de dois anos, e planejar a área de extravasamento com paisagismo e campos 
de esporte para as cheias acima da cota referente ao risco mencionado. Quando a 
mesma ocorrer, será necessário realizar apenas a limpeza da área atingida, sem 
maiores danos a montante ou a jusante.  

6.1.2 - MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 
6.1.2.1 - Previsão e alerta 
 
 Trata-se de um sistema que demanda a aquisição de dados em tempo real, a 
transmissão de informações para um centro de análise, a previsão em tempo real com modelo 
matemático e um Plano de Defesa Civil que envolva ações individuais ou de comunidade, 
com a finalidade de reduzir perdas durante eventos provindos de enchentes. Tal medida 
permite reduzir os impactos gerados nas cheias e auxiliar no planejamento da ocupação de 
várzea, sendo necessária a existência de um sistema de alerta para avisar a população que 
ocupa áreas com risco de inundação (TUCCI, 2003). 
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 Tucci (2003:76) lista os aspectos que um sistema de alerta de previsão em tempo real 
deve considerar: 

  Sistema de coleta e transmissão de informações;  Sistema de processamento de informações;  Modelo de previsão de vazões e níveis;  Procedimentos para acompanhamento e transferência de informações para a Defesa 
Civil e Sociedade;  Planejamento das situações de emergência através Defesa Civil.  

Os três primeiros itens, segundo Tucci (2003:77), dizem respeito ao estabelecimento 
de procedimentos técnicos específicos e modelagem do local de interesse, sendo usualmente 
desenvolvido por entidades que operam a rede de alerta estadual; os dois itens seguintes 
relacionam-se com a transferência dos níveis para população através das seguintes condições: 

 
1. nível de acompanhamento: nível a partir do qual, existe um acompanhamento 
por parte dos técnicos, da evolução da enchente. Nesse momento, é alertada a 
Defesa Civil da eventualidade da chegada de uma enchente. Inicia-se nesse 
momento a previsão de níveis em tempo real; 
2. nível de alerta: quando é atingida a cota inferior a que produz prejuízos. Com 
base nesta cota existe forte probabilidade de ocorrer inundações. A Defesa Civil e 
administrações municipais passam a receber regularmente as previsões para a 
cidade; 3. nível de emergência: quando é previsto que dentro do tempo de previsão será 
atingida a cota que produz prejuízos. A população passa a receber as informações. 
Essas informações são o nível atual e previsto com antecedência e o intervalo 
provável dos erros, obtidos dos modelos.  

Por fim, é destacado que as ações de planejamento de emergência devem envolver a 
sociedade local através da Prefeitura e a organização da Defesa Civil almejando o 
atendimento destas emergências, sendo preciso estabelecer procedimentos de evacuação e 
convivência com a inundação de acordo com as diferentes partes da cidade. 

 
6.1.2.2 - Mapa de alerta 
 
 Tucci (2003) afirma que o mapa de alerta deve ser preparado utilizando-se valores de 
cotas em cada esquina de área de risco. Após obter a cota absoluta das esquinas é necessário 
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identificar esta cota em uma régua. As cotas têm o objetivo de informar à população sobre 
quanto falta para inundar cada esquina, auxiliando a convivência com a inundação durante seu 
período de ocorrência. Além de obter as cotas de cada esquina, para elaboração deste mapa 
será preciso realizar os seguintes procedimentos: 
 

1. Para cada cota de esquina, trace uma perpendicular do seu ponto de localização 
com relação ao eixo do rio. 

2. Considere a cota da referida esquina como sendo a mesma nesta seção do rio; 
3. Obtenha a declividade da linha de água. Escolha o tempo de retorno 

aproximadamente pela faixa (mapa de planejamento) em que se encontra a 
esquina; 

4. A cota da régua da esquina será 
CR = CT + DxDist 

onde CR é cota da régua; CT é a cota topográfica da esquina; D é declividade ao 
longo do rio; Dist é a distância ao longo do rio entre a seção da régua. O sinal será 
negativo se a esquina estiver a montante da seção da régua, enquanto que será 
positivo se estiver a jusante. O valor a ser colocado no mapa é CR. No entanto, caso 
a população esteja mais acostumada com o valor da régua e não da sua cota absoluta 
deve-se utilizar o nível da régua, que é  

NR=CR-ZR 
onde NR é o nível da régua; CR é a cota da régua e ZR é a cota do zero da régua. 
(TUCCI, 2003:77-78).  

6.1.2.3 - Zoneamento de áreas de inundação 
 
 Esta medida diz respeito à regulamentação do uso da terra ou zoneamento de áreas 
inundáveis, envolvendo a definição de ocupação de áreas de risco na várzea. Para sua 
elaboração é preciso estabelecer o risco de inundação das diferentes cotas das áreas 
ribeirinhas. Embora não seja permitida a habitação em áreas de maior risco, estes locais 
podem ser utilizados para recreação desde que não ocorram danos a tais espaços - como no 
caso de parques e campos de esportes, por exemplo (TUCCI, 2003). 
 Ademais, Tucci (2003:78) assinala que tal medida deve englobar as etapas de 
“determinação do risco das enchentes; mapeamento das áreas de inundação; levantamento da 
ocupação da população na área de risco; e definição da ocupação ou zoneamento das áreas de 
risco”. 
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6.2 – Desafios X Soluções 
 

É preciso considerar que é essencial a conexão entre as ações estruturais e não 
estruturais, além da necessidade de serem dimensionadas dentro de um horizonte de 
planejamento bem definido. Para que perdurem de forma coerente com o horizonte do projeto, 
destaca-se que os planos precisam ser elaborados caracterizando ações como iniciativas de 
governo – e não de um governante (MARTINS, 2012). Neste contexto, Tucci (2003:26) 
evidencia que: 

 
como a maioria das soluções sustentáveis passam por medidas não-estruturais que 
envolvem restrições a população, dificilmente um prefeito buscará este tipo de 
solução porque geralmente a população espera por uma obra. Enquanto que, para 
implementar as medidas não-estruturais, ele teria que interferir em interesses de 
proprietários de áreas de risco, que politicamente é complexo a nível local.  

 Em Juiz de Fora, a recorrência de eventos de alagamentos, enxurradas e inundações 
causam diversas perdas materiais, e em alguns casos, perdas humanas. Estas situações geram, 
muitas vezes, a comoção e a mobilização da população. A causa destes episódios está 
majoritariamente ligada à redução da vazão do canal em consequência de processos de 
assoreamento; elevação da taxa de impermeabilização do solo (sobretudo à montante); 
intervenções antrópicas no canal que estrangulam sua seção transversal; ocupação em áreas 
que naturalmente consistem em planícies de inundação; e deposição de resíduos sólidos no 
canal. 

No endereço eletrônico da Câmara Municipal de Juiz de Fora é possível pesquisar 
proposições apresentadas pelo Legislativo, Executivo e pela sociedade civil organizada, 
incluindo-se indicações, projetos de lei, projetos de resolução, projetos de decretos do 
Executivo e Legislativo, projetos de emendas a lei  orgânica, dentre outros. Ao se utilizar as 
palavras chaves “alagamentos”, “enchentes” (que é o termo utilizado corriqueiramente para 
definição de tais episódios) e “inundações”, observa-se que muitas propostas para a mitigação 
do problema são referentes à manutenção de bocas de lobo, dragagens, limpeza e canalização 
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de canais. Também são encontrados requerimentos para o município declarar situação de 
emergência após significativos eventos de alagamentos, enchentes e inundações com a 
finalidade de possibilitar aos moradores atingidos a isenção no Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) ou para realizar movimentações no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Tais requerimentos são indícios de um cenário onde não ocorre um planejamento e 
uma gestão do sistema de drenagem de forma adequada e à longo prazo, pois ainda que estas 
medidas abarquem o manejo deste sistema, não se mostram como uma solução eficiente para 
as adversidades geradas, posto que mesmo com a efetivação destes procedimentos, os 
problemas continuarão acontecendo com frequência ou serão transportados para outro ponto 
da bacia. Aliado a isto está o fato de tais ações apenas serem tomadas após os acontecimentos, 
raramente possuindo um caráter preventivo. 

Em contrapartida, algumas propostas vislumbram um planejamento com horizonte 
temporal de longo prazo. Uma destas é uma Lei nº 13.062, de 15 de dezembro de 2014. Ela 
“dispõe sobre a apresentação de ações intersetoriais de prevenção e enfrentamento às 
consequências das chuvas no Município de Juiz de Fora e dá outras providências” (JUIZ DE 
FORA, 2014). Ela busca localizar as ocorrências destes eventos, compreender e discutir ações 
realizadas e definir novas propostas para o enfrentamento às “enchentes” e os 
desmoronamentos de encostas. Esta lei destaca-se pelo seu caráter preventivo e por buscar 
interrelacionar diversos setores que devem se envolver na problemática que os alagamentos, 
enxurradas e inundações se inserem. Sendo assim, prevê um diálogo entre os demais órgãos 
públicos – Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Secretaria 
de Comunicação, Defesa Civil, Companhia de Saneamento Municipal, Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social – 
e ainda a Universidade Federal de Juiz de Fora e a sociedade civil como um todo. Desta 
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forma, esta proposta se mostra coerente com um planejamento e uma gestão adequada deste 
conjunto de problemas. 

Cabe destacar que ao se abordar o caráter preventivo na gestão da drenagem urbana, é 
preciso considerar a carência de um ordenamento territorial que contemple a demanda de 
conservação de Áreas de Preservação Permanente, que se constitui como assunto estratégico 
nesta discussão. Usualmente o que se observa é a desobediência desta lei, como as análises 
realizadas neste trabalho puderam apontar. Muitas vezes causada pelo descaso ou falta de 
conhecimento da população, expande-se a ocupação para áreas de declividade acentuada e 
margens dos rios e de nascentes. É preciso um gerenciamento adequado que fiscalize e 
promova políticas de instrução à população acerca da importância destas áreas para o 
ambiente. Como Tucci (2003:34) analisa: 

 
A gestão municipal de todos os componentes tem sido realizada desintegrada com 
muito pouco foco no conjunto da cidade, atuando sempre sobre problemas pontuais 
e nunca desenvolvendo um planejamento preventivo e indutivo. 

  
 O autor complementa que as ações preventivas podem reduzir consideravelmente o 
custo da solução em problemas relacionados com a água:  

 
Por exemplo, no controle preventivo da drenagem urbana a relação entre o 
planejamento não-estrutural dos controles com relação às obras futuras de contenção 
estruturais é de 1 para 500 (TUCCI, 2003:35). 
 

Contudo, Tucci (2003) evidencia a dificuldade de implementação de planejamentos 
preventivos, que provém da limitada capacidade institucional dos municípios no que tange ao 
enfrentamento deste tipo de problemas que ao mesmo tempo são complexos e 
interdisciplinares, apontando para a organização de forma setorial da gestão municipal como 
sendo um destes entraves. Outros fatores são levantados, como a questão de muitas vezes 
apenas ocorrerem ações isoladas de alguns poucos profissionais, no sentido de buscar uma 
solução sustentável para o controle de inundações; a tendência do esquecimento do problema 
após cada ocorrência, tornando-as recorrentes; e as tomadas de medidas que somente são 
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realizados após as ocorrências. O autor considera que isto ocorre, primordialmente, pelos 
seguintes motivos: 

 
● Falta de conhecimento sobre controle de enchentes por parte dos planejadores 

urbanos; 
● Desorganização, a níveis federal e estadual, sobre gerenciamento de enchentes; 

pouca informação técnica sobre o assunto a nível de graduação na Engenharia; 
● O desgaste político para o administrador público, resultante do controle não-

estrutural (zoneamento), já que a população está sempre esperando uma obra 
hidráulica; 

● Falta de educação da população sobre controle de enchentes; 
● Não existe interesse na prevenção em alguns países considerando que quando a 

mesma ocorre é declarada calamidade pública pelo Estado e o município pode 
receber recursos a fundo perdido. Para o gasto destes valores não é necessário 
concorrência pública. (TUCCI, 2003:49).  

Martins (2012) também menciona a fragmentação das atividades e a descontinuidade 
administrativa nas demais esferas de poder que estão relacionadas à gestão da drenagem 
urbana no Brasil. O autor articula que planos e programas por diversas vezes são considerados 
obras de uma administração ao invés de serem consumados como uma ação de governo. 

 
No caso da drenagem urbana, é comum a divisão de tarefas e orçamentos entre 
diversos órgãos, sob diferentes esferas administrativas, o que leva, como exemplo, 
um município a implantar uma intervenção de drenagem em um curso d´água 
completamente em desacordo com o plano de drenagem da bacia maior, 
desenvolvido pela autoridade estadual ou federal. Já os planos, feitos para horizontes 
de 20 ou 30 anos, passíveis de revisões periódicas são, com alguma frequência, 
abandonados pelas alternâncias da gestão administrativa ou política (MARTINS, 
2012:3-4). 
 Neste âmbito, Brasil (2006) ressalta a necessidade de se estabelecer uma gestão 

ambiental entre todos os setores, de forma que permeie agências e instalações governamentais 
e privadas, bem como se constitua como modelo e instrumento de planejamento ambiental, 
tendo um processo de gestão que abarque efetivamente políticas ambientais. 

Indo de encontro a essa ideia, Tucci (2003) discorre sobre uma visão moderna de 
planejamento, que incorpora ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano um olhar 
integrado da água na cidade. Neste planejamento seria entendido que os diversos 
componentes hidrológicos – mananciais, esgotamento sanitário, drenagem urbana, inundações 
ribeirinhas, por exemplo – juntamente com os resíduos sólidos, necessitam ser vistos dentro 
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de um mesmo conjunto, relacionando-os com a causa principal que, segundo ele, é a ocupação 
do solo urbano (figura 30). O autor ainda complementa esta questão ao afirmar que “o 
planejamento urbano deve considerar os aspectos relacionados com a água, no uso do solo e 
na definição das tendências dos vetores de expansão da cidade” (TUCCI, 2003:35). 

 

 Figura 30: Visão integrada do planejamento dos aspectos da água no ambiente urbano. 
Fonte: Tucci (2003). 

  
 Com relação a uma das possibilidades que influem na solução desta problemática, 
Brasil (2013) traz à tona uma opção interessante: a revitalização de rios urbanos, que se 
apresenta como uma “oportunidade para discutir o processo de modificação do espaço pelo 
Homem, analisando suas peculiaridades e impactos que alteram a dinâmica urbana e 
interferem na formação da paisagem” (BRASIL, 2013:13). 



80 
 
 É interessante que as soluções valorizem a conexão simbólica entre os cursos hídricos 
e o indivíduo para que os projetos tenham melhor aceitação do público, sejam mais 
duradouros, possibilitem uma reeducação da população acerca da importância da revitalização 
urbana, e que proporcionem paisagens mais agradáveis (CORMIER; PELLEGRINO, 2008).  

Dentre estas oportunidades existe a possibilidade da utilização de Jardins de Chuva 
como horta comunitária. Há também a introdução de uma “infraestrutura verde” que 
componha áreas naturais ou outros tipos de espaços que conservem os valores e funções de 
ecossistemas naturais (CORMIER; PELLEGRINO, 2008). A revitalização de rios e a inclusão 
destes no espaço urbano também se mostram como opções interessantes, podendo ser 
observado em vários países exemplos que foram bem sucedidos, como o caso da cidade de 
Enschede, na Holanda (figura 31), que optou por trazer de volta ao centro urbano um rio que 
havia sido desviado em virtude de novas construções (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 31: Rio reintroduzido ao espaço urbano em Enschede, na Holanda. Fonte: Archdaily, 2016. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho possibilitou a utilização de uma variada gama de conhecimentos 
apreendidos no curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
A realização dos objetivos propostos foi viabilizada, sobretudo, por emprego de ferramentas 
de planejamento urbano, gestão dos recursos hídricos e geoprocessamento, que puderam ser 
aplicadas de forma interdisciplinar, assim como de fato devem ser empregadas para um 
entendimento coerente das relações entre o homem e a natureza que integram o ambiente em 
que vivemos. 

Desta forma é possível sintetizar, diante do apresentado no presente trabalho, que 
características naturais do ambiente tiveram influência nas ocorrências de alagamentos, 
enxurradas e inundações ocorridas nas bacias hidrográficas dos córregos São Pedro e 
Ipiranga, durante o período de 2000 e 2014, mas as intervenções antrópicas contribuíram de 
forma substancial para tais eventos, através do aumento da impermeabilização do solo 
ocasionado pela expansão urbana; das diversas intervenções que os cursos d’água sofreram ao 
longo dos anos, interferindo em sua dinâmica natural; e da redução dos remanescentes 
florestais nas bacias. 

Aliado a este fato está a ocupação indevida em Áreas de Preservação Permanente que, 
por lei, deveriam ser conservadas, posto que estas desempenham papel fundamental no que 
tange às suas funções ambientais que fazem parte da dinâmica hidrológica do contexto da 
bacia hidrográfica. 
 O coerente planejamento urbano e a gestão dos recursos hídricos inserem-se neste 
cenário como instrumentos essenciais para uma administração harmoniosa que articule as 
necessidades do meio urbano com os atributos e particularidades do ambiente. Desta maneira, 
constata-se a necessidade de um ordenamento territorial que acompanhe a demanda do 
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crescimento da cidade, que considere e respeite os limites e as necessidades de conservação 
que a natureza requer. Existem diversas possibilidades que podem facilitar esta conciliação, 
sendo algumas dessas expostas no trabalho.  

Para isso, contudo, é necessário o envolvimento dos diversos agentes que atuam 
diretamente sobre as problemáticas que a gestão dos recursos hídricos apresenta, que vão 
desde os órgãos públicos, em suas diferentes esferas, que devem administrar e legislar de 
forma coesa e coerente; a Universidade e os diversos profissionais deste meio que não apenas 
podem, mas tem o dever de contribuir significativamente para uma melhor compreensão dos 
processos que ocorrem no ambiente – construído ou não – suas repercussões e suas possíveis 
soluções através de propostas e diretrizes; e os indivíduos da sociedade civil, que devem 
exercer sua cidadania exigindo ações aos seus representantes e que estas sejam realmente 
eficazes para o enfretamento destas ocorrências, posto que a população é diretamente 
influenciada pelos desdobramentos das decisões da gestão e planejamento dos governantes 
(sobretudo no nível municipal) e são rigorosamente afetados pelas consequências geradas por 
alagamentos, enxurradas e inundações. 

É interessante que ocorram não apenas medidas que reintroduzam os cursos hídricos 
na vida da cidade de forma salutar, mas que sua importância também seja devidamente 
valorizada. É relevante que se tenha atenção ao uso e ocupação nas bacias hidrográficas, pois 
ações nestes espaços reverberam em impactos pontuais, sobretudo nos canais principais no 
caso das inundações, ou de forma difusa como no caso de alagamentos e enxurradas, sendo 
para isso, imprescindível diferenciar as especificidades de tais conceitos para uma coerente 
tomada de decisões. É preciso conservar os remanescentes florestais, principalmente em APP. 
É necessário considerar alternativas viáveis e práticas para a redução do escoamento 
superficial no meio urbano, inclusive pelos próprios habitantes, em suas residências e 
comunidades. A interrelação entre órgãos públicos e ações de governo é fundamental. Estas 
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são apenas formas de se iniciar a solução de um grande problema que tende a se agravar caso 
seja fadado ao descaso e ao esquecimento. 
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