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RESUMO 

O intenso crescimento urbano nos últimos anos tem causado grandes impactos nos 

recursos hídricos, inclusive na área da drenagem urbana. Dessa forma, os casos de 

inundações tem se tornado mais frequentes e mais desastrosos nos centros urbanos. 

Os Planos Diretores de Drenagem Urbana são realizados para promover o planejamento 

deste setor do saneamento, de forma a reduzir os impactos das vazões de cheias, 

equilibrando a ocupação e o desenvolvimento urbano com o meio ambiente do entorno. 

Estes planos devem estar alinhados a outros, como de esgotamento sanitário e manejo 

de resíduos sólidos, para proporcionar bons resultados, uma vez que os setores do 

saneamento básico estão interligados entre si. 

No presente estudo, é realizado um diagnóstico da drenagem urbana de Matias Barbosa, 

em Minas Gerais, analisando alguns importantes pontos, possibilitando a futura criação 

de um Plano de Drenagem para o município. Além do levantamento da situação do 

setor, também é apresentada metodologia para obtenção das manchas de inundação, 

estudo essencial para subsidiar o Plano. 
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1. INTRODUÇÃO 

É notável que nos últimos anos houve um aumento da população urbana, que tem sido 

acompanhado pelo crescimento das cidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2010, entre os anos de 1960 e o ano do 

estudo em questão, a população urbana cresceu de 45,1% para 84,4%, enquanto o 

número percentual de habitantes nas zonas rurais caiu de 54,9% para 15,6%. As 

alterações advindas deste crescimento são diversas: no uso e ocupação do solo, no clima 

local e consequentemente nas características hidrológicas da região. Devido a tais 

influências, os sistemas de drenagem urbana existentes passam a ser insuficientes, 

aumentando a frequência e o impacto das inundações. 

Os sistemas de drenagem, principalmente o sistema de microdrenagem como solução 

convencional, têm como objetivo realizar a coleta da água pluvial e o transporte desta, 

com uma disposição final adequada. As estruturas que compõem o sistema são 

instaladas com o intuito de evitar as inundações através do correto escoamento das 

águas da chuva, de forma a reduzir os impactos que podem advir como prejuízos 

econômicos e ambientais e a proliferação de diversas doenças, por exemplo. Quando 

necessário, podem ser instaladas estruturas complementares nos sistemas de 

macrodrenagem para a retenção ou detenção de parte dos volumes em escoamento, 

objetivando o amortecimento de vazões de cheia. 

Devido à necessidade de implantação dos sistemas de drenagem, os planos diretores se 

mostram como uma ferramenta essencial para definir a aplicação de medidas estruturais 

e não estruturais necessárias, considerando as peculiaridades de cada região. Para que o 

plano diretor de drenagem urbana seja exequível, é necessário que sejam abordadas 

soluções técnica e economicamente viáveis, exista interdependência entre os setores do 

saneamento e uma harmonia com as estruturas urbanas já existentes, como o sistema 

viário, por exemplo (TUCCI, 2002). 

Segundo a Lei nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), as ações nas 

prestações dos serviços de saneamento básico devem estar contidas em um plano que 

apresente de forma clara seus objetivos, metas, ações e prazos, de forma a garantir a 

universalização e integralidade do acesso por toda a população ao saneamento. Os 
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planos devem ter um horizonte temporal de 20 anos, porém devem ser revisados, pelo 

menos, a cada 4 anos, avaliando as novas necessidades demandadas pela população. A 

prestação destes serviços deve garantir o saneamento básico a todos os cidadãos, não 

sendo a arrecadação financeira o objetivo principal das prestadoras, uma vez que toda a 

população tem o direito de usufruir destes serviços, mesmo cidadãos de baixa renda que 

não têm capacidade de pagar pelo mesmo. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa (PMSB/MB, 

2013), a Lei nº 11.445 determinou que as prefeituras elaborassem seus próprios Planos 

Municipais de Saneamento Básico até o dia 31 de dezembro de 2010. Os municípios 

que não cumpriram esta determinação deveriam ser penalizados cível e criminalmente, 

como por exemplo, com a perda de incentivos fiscais e verbas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Para possibilitar abrangência deste programa para 

todos os municípios, o Decreto Federal nº. 8.211 de 21 de março de 2014 prorrogou o 

prazo para dezembro 2015, possibilitando que o município de Matias Barbosa 

elaborasse o seu plano no ano de 2013, atendendo ao disposto na legislação federal. 

O presente estudo apresenta um diagnóstico preliminar da situação da drenagem urbana 

em Matias Barbosa, em Minas Gerais. O estudo foi realizado baseando-se em 

metodologia constante no diagnóstico componente do Plano de Diretor de Drenagem da 

Zona Norte de Juiz de Fora, (PD/JF ZN, 2011), elaborado pela Prefeitura deste 

município juntamente com a Universidade Federal de Juiz Fora (UFJF). 

O diagnóstico em questão objetiva realizar estudos e análises preliminares, ou seja, um 

levantamento dos aspectos naturais e antrópicos que ocasionam a ocorrência de 

inundações em Matias Barbosa. A observação destes pontos conduzirão à identificação 

e mapeamento das áreas de risco. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo geral elaborar um diagnóstico preliminar da situação 

da drenagem urbana no município de Matias Barbosa – MG, como forma de subsidiar a 

elaboração futura do seu Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

 

2.2. Objetivos específicos 

i) Estudar as interfaces entre a drenagem e outras ocorrências urbanas; 

ii) Caracterizar o município de Matias Barbosa; 

iii) Levantar dados específicos do sistema de drenagem urbana e histórico de 

inundações existentes para o município; 

iv) Indicar as áreas de risco, segundo estudos já realizados e dados históricos; 

v) Propor metodologia para a obtenção das possíveis manchas de inundação para o rio 

Paraibuna, Córrego Monte Alegre e Ribeirão São Fidélis, cursos d’água que sofrem de 

forma recorrente com transbordamentos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 A Drenagem Urbana 

As primeiras ações relacionadas ao controle das águas pluviais surgiram juntamente 

com o início da realização de práticas agrícolas, a fim de viabilizar as condições 

necessárias para o cultivo. Estas primeiras ações se caracterizavam por valas a céu 

aberto de grandes extensões. A humanidade procurava então por alternativas de 

direcionar as águas servidas e as águas pluviais. Para este fim, há cerca de 500 aC, foi 

construída a Cloaca Máxima (Figura 3.1) na Roma antiga em blocos de pedra e seção de 

4,5 metros de largura por 3,30 metros de altura. O canal ainda se encontra em 

funcionamento parcial nos dias atuais (PD/JF ZN, 2011). 

 

FIGURA 3.1: Cloaca Máxima em Roma. 

Fonte: PD/JF ZN, 2011. 

 

A Idade Média, compreendida entre os séculos V e XV, foi um período de estagnação e 

até regresso em diversos campos do conhecimento humano, incluindo os conceitos e 

atividades relacionados à área do saneamento. Após esta era, o conhecimento humano 

tornou a evoluir, desenvolvendo algumas importantes descobertas para a humanidade, 
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como na área do saneamento, notadamente a relação entre áreas alagadiças e 

transmissão de doenças (PD/JF ZN, 2011).  

A relação entre inundações e mortalidade, tanto de pessoas como de animais, 

proporcionou o aumento da preocupação com o transporte de águas servidas e pluviais, 

surgindo a idéia de carreá-las através de tubulações subterrâneas. Desde então, o 

chamado conceito higienista tem sido aplicado às políticas públicas na maioria das 

cidades. 

Este conceito higienista chegou então ao Brasil pelo Rio de Janeiro, com as redes 

enterradas de esgotamento sanitário. Foi após a Proclamação da República, em 1889, 

que condutos e canais subterrâneos foram usados em larga escala no Brasil, o que 

possibilitou o maior conhecimento destes equipamentos. Para os países em 

desenvolvimento, a adoção deste conceito ainda não ocorre na totalidade devido às 

dificuldades encontradas, como falta de recursos técnicos e financeiros. Acrescenta-se a 

este problema, a falta de normatização neste setor do saneamento, dificultando ainda 

mais o avanço na drenagem urbana (PD/JF ZN, 2011). 

De acordo com o conceito higienista as águas pluviais e servidas devem ser transferidas 

para longe da população urbana, eliminando assim a insalubridade e preservando a 

saúde das pessoas. Este princípio ainda não é largamente usado nos países em 

desenvolvimento, porém estão presentes em países desenvolvidos desde a década de 

1970 e hoje já se encontram obsoletos em muitos destes países. Os sistemas de 

saneamento devem também interagir com o espaço urbano de forma a valorizar e 

preservar os cursos d’água utilizados como corpos receptores. Deve existir portanto um 

enfoque ambiental na drenagem urbana, utilizando medidas e estruturas que, além de 

somente transferir as águas pluviais, as direciona de forma a preservar pela manutenção 

e recuperação de ambientes, tanto interna quando externamente à área urbana, não 

transferindo as cheias naturais para jusante (TUCCI, 2003).  

Um grande nome do saneamento no Brasil foi o engenheiro Saturnino de Brito (1864-

1929), formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que apresentou em seus 

trabalhos fortes argumentos em favor da implementação de sistemas separadores 

absolutos. No início do século XX foi então estabelecido o uso de redes de drenagem 

separadas dos coletores de esgotos sanitários nas cidades brasileiras (PD/JF ZN, 2011). 
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Apesar de todas as vantagens intrínsecas ao sistema separador, que se insere melhor em 

um enfoque com a preocupação ambiental, os países em desenvolvimento muitas vezes 

não o implementam devido ao seu maior custo e sua maior dificuldade técnica. Desta 

forma, as soluções empregadas são, muitas vezes, ineficientes de forma a não conter as 

inundações como previsto (PD/JF ZN, 2011). 

Em 1967, foi instituída no Brasil a Lei nº. 5.318, a qual criou o Conselho Nacional de 

Saneamento (CONSANE). A função deste conselho era planejar, coordenar e controlar 

a política de saneamento (BRASIL, 1967). 

Apesar de todas as medidas tomadas desde então, como a implementação do Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA), instituído em 1969 e posto em funcionamento 

dois anos depois, observa-se uma maior prioridade de outros componentes do 

saneamento básico, como o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, ficando a 

drenagem urbana muitas vezes em segundo plano (PD/JF ZN, 2011). 

Atualmente, no que diz respeito aos investimentos em saneamento, tem-se o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC). Assim como nas áreas de transporte, energia e 

habitação, o PAC direciona seus recursos para o saneamento de forma geral, 

objetivando a universalização dos serviços, trazendo benefícios para toda a população 

brasileira. Até o ano de 2014, o PAC Saneamento recebeu do Ministério das Cidades 

cerca de R$ 41 bilhões para aplicar em municípios com mais de 50 mil habitantes nos 

setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Para os municípios com população menor, a Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) disponibilizará R$ 4 bilhões para este fim (PORTAL BRASIL, 

2014). 

A FUNASA elaborou e mantém o plano de ação intitulado "Implantação e Melhoria de 

Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, para Prevenção e 

Controle de Agravos” que tem o objetivo de implantar e melhorar os serviços de 

drenagem urbana, tendo em vista a prevenção e o controle de doenças nos aglomerados 

urbanos e nos municípios localizados em áreas endêmicas (FUNASA, 2014). 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada no ano 2000 (PNSB 2000) pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002) relata que, desconsiderando 
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a amplitude dos sistemas, 78,6% dos municípios brasileiros continham serviços de 

drenagem. O percentual de municípios que continham sistema relacionado a este serviço 

era muito influenciado pelo porte dos mesmos, uma vez que os mais populosos (acima 

de 300.000 habitantes), em sua totalidade, apresentam algum tipo de sistema, enquanto 

a maioria dos grandes déficits se encontrava nos municípios com população de até 45 

mil habitantes (Figura 3.2). 

 

FIGURA 3.2: Municípios que apresentam sistema de drenagem urbana. 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

Porém, sabe-se que apesar de 100% dos maiores municípios apresentarem algum tipo de 

solução para a drenagem, o sistema implantado não abrange toda a malha urbana, 

apresentando, em geral, baixa eficiência. Em síntese, apesar dos números apresentados, 

a situação ainda precisa ser em muito melhorada. 

De acordo com a PNSB 2000 (IBGE, 2002), dos 78,6% do total de municípios 

brasileiros que apresentavam alguma solução para a drenagem urbana, a região Norte 

figurava com o menor índice, 49,4% de seus municípios, enquanto a região Sul se 

apresentava a frente do restante do país, com 94,4% de seus municípios com alguma 

inserção no serviço de drenagem (Figura 3.3). 

Ainda segundo a PNSB 2000 (IBGE, 2002), a maior parte dos municípios, de todos os 

portes, apresentava em sua maioria a rede coletora separadora (Figura 3.4). Este sistema 

separador consiste na coleta e transporte de águas pluviais e esgoto sanitário em 

sistemas de tubulações diferentes, não havendo a mistura destas águas residuais; já os 
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sistemas unitários são compostos por dutos que coletam e transportam, juntamente, a 

água da chuva e o esgoto sanitário. 

 

FIGURA 3.3: Municípios que apresentam sistemas de drenagem segundo a região onde se encontram. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2000, 2002. 

 

 

FIGURA 3.4: Relação de municípios e seus tipos de redes. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2000, 2002. 

No entanto deve-se ter cuidado ao analisar estes dados, já que eles podem não 

corresponder à realidade. As chamadas contribuições parasitárias podem interferir nas 
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informações dadas pelas prefeituras municipais, uma vez que estas são caracterizadas 

pelo direcionamento indevido da água pluvial à rede coletora de esgoto. Alguns 

munícipes executam esta “solução” como forma de eliminar dos seus domínios as águas 

da chuva ao invés de encaminhá-las para a sarjeta, o que seria correto. 

Tendo em vista o conceito ambiental da drenagem urbana, o fato do sistema separador 

ser predominante no Brasil é um primeiro passo, uma vez que possibilita a melhor 

gestão dos recursos hídricos. 

Na quase totalidade dos municípios brasileiros, o serviço relacionado à drenagem 

urbana é de responsabilidade dos próprios municípios, normalmente ligados às suas 

secretarias de obras e serviços públicos. Dos municípios que apresentavam serviços de 

drenagem, em 73,4% não havia instrumentos reguladores do sistema de drenagem 

urbana. No percentual restante dos municípios, os quais apresentavam tais instrumentos, 

em 57,7% dos casos, a Lei de Uso e Ocupação do Solo era a mais utilizada como 

regulamentação do sistema de drenagem (IBGE, 2002). Exceto pela região Nordeste, 

em que a Legislação Municipal é o instrumento regulamentador predominante, as 

regiões brasileiras seguem o padrão municipal em que as Leis de Uso e Ocupação do 

Solo são as mais aplicadas à gestão da drenagem urbana (IBGE, 2002). 

Já em 2008, o IBGE realizou uma nova Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB 2008). Nesta pesquisa mais recente é ressaltada a influência das obras de 

pavimentação, que são responsáveis pela impermeabilização do solo, provocando o 

aumento do escoamento superficial e a diminuição da infiltração no solo, criando 

condições propícias para a ocorrência de inundações e assoreamento de cursos d’água. 

A Figura 3.5 demonstra quantitativamente o aumento percentual do número de 

municípios que contém ruas pavimentadas do ano 2000 para o ano de 2008. 

Segundo a PNSB 2008 (IBGE, 2010), o manejo das águas pluviais ainda é, na sua 

maioria, de responsabilidade da administração direta do poder público: das 5.266 

entidades prestadoras de serviço de drenagem urbana no Brasil, 5.145 são representadas 

pela esfera pública. 
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FIGURA 3.5: Incremento percentual do total de municípios com ruas pavimentadas entre 2000 e 2008. 

Fonte: Adaptado de PNSB 2008 (IBGE, 2010). 

 

Além da impermeabilização do solo, o uso do mesmo, quando realizado de forma não 

controlada, representa um grande problema no que diz respeito a inundações. Dos 

municípios brasileiros que apresentam problemas de inundação, 60,7% das prefeituras 

relataram a existência de ocupações urbanas em áreas naturalmente inundáveis pelos 

cursos d’água (IBGE, 2010). Os principais agravantes das inundações no Brasil estão 

representados na Figura 3.6 com suas respectivas porcentagens de influência nos 

municípios que afirmaram sofrer com problemas de inundação. 

 

FIGURA 3.6: Percentual de influência de agravantes às inundações no Brasil. 

Fonte: Adaptado de PNSB 2008, IBGE, 2010. 
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Como explicitado pela Figura 3.6, o dimensionamento incorreto está presente de forma 

considerável nos municípios que sofrem com inundações. Segundo Tucci (2012), sobre 

o dimensionamento dos sistemas de drenagem urbana, este deve conter de antemão: 

plantas da localização do município, da bacia hidrográfica na qual está inserido e plani-

altimetria da área de projeto, no caso, o município; levantamento topográfico; cadastro 

das redes já existentes de águas pluviais, esgoto sanitário, água de abastecimento, ou 

qualquer serviço que possa interferir no projeto em questão; detalhes da urbanização do 

local; e dados relativos aos principais cursos d’água receptores da região em estudo, 

como, por exemplo, níveis máximos em épocas de cheias. 

Dentre todos os dispositivos componentes deste sistema, como sarjetas e galerias, as 

bocas-de-lobo representam as maiores influências na deficiência da drenagem urbana. 

Tendo em vista a importância destas estruturas para todo o conjunto, é importante 

certificar-se que o projeto sugira a correta alocação das bocas-de-lobo. Estas devem 

estar localizadas em pontos onde o escoamento superficial na sarjeta atingir a vazão 

máxima que esta consegue transportar ou a montante das curvas nos cruzamentos, para 

então conduzir as águas pluviais para as galerias. Estes pontos devem ser baixos, no 

sistema viário, para evitar as chamadas zonas mortas com alagamentos e águas paradas 

(TUCCI, 2012). 

Em Minas Gerais, assim como é no Brasil, segundo a PNSB 2008 (IBGE, 2010), os 

serviços de drenagem urbana são realizados pela administração municipal em sua 

maioria (Tabela 3.1). A coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana e esgotamento 

sanitário também seguem esse padrão; apenas o abastecimento de água se apresenta 

mais diversificado quanto à esfera de administração. 

TABELA 3.1: Municípios de Minas Gerais e o tipo de administração dos serviços de drenagem urbana. 

Municípios em Minas Gerais que apresentam sistemas de drenagem urbana 

Total 671 

Administração Pública 659 

Autarquia 9 

Empresa com participação majoritária do poder público 3 

Empresa privada - 

Outras - 

Fonte: PNSB 2008 (IBGE, 2010) 
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3.2 Resíduos Sólidos 

Apesar da grande importância e da interdependência entre todos os componentes do 

saneamento, a relação da drenagem com o manejo de resíduos sólidos assume grande 

relevância, uma vez que este interfere fortemente no funcionamento do primeiro. Com o 

aumento da população há um expressivo crescimento na geração de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), por isto, estes representam um ponto que devem ter a atenção do poder 

público. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012 (ABRELPE, 2012) 

a geração de RSU cresceu 1,3% entre 2011 e 2012, período no qual a população 

apresentou um aumento percentual menor, de 0,9%. Na Figura 3.7 os números 

absolutos da geração nos anos de 2011 e 2012 são apresentados. 

 

FIGURA 3.7: Geração de RSU per capita em 2011 e 2012 no Brasil. 

Fonte: Abrelpe, 2012. 

 

Segundo a PNSB 2008 (IBGE, 2010), a destinação dos resíduos no ano do estudo era 

realizada na maioria dos casos em lixões, totalizando 50,8% das unidades de destino de 

resíduos. Apresentando-se em 27,7% dos locais de disposição final estão os aterros 

sanitários, que representam uma destinação mais adequada para os resíduos sólidos. Por 

fim, os aterros controlados representavam 22,5% dos casos.   

Para um melhor gerenciamento dos resíduos urbanos, está em vigor a Lei nº. 12.305 de 

02 de agosto de 2010, a qual dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(PNRS). A PNRS aborda um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações, visando a gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010). Além do gerenciamento que parte das políticas públicas, é 

necessário que os cidadãos contribuam para o bom funcionamento do sistema de 

recolhimento dos resíduos e limpeza da cidade para que a PNRS atinja o efeito 

esperado. 

A PNRS estipula a obrigatoriedade dos municípios em desenvolverem Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS, conforme explicitado pelo Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Matias Barbosa (PMGIRS-MB, 2013). 

Quando os planos baseados nesta política são desenvolvidos corretamente, com o apoio 

necessário das administrações públicas e dos munícipes, o problema e a interferência do 

lixo no sistema de drenagem urbana é eliminado ou bastante reduzido. Entretanto, 

geralmente não é o que ocorre, pois é comum existirem locais de disposição clandestina 

de resíduos sólidos urbanos, além da falta de responsabilidade de parte da população. 

Dessa forma os problemas de inundação podem ser agravados devido a estes resíduos, 

que podem ser destinados a logradouros, causando a obstrução de bocas de lobo e 

redução da capacidade das galerias de águas pluviais. Assim, é de fundamental 

importância que seja implantada a PNRS nos municípios onde se pretende realizar a 

melhoria da drenagem urbana, estando essa em harmonia com os planos e metas do 

Plano de Drenagem. 

Os PGIRS, desenvolvidos baseados na política em questão, recebem o apoio financeiro 

da União para implementar as diretrizes que contém. Dentre estas, são obrigatórias as 

seguintes ações: eliminação dos lixões até o ano de 2014, realização da compostagem de 

resíduos úmidos, implantação da coleta seletiva e da logística reversa (PMGIRS-MB, 

2013). 

Conforme a PNSB 2008 (IBGE, 2010), a coleta seletiva, que deve ser implantada nos 

municípios através dos PGIRS, representa um grande auxílio para a melhoria da atual 

situação dos resíduos. As primeiras ações relacionadas à reciclagem no Brasil surgiram 

na década de 1980 com o intuito de reduzir a geração dos mesmos. 

Segundo a PNSB 2008 (IBGE, 2010), a mesma pesquisa realizada em 1989 (PNSB, 

1989), levantou pela primeira vez a quantidade de programas relacionados à coleta 
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seletiva no Brasil, identificando 58 programas. Segundo a PNSB 2000, este número 

cresceu para 451 e, segundo a PNSB 2008, os programas se multiplicaram ainda mais, 

demonstrando o avanço do serviço no Brasil, atingindo um total de 994 programas. 

Analisando a coleta seletiva no estado de Minas Gerais, tem-se que apenas 21,5% dos 

municípios, o que corresponde a um número absoluto de 44 cidades, dispõem deste 

serviço. Do total do estado, 68,5% das prefeituras afirmam que há ação de catadores em 

seus municípios, porém somente 17,6% tem algum estudo ou avaliação do serviço 

praticado por este grupo. As parcerias entre associações de catadores e a prefeitura dos 

municípios representam uma estratégia interessante para a implementação do serviço, 

no entanto apenas uma pequena parcela das cidades se organiza desta forma em prol da 

implantação e melhoria da coleta seletiva (PMGIRS-MB, 2013). 

Segundo Neves e Tucci (2005), o problema relacionado aos resíduos sólidos que são 

destinados às redes de drenagem deve ser solucionado com medidas estruturais e não 

estruturais. As chamadas medidas não estruturais contemplam a educação ambiental da 

população e aquelas relacionadas a instrumentos legais como, por exemplo, a correta 

implantação da PNRS. Já as medidas estruturais, que objetivam a minimização dos 

efeitos dos resíduos sólidos sobre o sistema de drenagem, caracterizam-se pela correta 

operação de coleta, transporte e destinação final adequada destes resíduos, além de uma 

constante e eficiente varrição pública. 

Ultimamente, a questão dos resíduos sólidos no país tem sido bastante discutida, 

levantando-se a situação atual e as perspectivas futuras para o setor, como pode-se 

perceber ao analisar a criação da PNRS em 2010. As questões ligadas a esta nova 

realidade dos resíduos sólidos são diversas: saneamento básico, meio ambiente, inclusão 

social e desenvolvimento econômico. Além destes, tem-se ainda temas mais recentes 

que vem sendo amplamente estudados, como aproveitamento energético dos gases 

provenientes dos aterros sanitários (PMGIRS-MB, 2013). 

 

3.3 Saúde Pública 

Na atualidade, o saneamento não implica somente nos clássicos conceitos higienistas, 

mas também na preocupação com o enfoque ambiental. Porém, os planos relacionados 
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ao saneamento ainda não atuam fortemente na relação entre este e a saúde pública, 

apesar da sua importância (PD/JF ZN, 2011). 

Os poucos estudos destinados a correlacionar doenças e saneamento consistem, em sua 

maioria, naqueles que envolvem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, 

estando as doenças de veiculação pela água da chuva muitas vezes em segundo plano 

(SOUZA; BERNARDES, 2002). Atualmente os municípios brasileiros não tratam a 

drenagem urbana com a devida atenção que necessita. Este fato leva a um grave 

problema relacionado a saúde pública, uma vez que permite a proliferação de vetores de 

doenças, trazendo grandes prejuízos às população de baixa renda (FÁTIMA; CABRAL, 

2013). 

As doenças urbanas, causadas em maioria pela falta de saneamento adequado, está 

presente nas áreas de altas concentrações de habitantes desde a antiguidade, como é o 

conhecido caso da cólera. A doença ocorreu na Europa do século XIX e foi responsável 

pela dizimação de populações inteiras (PD/JF ZN, 2011). 

Atualmente, a leptospirose é uma doença de veiculação hídrica bastante presente nos 

grandes centros urbanos onde ocorrem inundações. A zoonose é transmitida ao ser 

humano através da urina de certos animais, principalmente ratos, que habitam as 

galerias e estruturas do sistema de drenagem. Quando ocorrem as enchentes, as águas 

que retornam às ruas levam consigo a contaminação (PD/JF ZN, 2011). Segundo dados 

do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), através do 

TABNET (Informações de Saúde), no ano de 2012, 3.238 casos de leptospirose, doença 

intrinsecamente relacionada a inundações, foram confirmados no Brasil, destes, 124 em 

Minas Gerais. A situação mais crítica se encontrava no estado de São Paulo, com 780 

casos confirmados. 

Outra doença também relacionada aos períodos de intensas chuvas é a dengue. A 

doença é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegytpi, que se desenvolve 

em águas paradas dentro de domicílios ou nas vias públicas, onde há deficiência do 

sistema do saneamento no que tange a eficiente drenagem das águas pluviais. A 

carência ou ineficiência do sistema pode causar ambientes propícios para a proliferação 

deste tipo de doença. São exemplos os empoçamentos resultantes de falhas na 

drenagem, as inundações que são erroneamente vistas como situações temporárias e 
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corriqueiras, e por isso não recebem a devida atenção, a precariedade ou inexistência de 

sistemas de drenagem urbana e os alagadiços, que são as águas paradas em canais de 

drenagem, naturais ou artificiais, caracterizados por baixa velocidade de escoamento 

(PD/JF ZN, 2011). 

Não só a dengue, mas a malária, filariose e febre amarela urbana são doenças 

propiciadas pelas águas paradas decorrentes de épocas de alta pluviosidade e falhas no 

sistema de drenagem. Os alagadiços promovem a ploriferação de doenças, seja através 

de hospedeiros, como o caramujo que hospeda o agente da esquistossomose, seja 

através de larvas ou ovos de helmintos, podendo causar ascaridíase, ancilostomíase e 

tricuríase. As áreas alagadiças também pode ocasionar a contaminação da água potável 

devido à subpressão nas redes de abastecimento (PD/JF ZN, 2011). 

 

3.4 Qualidade dos meios receptores 

A qualidade e as características das águas naturais são decorrentes das características da 

bacia hidrográfica em que estas se encontram, uma vez que o poder de dissolução da 

água é muito grande. As propriedades do solo do local, o fato do manancial ser 

subterrâneo ou superficial, entre outros fatores, definem a composição destas águas 

(PD/JF ZN, 2011). É devido a este poder de dissolução da água que as atividades 

antrópicas, tanto em meio rural quanto nas áreas urbanas, imprimem diversas 

características nos corpos receptores, devido aos despejos e lançamentos nestes canais. 

De toda a água existente no planeta Terra, 97% correspondem à água salgada, 2,2% 

constituem as geleiras e apenas 0,8% representam as águas doces, parcela de maior 

interesse para fins de consumo humano, que na sua quase totalidade (97%) apresenta-se 

como águas doces subterrâneas (VON SPERLING, 2005). 

As águas superficiais contidas nos cursos d`água constituem-se, em geral, nos principais 

mananciais que atendem aos sistemas públicos de abastecimento de água para consumo 

humano. Porém, ao longo dos anos, estes mesmos cursos d’água também passaram a ter 

a função de diluição e transporte de efluentes gerados, o que dá início a poluição desses 

mananciais, sendo necessário, então, o tratamento das águas residuárias que serão neles 

despejadas (VON SPERLING, 2005). 
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Tendo em vista a qualidade das águas, é de extrema importância que os efluentes 

sanitários e industriais sejam tratados antes de serem encaminhados para os corpos 

receptores. Para possibilitar a implantação de sistemas de tratamento de efluentes, é 

necessário que as águas servidas sejam transportadas separadamente das águas pluviais 

(sistemas separadores), impossibilitando a chegada de água da chuva nas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE), pois se essas são incorporadas ao esgoto, a vazão a ser 

tratada é aumentada sazonalmente com reflexos prejudiciais à operação das unidades de 

tratamento. 

Atualmente, em Minas Gerais, tem-se a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG n
o
 1 de 5 de maio de 2008 que dispõe sobre o lançamento de 

efluentes e a qualidade em que os mesmos podem ser lançados nos corpos receptores. 

Dessa forma, a qualidade dos mananciais tende a melhorar com o passar do tempo, 

quando as companhias de saneamento e as prefeituras se alinharem e seguirem 

corretamente as imposições legislativas vigentes. 

 

3.5 Uso e Ocupação do Solo 

Segundo Tucci (1998) um dos impactos causados pela urbanização sem planejamento é 

o aumento das vazões dos cursos d’água, o que causa as inundações. Por isso, para se 

ter um sistema de drenagem urbana eficiente, os municípios devem aliar aos planos 

ligados ao saneamento, um planejamento urbano e uma política de controle de uso do 

solo. 

Conforme uma região é ocupada pela população, os impactos desta urbanização 

começam a surgir, tais como: aumento das vazões máximas (podendo se tornar até 7 

vezes maiores) devido ao aumento do escoamento superficial e diminuição da 

infiltração uma vez que as áreas se tornam impermeabilizadas; aumento da produção de 

sedimentos depositados e carreados pelos cursos d’água devido a falta de proteção das 

margens e ao aumento na produção de resíduos no entorno; e, por fim, a consequente 

deterioração dos mananciais, ocasionada pelo depósito de resíduos e ligações de esgoto 

indevidas (TUCCI, 1998). 
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Analisando os problemas que decorrem do uso e da ocupação do solo, é possível notar 

que o planejamento urbano é essencial para que, quando aliado a sistemas de drenagem 

eficientes, as inundações ocorram espaçadas em intervalos de tempos maiores e em 

escalas menores, diminuindo a possibilidade de tragédias e as perdas econômicas e 

sociais que costumam ocorrer. A implantação do zoneamento se mostra como uma 

alternativa interessante e eficiente no que diz respeito ao controle das inundações. 

Segundo Tucci (2012), o zoneamento representa um conjunto de regras que definem 

como deve ser realizada a ocupação do solo nas áreas de maiores riscos de inundações, 

proporcionando menores perdas humanas e materiais em casos de eventos extremos. 

Para implementar este tipo de sistema, ainda segundo o autor, deve-se ter previamente 

um mapa de riscos que identifique os locais mais críticos, para que dessa forma se possa 

definir o tipo de ocupação, tanto em relação ao uso quanto ao tipo de construção que 

deve ser realizado em cada localização. 

Tucci (2012) define as seções de escoamento dos rios em três faixas: zona de passagem 

da enchente (faixa 1), zona com restrições (faixa 2) e zona de baixo risco (faixa 3), 

como esquematizado pela Figura 3.8. A primeira área é considerada importante para o 

escoamento natural do rio e qualquer construção que seja realizada nestes locais pode 

prejudicar hidraulicamente o escoamento, elevando os níveis de água à montante de tais 

pontos. A segunda faixa, apesar de não contribuir diretamente para a drenagem do 

escoamento superficial, devido a baixas velocidades e profundidades pequenas, é 

inundável e por isto deve ser regulamentada. E a última faixa se caracteriza pelas áreas 

que não apresentam grandes riscos de inundação, somente sendo afetadas de forma leve 

para chuvas de grandes tempos de recorrências. Tendo em vista a divisão proposta, 

representada esquematicamente pela Figura 3.8, é ideal que o planejamento das cidades 

levem em consideração este tipo de zoneamento para evitar danos e prejuízos. 

Com base nos conceitos apresentados, são recomendadas algumas medidas a serem 

tomadas no processo de regulamentação do espaço urbano. No entanto, não existem 

critérios rígidos aplicáveis à todas as cidades, pois, além do embasamento técnico, é 

necessário a discussão com a comunidade para se chegar a uma conclusão eficiente e 

viável (CORDERO; MEDEIROS; TERAN, 1999). 
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FIGURA 3.8: Seções de escoamento em faixas. 

Fonte: Cordero; Medeiros; Teran, 1999. 

 

O PMSB/MB (2013) dispõe sobre algumas causas e os efeitos relacionados ao 

crescimento urbano e as medidas que normalmente são tomadas para evitar estes danos. 

Como já abordado, a impermeabilização do solo promove os maiores picos de vazão, 

pois aumenta o escoamento superficial. Ao se construir redes de drenagem urbana, o 

problema é solucionado de forma localizada, uma vez que estes maiores picos são 

transferidos para jusante, atingindo locais que possa ou não sofrer com este problema. 

O crescimento urbano desordenado é acompanhado pela implantação de novas infra-

estruturas, ou incremento nas existentes, entre quais podemos citar as redes de esgotos. 

Estas, muitas vezes, podem se mostrar ineficientes, de forma a causar a degradação da 

qualidade das águas, o que torna o ambiente propício para a proliferação de algumas 

doenças. Para absorver esta nova população urbana, ocorrem os desmatamentos que 

também colaboram para os maiores picos de vazão, devido ao aumento do escoamento 

superficial, além de proporcionar maior erosão com consequente assoreamento dos 

corpos hídricos. Outro ponto essencial para evitar os prejuízos a serem causados pelas 

inundações, é o planejamento das cidades de forma a evitar que as áreas de várzea e 

fundos de vale sejam ocupados, pois estas são regiões onde os cursos d’água podem, 

naturalmente, percorrer (PMSB/MB, 2013).  
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4. METODOLOGIA 

Baseando-se no conceito mais moderno de drenagem urbana, que considera o ambiente 

do entorno e a bacia de drenagem como unidade de planejamento, os planos devem 

propor sistemas e equipamentos que não transferiram impactos para jusante e que não 

ampliem as cheias naturais. Para isto, devem ser adotadas medidas que considerem todo 

o conjunto da bacia hidrográfica e as legislações pertinentes. 

Neste contexto, o diagnóstico preliminar consiste na obtenção e organização de dados 

relevantes, cujos parâmetros estão diretamente ligados aos sistemas de drenagem 

urbana, relacionados ao município de Matias Barbosa, em Minas Gerais. A partir do 

levantamento destes dados, em sua maioria disponibilizados pelo PMSB/MB (2013) 

fornecido pela prefeitura de Matias Barbosa, é possível analisar a situação atual da 

cidade e então os correlacionar aos problemas associados à drenagem na sua malha 

urbana. Dessa forma, será possível que alternativas e novas soluções sejam encontradas 

e implementadas, visando à melhoria deste setor do saneamento no município. 

 

4.1. Caracterização do município de Matias Barbosa 

O município de Matias Barbosa se localiza no estado de Minas Gerais, na região 

Sudeste do Brasil (Figura 4.1), e está inserido na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. 

Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), a população do município é 

estimada em 14.104 habitantes para o ano de 2013, dos quais, 96,35% estão na área 

urbana. A cidade tem uma área territorial correspondente a 157,107 km² e densidade 

demográfica igual a 85,51 hab/km². No ano de 2011, a renda per capita anual dos 

munícipes girava em torno de R$ 33.776,43. 
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FIGURA 4.1: Município de Matias Barbosa, MG. 

Fonte: IBGE, 2014 

 

Matias Barbosa está localizada em uma região considerada importante, pois próximo ao 

município, está a cidade de Juiz de Fora, importante pólo econômico de Minas Gerais, 

com mais de 500.000 habitantes. O município de Matias Barbosa também se encontra 

na interligação de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e por isso apresenta grande fluxo de 

pessoas e de cargas, o que faz com o que o município apresente uma estrutura planejada 

para atender a esta necessidade (PMSB/MB, 2013).  

 

4.1.1. Diagnóstico Físico-Ambiental de Matias Barbosa 

O município em questão utiliza o córrego São Fidélis para fins de abastecimento 

público. Porém o principal curso d’água presente na cidade é o Rio Paraibuna, 

pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, que atua como o principal receptor de 

efluentes da região do município de Juiz de Fora, situado a montante de Matias 

Barbosa. Este curso d’água, na região de Matias Barbosa, apresenta um histórico de 

problemas relacionados a despejos domésticos e industriais, uma vez que a sua sub-

bacia a montante tem uma população acima de 500.000 habitantes e 3.000 indústrias. 

Além dos mananciais já citados, o município apresenta outros cursos d`água 

importantes, como os córregos Monte Alegre e Bertoldo (PMSB/MB, 2013). 
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O rio Paraibuna, que percorre uma grande área do perímetro urbano de Matias 

Barbosa, nasce na serra da Mantiqueira, em Antônio Carlos, Minas Geais, e segue para 

o Rio Paraíba do Sul. A sub-bacia do Paraibuna é formada por três principais rios, 

Paraibuna, Cágado e Peixe, ocupando uma área de aproximadamente 5.200 km² 

(Figura 4.2) (SOARES; RIBEIRO; GUEDES, 2010). 

 

 

FIGURA 4.2: Sub-bacia do Rio Paraibuna localizada na bacia do Rio Paraíba do Sul. 

Fonte: SOARES; RIBEIRO; GUEDES, 2010. 

 

A fim de obter a qualidade hídrica no trecho do Rio Paraibuna nas imediações de 

Matias Barbosa, utiliza-se uma estação de monitoramento de qualidade de água que se 

localiza a montante do município e a jusante da Usina Hidrelétrica (UHE) Paciência, 

como apresentado pela Figura 4.3. A partir das análises realizadas pela estação desde o 

ano 2000, quando se iniciaram as observações, diversos parâmetros apresentaram-se 

fora do padrão esperado, uma vez que o rio é enquadrado na classe 2, apresentando 

inclusive contaminação por cromo, que foi indicada como possível resultado do 

despejo de indústrias de curtume na região (PMSB/MB, 2013). 
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FIGURA 4.3: Estação de monitoramento de qualidade de água próxima a Matias Barbosa. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

4.1.2. Drenagem Urbana e Saúde Pública em Matias Barbosa 

Um sistema de saneamento eficiente é fundamental para evitar doenças de veiculação 

hídrica. Em relação à drenagem urbana, a ação de captar e transportar as águas pluviais 

é de suma importância, pois estas, através do contato com o solo, podem se contaminar 

e se acumular nas áreas de menor declividade, promovendo ambiente ideal para 

criadouros de vetores e contaminação de poços. 

Segundo PMSB/MB (2013), ações de fiscalização a fim de prevenir doenças são 

realizadas periodicamente. Como exemplo, tem-se as campanhas relacionadas à 

prevenção da dengue, enfermidade que está diretamente relacionada ao período de 

chuvas intensas e a deposição inadequada de resíduos sólidos. Conforme este programa 

de controle epidemiológico, no período de abril a maio de 2013 foram realizados 

mutirões de limpeza e 5.995 imóveis foram fiscalizados. Deste total, 84% apresentavam 

contaminação pelo Aedes aegypti, popularmente conhecido como “mosquito da 

dengue”. 

O PMSB/MB (2013) levantou o número de internações devido a diversas doenças 

relacionadas ao saneamento básico desde 2008 até 2013. Neste período, foram 

identificados 11 casos de dengue e nenhum de leptospirose. Estes dados, porém, podem 
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não estar de acordo com a realidade, uma vez que não é comum que existam rigorosos 

critérios de identificação e registro de doenças.  

 

4.1.3. Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos Urbanos em Matias Barbosa 

O gerenciamento dos resíduos sólidos é fundamental para garantir qualidade de vida da 

população, uma vez que está diretamente ligado a diversas doenças, inclusive a dengue. 

É importante relacionar a drenagem urbana ao manejo dos resíduos sólidos, já que estes 

dois setores do saneamento são extremamente ligados entre si. O bom funcionamento 

do sistema de manejo dos resíduos sólidos urbanos auxilia diretamente na manutenção 

dos sistemas coletores de águas pluviais. 

A NBR 10.004:2004, que representa uma atualização da mesma norma criada em 1987 

pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), dispõe sobre resíduos 

sólidos e suas classificações, dividindo-os em Classe I (perigosos), Classe II A (não 

perigosos e não inertes) e Classe II B (não perigosos e inertes). Já na Lei nº. 12.305 de 2 

de agosto de 2010 (PNRS), no entanto, esta classificação de resíduos é diferente, sendo 

agrupados conforme a sua origem e sua periculosidade. 

Em relação aos resíduos sólidos gerados em Matias Barbosa, tem-se no município 

algumas regulamentações a respeito. A Lei Orgânica do Município de Matias Barbosa 

de 25 de novembro de 1992 trata sobre a responsabilidade do município em promover a 

limpeza de vias e logradouros públicos, além da remoção e destinação dos resíduos 

domiciliares, hospitalares ou de qualquer natureza, a fim de garantir o bem estar dos 

habitantes. 

Em 2006 foi instituído o Código Tributário Municipal através da Lei nº. 809 de 27 de 

outubro de 2006, que em seu Título III (Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN), dispõe de uma lista de serviços que devem ser taxados por este imposto, seja 

empresas ou autônomos. Em serviços relacionados à Engenharia, constam os serviços 

de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 

destinação final dos resíduos. 
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Três anos depois, com a Lei nº 1.022 de 02 de setembro de 2009, criou-se o Programa 

de Aproveitamento de Terrenos Baldios no Município de Matias Barbosa. Este 

programa realizou o cultivo de hortaliças em geral em terrenos considerados baldios, ou 

seja, nos quais existam falta de manutenção que leve ao acúmulo de lixo, criando 

ambiente propício para a proliferação de vetores, principalmente em épocas com alta 

incidências de chuvas, afetando a saúde da população. O procedimento só é 

implementado mediante autorização do proprietário do terreno. 

Recentemente, o município de Matias Barbosa instituiu a Lei nº 1.174 de 07 de 

dezembro de 2012 que dispõe sobre a inserção de mensagens com dizeres sobre a 

orientação de jogar o lixo nos locais corretos em todos os meios de veiculação escrita do 

município. As ações criadas por esta lei representam uma forma de educação ambiental 

da população, podendo proporcionar melhorias no setor. 

Em relação aos números de Matias Barbosa, o PMGIRS-MB (2013) afirma que o 

atendimento deste setor é de 100%, tanto nas áreas urbanas quanto rurais e a geração 

média de resíduos para cada habitante corresponde a 14,88 kg.mês
-1

. Conforme o 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012 (ABRELPE, 2012), neste mesmo ano, a 

taxa de geração anual per capita era correspondente a 383,2 kg de RSU. Dessa forma, 

considerando o período de um mês, a geração corresponde a 31,93 kg.mês
-1

 para cada 

habitante, valor maior do que é constatado no município de Matias Barbosa, que então 

se encontra abaixo da média de geração de RSU.  

A destinação final é realizada pela Vital Engenharia Ambiental através de um contrato 

que permite que o Aterro Regularizado de Juiz de Fora/MG receba, trate e destine os 

resíduos entregues pela Prefeitura de Matias Barbosa. O terreno possui 

aproximadamente 351 hectares de área, sendo que apenas 40 hectares são de fato 

utilizados. A área restante corresponde a compensação ambiental exigida mediante 

licença concedida à Vital Engenharia Ambiental (PMSB/MB, 2013). 

O aterro conta com tecnologia de tratamento de lixiviado, sistemas de drenos e queima 

de gases. O mesmo dispõe os resíduos separadamente, classificando-os como inertes e 

não inertes (PMGIRS-MB, 2013). 
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Segundo os dados do PMGIRS-MB (2013), estima-se que o total de resíduos 

produzidos por Matias Barbosa seria de cerca de 200 ton.mês
-1

. Porém, para a 

elaboração do PMSB/MB em 2013, a Vital Engenharia Ambiental forneceu, em julho 

do mesmo ano, informações de que o município envia aproximadamente 240 ton.mês
-1

, 

o que gera uma diferença de 20% do valor estimado pelo PMGIRS-MB. 

O antigo aterro controlado presente no município, que se encontra inativo, atualmente 

funciona como uma Estação de Transbordo no município de Matias Barbosa (Figuras 

4.4 e 4.5). Esta estação está localizada na Estrada da Paciência s/n e não é licenciada por 

nenhum órgão ambiental. Neste local, os resíduos são descarregados pelos caminhões e 

recarregados nas caçambas por escavadeiras hidráulicas que realizam a compactação 

desta carga. Após este processo, os resíduos são transportados até o aterro sanitário de 

Juiz de Fora, devidamente licenciado e localizado a cerca de 20 km da Estação de 

Transbordo, pela empresa Catedral Transportes Ltda (PMGIRS-MB, 2013). 

Os resíduos da construção civil são dispostos em “bota-foras” na Estação de Transbordo 

e então direcionados para a manutenção de estradas nas proximidades. Os provenientes 

da limpeza pública, poda e varrição, são direcionados para os mesmos locais da 

construção civil (PMGIRS-MB, 2013). Após o “bota-fora”, estes resíduos são 

encaminhados para o aterro sanitário, apesar desta não ser a melhor opção para a 

destinação destes resíduos. A implementação de uma usina de resíduos sólidos para 

beneficiamento ou, quando não for possível, descarte mais adequado destes resíduos 

representa a opção ideal para lidar com os materiais provenientes da construção civil 

(PMSB/MB, 2013). 

A prefeitura de Matias Barbosa dispõe de um contrato para o recolhimento deste tipo de 

resíduo. A população deve encaminhar a solicitação para a prefeitura e o serviço é então 

realizado. Porém, há uma grande dificuldade em melhorar a eficiência deste serviço, 

uma vez que não há um programa de educação social que prepare a população para 

realizar o procedimento correto (PMSB/MB, 2013). 

Um resíduo problemático nas cidades são os pneus, uma vez que em épocas de chuvas, 

estes armazenam água, podendo criar ambientes favoráveis à criação de vetores 

transmissores de doenças. Estes geralmente são destinados ao aterro sanitário ou 

abandonados em terrenos baldios. Porém, conforme o PMGIRS-MB (2013), a prefeitura 
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de Matias Barbosa disponibiliza o Parque de Exposições para armazenamento 

temporário deste material.   

 

 

FIGURA 4.4: Estação de Transbordo em Matias Barbosa, MG. 

Fonte: PMGIRS-MB, 2013. 

 

 

FIGURA 4.5: Vista da Estação de Transbordo em Matias Barbosa, MG. 

Fonte: PMGIRS-MB, 2013. 
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4.1.4. Infraestrutura de Drenagem Urbana em Matias Barbosa 

Analisando o sistema de drenagem urbana de Matias Barbosa, segundo a prefeitura do 

município, a coleta das águas pluviais e dos efluentes sanitários é realizada, na 

totalidade, pelos mesmos coletores, ou seja, é composto por um sistema unitário. 

Conforme levantado pela PNSB 2000 (IBGE, 2002), a maior parte dos municípios, 

inclusive os de mesmo porte de Matias Barbosa, apresentavam sistema separador. 

Porém estes dados são fornecidos pelas prefeituras mas nem sempre correspondem à 

realidade do local. Tendo em vista as contribuições parasitárias, sabe-se que os sistemas 

de drenagem são erroneamente utilizados para despejo de efluentes, e por isso não 

suportam a vazão para a qual foram projetados. 

Matias Barbosa compõe a parcela dos municípios que não possuem o sistema coletor de 

águas pluviais e de efluentes separadamente. Como os sistemas são projetados para 

transportar a vazão de chuva, quando a ela é adicionada a vazão dos efluentes, os 

coletores não são capazes de transportar as águas pluviais, causando inundações, que 

trazem consigo diversos riscos para a saúde da população. 

O lançamento de efluentes domésticos nas redes de águas pluviais, clandestinos ou não, 

também prejudica consideravelmente o gerenciamento dos recursos hídricos e a 

implantação de medidas de melhoria, como o próprio tratamento de esgoto, já que os 

corpos d’água ficam sujeitos a poluição e contaminação. A Figura 4.6 apresenta o 

lançamento inadequado de esgoto no curso d’água.   

 

FIGURA 4.6: Lançamento inadequado de efluente. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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Segundo Von Sperling (2005), a utilização de sistemas combinados, ou sistema unitário, 

também altera o dimensionamento das redes coletoras, uma vez que o diâmetro deste 

sistema deve comportar tanto as vazões do efluente quanto as de chuva, tornando os 

custos iniciais de implantação bastante elevados. Além dos problemas de gestão 

explicitados, o autor também cita o inconveniente para a população, proveniente do mau 

cheiro nas vias públicas advindo das bocas-de-lobo. 

Para a elaboração do PMSB/MB (2013), foram realizadas visitas em locais estratégicos 

com o intuito de compor o estudo sobre o sistema de drenagem de Matias Barbosa. As 

áreas que foram analisadas in loco foram as APPs (Áreas de Preservação Permanente) 

no entorno dos corpos d’água e pontos de inundação e alagamentos, segundo o histórico 

do município informado pela Prefeitura e por relatos da população. 

A partir destes levantamentos, foi possível concluir que em 30% das ruas da região 

central do município existem redes subterrâneas de coleta de água pluvial e nos outros 

70% a drenagem é composta apenas por escoamento superficial. Em relação à 

pavimentação, e consequente impermeabilização das ruas de Matias Barbosa, levantou-

se os seguintes dados: 95% são pavimentadas, sendo 45% com calçamento e 50% 

asfaltadas. 

Neste processo de visita aos locais, concluiu-se também sobre a origem dos problemas, 

divididos em problemas de macro e de microdrenagem, como explicita a Tabela 5.1. 

TABELA 4.1: Problemas de macro e microdrenagem identificados em Matias Barbosa. 

Macrodrenagem Microdrenagem 

Pontos de inundação em diversas 

regiões da cidade 

Lançamento de águas pluviais 

em cursos d’água sem 

dissipação de energia 

Ocupação e Urbanização das Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) 

Reduzido número de bocas de 

lobo 

Degradação da qualidade das águas 

pelo lançamento de esgotos 

sanitários  

Bocas de lobo em péssimo 

estado de conservação e/ou 

mal dimensionadas 

 Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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As regiões de Matias Barbosa mais afetadas pelas cheias são as que se encontram no 

entorno do rio Paraibuna e do ribeirão São Fidélis. Os alagamentos são ainda agravados 

devido à ocupação irregular das margens destes cursos d’água e ao intenso 

assoreamento presente nestes locais. Dessa forma, as regiões mais afetadas são os 

bairros Nossa Senhora da Penha e Monte Alegre, o Centro do município próximo a 

estes corpos d’água e as áreas próximas à Ponte do Arco (PMSB/MB, 2013). 

Segundo o PMSB/MB (2013), o bairro Nossa Senhora da Penha apresenta inundações 

lentas em média apenas uma vez ao ano, uma vez que estas são amenizadas pelas 

barragens a montante no rio Paraibuna. Quando as chuvas são muito intensas, é 

necessário que seja realizada a manobra de abertura das comportas da barragem, 

provocando inundações neste bairro, que atingem 80 centímetros em média no nível da 

rua. O grande agravante da região é a ocupação das APPs, já que diversas residências se 

encontram no leito inundável do rio. A Figura 4.7 mostra o alagamento em uma rua do 

bairro em questão no dia 31 de dezembro de 2009 causado pela cheia do rio Paraibuna.  

 

FIGURA 4.7: Inundação no bairro Nossa Senhora da Penha em 2009.  

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

A região próxima à Ponte do Arco sofre com os problemas de inundação, uma vez que o 

ribeirão São Fidélis, curso d’água que passa pelo local, encontra dificuldade ao 
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descarregar no rio Paraibuna nas épocas de cheia deste. Dessa forma, há o represamento 

deste ribeirão com consequente transbordamento do mesmo, prejudicando intensamente 

as residências no entorno. Outro agravante das inundações causadas pelo ribeirão São 

Fidélis é o fato de que este curso d’água apresenta uma reduzida declividade em seu 

trecho no centro da cidade. (PMSB/MB, 2013).  

Segundo o PMSB/MB (2013), além dos problemas causados pelos cursos d’água 

citados como de maior relevância para a questão da drenagem urbana no município, não 

podem ser ignorados os transtornos também ocasionados pelo transbordamento do 

córrego Monte Alegre (Figura 4.8). Assim como nos casos anteriores, o maior agravante 

destes eventos de cheias referem-se às ocupações de APPs da região. O 

dimensionamento incorreto das obras de retificação deste córrego também contribui 

para os inconvenientes causados nos bairros por ele cortados (bairro Monte Alegre, 

Loteamento Vista Alegre e Loteamento Nova Cidade). 

 

FIGURA 4.8: Córrego Monte Alegre em Matias Barbosa, MG. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

Assim como nas proximidades do córrego Monte Alegre, a ocupação de APPs em 

Matias Barbosa, de forma geral, representa um agravante para as inundações no 

município (PMSB/MB, 2013). Segundo a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, o 

Código Florestal, estas áreas são importantes para assegurar a proteção do solo e dos 

corpos d’água e a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico. Por isto, 

a preservação destes locais é essencial na prevenção de diversos desastres relacionados 



32 
 

ao uso inadequado do solo, como alagamentos, assoreamento de corpos hídricos e 

comprometimento dos mananciais utilizados para fins de abastecimento público, tanto 

em termos de qualidade de suas águas como também em relação às vazões 

transportadas. 

Segundo o PMSB/MB (2013), o número de bocas-de-lobo presentes no sistema é 

insuficiente para atender a demanda das precipitações do local. Além dos problemas 

ocasionados pelo mau dimensionamento destas estruturas, a falta de manutenção e 

limpeza destas estruturas, problema muito presente no município, como mostram as 

Figuras 4.9 e 4.10, também afeta gravemente o funcionamento da drenagem das águas 

pluviais. 

No município, os serviços de drenagem urbana são de responsabilidade da Prefeitura 

através do Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos. Segundo a prefeitura, 

não há um planejamento para a manutenção deste sistema; os serviços para manter os 

componentes em bom estado, de forma a garantirem o seu bom funcionamento não 

ocorrem de forma preventiva, mas sim apenas de forma corretiva em situações de 

extrema necessidade ou emergência. 

 

FIGURA 4.9: Falta de limpeza das bocas-de-lobo. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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FIGURA 4.10: Falta de manutenção das bocas-de-lobo. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

A Defesa Civil do município, criada recentemente, apresenta um papel muito 

importante no setor da drenagem urbana, uma vez que é responsável pela limpeza das 

bocas-de-lobo e o monitoramento das vazões dos corpos d’água do entorno, prevendo 

então as cheias que podem vir a acontecer. Em casos de emergência, a Defesa Civil de 

Juiz de Fora também auxilia o município (PMSB/MB, 2013). 

 

4.1.5. Intervenções no sistema de drenagem de Matias Barbosa nos últimos anos 

Segundo o PMSB/MB (2013), o Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos 

de Matias Barbosa vem executando nos últimos anos algumas ações no sistema de 

drenagem. Com o intuito de evitar os recorrentes casos de inundações que atingem o 

município em questão, diversas ações, que foram levantadas pelo PMSB/MB (2013), 

vem sendo implementadas visando a melhoria no setor, em prol da qualidade de vida da 

população. 

A partir do ano de 2009, a prefeitura com o apoio do Departamento Municipal de Obras 

e Serviços Públicos iniciou o processo da substituição das manilhas em um determinado 

trecho do sistema, fazendo com que tivessem a declividade e os diâmetros ampliados. 
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Algumas bocas-de-lobo foram substituídas também com o intuito de diminuir as 

inundações recorrentes no município. 

Em 2010, nas estradas vicinais, foram construídos drenos e valas com o objetivo de 

melhorar a capacidade da captação e do escoamento das águas pluviais, para minimizar 

os impactos das cheias nestes locais. 

Também com o objetivo de amenizar as inundações em Matias Barbosa, em 2011 foram 

realizadas obras de alargamento dos ribeirões da região do Jardim da Mina, em 

decorrência dos alagamentos que ocorriam no local de forma recorrente, os quais 

colocavam em risco a saúde da população que vive no entorno. 

O Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos instalou, em 2012, a rede 

coletora de esgoto e de águas pluviais no Bairro Nova Cidade, que tem um considerável 

histórico de inundações. No bairro Nossa Senhora da Penha, que também sempre 

apresentou este tipo de problema, foi realizada a retirada de bambuzais que promoviam 

o represamento das águas do rio Paraibuna, gerando alagamentos no trecho. 

Mais recentemente, em 2013, foi realizada a limpeza das margens do Córrego Monte 

Alegre, que se localiza próximo a bairros com problemas de transbordamento, a fim de 

evitar a proliferação de vetores que trazem a possibilidade de doenças. Esta manutenção 

foi realizada devido à necessidade emergencial apresentada pela região, porém não 

existem procedimentos rotineiros de limpeza dos componentes do sistema de drenagem, 

sejam naturais ou artificiais. No mesmo ano, foram realizadas diversas melhorias, 

inclusive no bairro Salvaterra, no qual uma nova rede de drenagem foi construída. 

 

 

4.1.6. Localização de áreas de risco 

Devido a desordenada ocupação de locais instáveis em todo o país, inclusive em Matias 

Barbosa, foi criado pelo Governo Federal o programa Ação Emergencial para 

Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa. 
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O objetivo do programa consiste em prevenir e reduzir o número de perdas humanas e 

econômicas devido a eventos hidrológicos extremos (PMSB/MB, 2013).  

O programa promoveu a formação de convênios para diagnosticar e mapear as áreas de 

risco, com o apoio dos Ministérios da Integração Nacional, Ministério das Cidades, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa e o Ministério de Minas e 

Energia (PMSB/MB, 2013). 

A defesa civil do município de Matias Barbosa indicou algumas áreas como aquelas que 

apresentam grande risco. Estas localizações pertencem aos bairros Maria Célia, 

Soledade, Santa Terezinha, Centro, Monte Alegre, Ponte do Arco, Pitangueiras, Nossa 

Senhora da Penha (Banheirinho) e Parque dos Sabiás. 

Conforme os estudos realizados para a elaboração do PMSB/MB (2013), nestas áreas de 

risco, há uma ocupação irregular nas encostas e planície aluvionar com moradias 

localizadas em áreas inadequadas, o que promove o agravamento das erosões e 

inundações, que causam grandes prejuízos. Além disso, as obras de drenagem e 

contenção de taludes se apresentam mal dimensionados, de forma a não atender com 

eficiência o propósito para o qual se dispõem. 

Devido aos graves problemas enfrentados por Matias Barbosa, a Defesa Civil promoveu 

o mapeamento das áreas com potencial de risco alto a muito alto do município a partir 

de visitas técnicas. O estudo apresentou como resultado três áreas passíveis de 

inundação e 15 áreas de risco alto a muito alto devido à ocupação e aos fenômenos 

naturais que ocorrem na região de Matias Barbosa. Essas localizações estão indicadas 

pela Figura 4.11, que divide as áreas em risco alto e risco muito alto.  

Dentre algumas das áreas destacadas pela Figura 4.11, é possível ainda observar que 

uma parte é caracterizada por ocupações nas margens do rio Paraibuna. As Figuras 4.12 

e 4.13 apresentam dois destes locais, nos bairros Maria Célia e Nossa Senhora da Penha, 

respectivamente, com ocupação em APPs.  
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FIGURA 4.11: Áreas de risco em Matias Barbosa. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

 

FIGURA 4.12: Ocupação de APP em área indicada como de risco pelo mapeamento da Defesa Civil no 
bairro Maria Célia 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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FIGURA 4.13: Ocupação de APP em área indicada como de risco pelo mapeamento da Defesa Civil no 

bairro Nossa Senhora da Penha 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

Segundo o Departamento de Obras do município de Matias Barbosa, as áreas com 

grandes problemas de inundação são: Avenida Cardoso, no bairro Centro, próximo a 

passagem de nível com trecho sinuoso do rio Paraibuna; Região do córrego Monte 

Alegre no bairro homônimo; e avenida principal e via de acesso ao bairro Nossa 

Senhora da Penha (Figura 4.14). Estas áreas indicadas pelo Departamento de Obras são 

três das levantados pela Defesa Civil, porém, com mais detalhamento dos locais exatos. 

 

FIGURA 4.14: Regiões que sofrem com as inundações, segundo o Departamento de Obras de Matias 

Barbosa 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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4.2. Dados históricos de inundação 

Segundo o PMSB/MB (2013), Matias Barbosa está localizada em uma região com 

topografia bastante acidentada, na qual a maioria das áreas são compostas por terrenos 

montanhosos. Além disso, o município contém uma grande densidade de corpos d’água, 

o que explica a forte presença de problemas relacionados à drenagem urbana, agravados 

pela alta taxa de pluviosidade apresentada pelo município. Aliado a todos estes fatores 

naturais, está a urbanização desordenada do município, na qual muitas APPs e áreas 

naturalmente inundáveis foram erroneamente ocupadas (Figuras 4.15 e 4.16). 

 

FIGURA 4.15: Ocupação em APP – Ribeirão São Fidélis. 
Fonte: PMSB/MB, 2013. 

 

 

FIGURA 4.16: Ocupação em APP – Rio Paraibuna. 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 
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A partir dos dados disponibilizados pela Defesa Civil e informações contidas nos 

periódicos regionais e no site da Prefeitura, o PMSB/MB (2013) realizou um histórico 

dos problemas relacionados à ineficiência dos sistemas de drenagem urbana, que serão 

apresentados a seguir. 

Em 2011, o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) desenvolveu uma pesquisa que gerou o 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais para o território brasileiro, abrangendo as cidades 

de Minas Gerais. A Figura 4.17 apresenta o número de registros de desastres, no qual os 

anos destacados representam a presença destes fenômenos em Matias Barbosa. Segundo 

o PMSB/MB (2013) em 1997, o município de Matias Barbosa declarou situação de 

emergência devido aos eventos extremos de inundações que ocorreram, informação 

coerente com a Figura 4.17. 

 

FIGURA 4.17: Ocorrência de registros de desastres por inundação em Minas Gerais, para o município de 

Matias Barbosa. 

Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, volume Minas Gerais, 2011. 

Em 2004, como pode ser notado também pela Figura 4.17, Matias Barbosa também 

estava entre os municípios que registraram desastres devido a chuvas excessivas. 

Diversas áreas foram afetadas, tanto na área urbana, nas regiões comerciais e 

residenciais, quanto na áreas rurais, ligadas à pecuária. Segundo o PMSB/MB (2013), 

conforme informações da prefeitura, tais eventos foram causados pelas intensas 

precipitações nas cabeceiras dos cursos d’água da cidade, provocando inundações 

devido ao incremento em suas vazões, agravados também pelas vazões de cheias 

apresentadas pelo rio Paraibuna e ribeirão São Fidélis. Foram identificados diversos 

deslizamentos de terra em vários bairros, além da destruição de algumas pontes que 

interligavam algumas regiões do município. Este evento causou um grave prejuízo 

social, devido ao desalojamento de 324 pessoas, perdas nos estabelecimentos de 

estocagem e venda de alimentos, rompimento das redes de esgoto em alguns trechos 

causado pela movimentação do solo, e interrupção do fornecimento de água devido ao 
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alagamento no ponto de captação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA. 

No ano de 2007, a área urbana foi intensamente prejudicada pelas inundações e 

deslizamentos de terra ocorridos no município. As intensas precipitações ocorridas 

provocaram a elevação dos níveis do rio Paraibuna, do ribeirão São Fidélis e do Córrego 

Monte Alegre, responsáveis pelos alagamentos neste mesmo ano. 

Do dia 31 de dezembro de 2009 para 1 de janeiro de 2010 o município foi afetado pelas 

inundações devido ao transbordamento do Rio Paraibuna, o que causou grandes 

prejuízos ao bairro Nossa Senhora da Penha. 

Em janeiro de 2012 as intensas chuvas causaram fortes deslizamentos e o aumento das 

vazões no rio Paraibuna, causando inundações e prejudicando alguns bairros do 

município nas imediações deste. 

 

4.3. Políticas, estudos e projetos aplicáveis a Matias Barbosa 

Os planos e projetos municipais relacionados aos sistemas de drenagem urbana devem 

não só visualizar os problemas de forma localizada; é importante que haja integração 

entre as políticas que serão aplicadas no município com as que estão contidas no âmbito 

nacional e estadual. A seguir serão apresentadas políticas nas quais Matias Barbosa 

precisa se inserir para obter o correto gerenciamento e manejo dos recursos hídricos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.443 de 8 de janeiro de 

1997, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definindo água 

como um recurso dotado de valor econômico. Define também a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a implementação e atuação desta política, excluindo os limites 

municipais para tratar deste assunto. Os seus objetivos são: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
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III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

A Política estabelece instrumentos que tem o intuito de garantir o cumprimento dos 

objetivos acima citados. São estes: planos de recursos hídricos; enquadramento dos 

corpos d’água em classes, segundo o uso do manancial; outorga pelo direito e cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos; compensação a municípios prejudicados; e o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos. 

Segundo o PMSB/MB (2013), o município está inserido no Comitê de Bacia 

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rios Preto e Paraibuna (CBH – Preto e 

Paraibuna), e está contido dentro do Plano de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, 

devendo estar em conformidade com a legislação do estado de Minas Gerais, ou seja, 

com a Política e o Plano Estaduais de Recursos Hídricos. 

Em Minas Gerais, o órgão responsável por manter em funcionamento o instrumento 

relacionado à outorga é o Instituto Mineiro de Águas (IGAM), assegurando dessa forma 

o correto uso das águas, tanto qualitativa quanto quantitativamente. 

Assim como em âmbito nacional, há uma regulamentação na esfera estadual relacionada 

aos recursos hídricos: a Política Estadual dos Recursos Hídricos. Instituída pela Lei nº 

13.199, de 29 de janeiro de 1999, a política criou o Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (SEGRH), que contem os mesmos objetivos da Política atuante no 

âmbito nacional. 

A lei estabelece que o estado deva promover recursos, financeiros e institucionais, para 

atender a Constituição do Estado em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos. O 

SEGRH atua, então, no apoio a programas de proteção das águas superficiais e 

subterrâneas contra a poluição e ações que garantem o uso múltiplo racional dos 

recursos hídricos, protegendo os mananciais desde suas nascentes contra a 

superexploração e outras ações que podem comprometer a perenidade das águas. Tal 

sistema ainda age na prevenção da erosão do solo, em áreas urbanas e rurais, de forma a 

controlar a poluição e assoreamento dos corpos hídricos e na defesa contra eventos 

hidrológicos extremos, que possam causar prejuízos econômicos, sociais e de segurança 

da população. Para isso, a política estabelece que além de todas as medidas citadas, 
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deve-se realizar também a conscientização das populações sobre a utilização sustentável 

deste recurso. 

A lei também prevê que os estados podem criar convênios entre os municípios, a fim de 

viabilizar econômica e tecnicamente medidas com o propósito de garantir o 

cumprimento de objetivos, tais como, conservação da cobertura vegetal, controle e a 

prevenção de inundações e de erosão (especialmente em áreas urbanas), zoneamento e 

definição de restrições de uso de áreas inundáveis e garantia da capacidade de 

infiltração do solo, por exemplo. 

A lei representa um incentivo importante, pois o Estado de Minas Gerais apóia na 

adoção de programas que visam solucionar os problemas de drenagem de Matias 

Barbosa, tendo em vista os problemas relacionados a este setor do saneamento no 

município. Dentre os instrumentos que auxiliam os municípios no âmbito estadual, se 

destacam o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos Diretores de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas e o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 

Hídricos (PMSB/MB, 2013). 

Assim como no âmbito nacional, a Política Estadual dos Recursos Hídricos estabelece a 

criação de um sistema de informações, neste caso, o Sistema Estadual de Informações 

sobre Recursos Hídricos. Este será responsável por realizar a coleta, o tratamento, o 

armazenamento, a recuperação e a divulgação de informações sobre recursos hídricos e 

fatores intervenientes relevantes. É fundamental que todos estes dados sejam 

compatíveis com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas representa um 

instrumento de planejamento essencial para a gestão integrada deste recurso. Segundo o 

PMSB/MB (2013), o plano no qual Matias Barbosa se insere (CBH – Preto e Paraibuna) 

propõe ações e metas de curto, médio e longo prazo, objetivando a conservação, a 

proteção e a recuperação das águas, tanto em quantidade quanto em qualidade. 

Visando maior eficiência no cumprimento dos objetivos, o plano delimitou áreas, 

divididas conforme as sub-bacias, possibilitando a maior participação dos comitês, 

consórcios e associações intermunicipais.  
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Conforme o PMSB/MB (2013), a degradação da cobertura vegetal e a desordenada 

ocupação do solo ao longo da bacia do Paraíba do Sul está em um estágio avançado, o 

que exige medidas estruturais e não estruturais que visam reduzir a magnitude e os 

prejuízos causados pelas cheias que hoje atingem as áreas urbanas, inclusive no entorno 

do Rio Paraibuna. 

Um bom planejamento é o ideal, pois com o núcleo urbano já consolidado, ações como 

desocupação de margens e manutenção dos cursos d’água, por exemplo, se tornam 

dificultadas. Segundo o PMSB/MB (2013), a Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), através do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, determinou ações de curto, médio e longo 

prazo a serem implementadas no Rio Paraibuna, com base em estudos de 

implementação de medidas viáveis, como utilização de reservatórios de contenção de 

cheias.  

Ainda no âmbito estadual, tem-se o Fhidro, Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. 

Instituído pela Lei Estadual nº. 15.910 de 21 de dezembro de 2005, o Fhidro tem o 

objetivo de apoiar financeiramente programas e projetos que proporcionem a melhoria 

no uso dos recursos hídricos, incluindo os problemas relacionados às inundações e 

erosão do solo (PMSB/MB, 2013). 

As leis de parcelamento do solo urbano e manejo do uso e ocupação do solo, de forma 

geral, também se aplicam ao estudo sobre drenagem. Considerando que estas auxiliam 

no planejamento urbano, estas leis possibilitam o crescimento da ocupação urbana de 

forma mais ordenada, evitando, dessa forma, alguns problemas relacionados a este 

setor. 

Na esfera nacional, tem-se a Lei Federal sobre parcelamento do solo urbano, a Lei nº. 

6.766, de 19 de dezembro de 1979. Esta lei possibilita os estados e municípios 

designarem leis próprias e complementares à federal. O parcelamento do solo exige 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, modificação ou 

ampliação das vias já existentes. Pela lei, só será permitido o parcelamento do solo em 

áreas urbanas quando estes são definidos pelo plano diretor e aprovados pelas leis 

municipais, de forma a impedir a ocupação em algumas situações como áreas alagadiças 
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e sujeitas a inundações ou de preservação ecológicas, por exemplo. Além das diversas 

imposições da lei, inclui-se a obrigação de audiência no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA quando forem realizadas alterações na zona 

rural que a transforme em zona urbana (PMSB/MB, 2013). 

Estabelecido pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto das Cidades dispõe 

sobre normas que regulamentam o uso da propriedade urbana, visando o bem coletivo, a 

segurança, o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio do meio ambiente. O objetivo deste 

estatuto é adequar o crescimento urbano, de forma a torná-lo planejado. No âmbito 

municipal, o estatuto destaca a atuação dos planos diretores como fundamentais para 

propor as diretrizes que devem ser tomadas pelos municípios (PMSB/MB, 2013). 

A partir de análises das resoluções federais, é possível perceber que há um 

direcionamento das decisões para os municípios, quando se trata do parcelamento e do 

uso do solo. 

Tendo em vista este importante papel das autoridades municipais em promover as 

diretrizes deste setor, o município de Matias Barbosa apresenta, como instrumento em 

relação ao uso e a ocupação do solo, o Código de Obras e Edificações do Município de 

Matias Barbosa o qual regulamenta as construções e edificações no município. 

Associado ao Plano Diretor, a legislação em questão é importante para evitar impactos 

ambientais, como a impermeabilização desordenada do solo (PMSB/MB, 2013). Ainda 

conforme o mesmo documento, o Código de Obras pode ser útil em apoiar a gestão dos 

recursos hídricos, uma vez que delimita uma área de infiltração mínima que cada lote 

deve conter, determina que as águas pluviais não sejam ligadas nas redes de esgoto 

assim como o esgoto sanitário não deve ser lançado nos canais de drenagem e a 

determinação de adequadas localizações para a disposição dos resíduos sólidos, 

impedindo, dessa forma, que estes sejam lançados nos cursos d’água. Porém o que se 

tem em Matias Barbosa, assim como na maioria dos municípios brasileiros, é o sistema 

unitário de coleta de água pluvial e esgoto sanitário. 

Segundo o PMSB/MB (2013), os despejos de efluentes devem ser realizados 

diretamente na rede coletora, e quando esta não existir, deve ser construída uma fossa 

séptica afastadas 5 metros das divisões do lote em questão, ficando expressamente 
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proibido o lançamento de qualquer efluente, sanitário ou industrial, em canais de 

drenagem ou qualquer curso d’água. 

Apesar de nenhuma legislação tratar sobre as águas pluviais e os resíduos sólidos, 

situação de importância para a gestão e manutenção eficiente dos recursos hídricos, em 

1999 foi aprovada pela Câmara a Lei nº. 546, que dispõe sobre limpeza pública. Esta lei 

proíbe o lançamento de resíduos sólidos em qualquer curso d’água, em logradouros ou 

em qualquer local que prejudique a limpeza urbana. O cumprimento desta legislação 

promove a conservação do município e a proteção dos sistemas de coleta de águas 

pluviais, uma vez que a obstrução destes canais é evitado (PMSB/MB, 2013). 

Conforme o Estatuto das Cidades, que estabelece normas de interesse social que 

regulamentam o uso da propriedade urbana visando o bem coletivo, o Plano Diretor 

Municipal é um de seus instrumentos e é considerado fundamental para no que diz 

respeito ao controle do uso do solo. Matias Barbosa não possui este instrumento de 

controle, apesar de já ter sido proposto no ano de 2013, visto que há uma busca pela 

melhoria do planejamento urbano do município. Atualmente, segundo o PMSB/MB 

(2013), os projetos municipais são baseados no Código de Obras e Edificações, porém 

este não contempla todos os pontos de um plano mais completo e direcionado, deixando 

alguns fatores deficientes, como por exemplo, o controle do crescimento urbano em 

áreas que apresentam risco. 

Considerando a presença de graves problemas relacionados a eventos extremos de 

inundação e todo o impacto à população e à economia local que estes acontecimentos 

podem trazer, é possível constatar que medidas eficientes não são tomadas no 

município. Há uma grande deficiência nos projetos e planos existentes que, então, não 

atuam de forma eficaz na resolução destes problemas.  

Atualmente, a prefeitura municipal tem um projeto relacionado ao sistema de drenagem 

urbana para o bairro Cidade Nova, cujos detalhes estão apresentados nas Tabelas 5.2 e 

5.3. 
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TABELA 4.2: Memorial do projeto de drenagem de água pluviais para o Bairro Cidade Nova: 

Componentes do sistema. 

Componente do sistema Quantidade 

Poço de visita com 600 mm de diâmetro 2 

Poço de visita com 800 mm de diâmetro 4 

Poço de visita com 1.000mm de diâmetro 1 

Caixas de Passagem 27 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

TABELA 4.3: Memorial do projeto de drenagem de água pluviais para o Bairro Cidade Nova: 

Tubulações.  

Diâmetro Comprimento 

400 mm 648 m 

600 mm 1.955 m 

800 mm 213 m 

1.000 mm 40 m 

Fonte: PMSB/MB, 2013. 

Segundo dados fornecidos pelo PMSB/MB (2013), as obras referentes ao projeto citado 

estão avaliadas em um orçamento previsto de R$ 989.854,06. 

 

5. Metodologia proposta para a obtenção das manchas de inundação 

Para a elaboração de um Plano de Drenagem Urbana, além do diagnóstico de 

caracterização da bacia hidrográfica e do diagnóstico do sistema de drenagem existente 

no município ao qual será implementado, deve-se realizar estudos relacionados à 

delineação da várzea de inundação, para que então possam ser elaborados possíveis 

cenários e quantificados seus efeitos dos alagamentos, visando o projeto do sistema de 

drenagem (TUCCI, 2012). 

Portanto, é de suma importância que, antes da adoção de medidas, os responsáveis pela 

elaboração do plano realizem a formação das manchas de inundação para Matias 

Barbosa. Pelo fato deste município estar localizado a jusante da cidade de Juiz de Fora, 

que apresenta alto nível de urbanização e relevante contribuição para o rio Paraibuna, 

este curso d’água deve receber uma grande atenção, devido à sua grande influência nas 

inundações causadas no centro da cidade. A Figura 5.1 apresenta uma imagem retirada 

do Google Earth que mostra um trecho do rio na área central do município. No entanto, 

devido ao histórico de inundação no Ribeirão São Fidélis e no Córrego Monte Alegre, 
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estes cursos d’água também devem ser estudados, para que diversos prejuízos advindos 

das inundações possam ser evitados nas regiões do entorno. 

 

FIGURA 5.1: Rio Paraibuna no centro de Matias Barbosa, em Minas Gerais. 

 

Uma metodologia utilizada para este fim consiste em modelos hidráulicos e 

hidrológicos utilizando ArcGIS, Hec-GeoRAS, Hec-Ras e Google Earth. Na geração da 

base de dados devem ser utilizadas informações de um Modelo Digital de Elevação 

(MDE), que contém os dados de altitude da região contemplada pela imagem. Podem 

ser utilizados alguns produtos gratuitos, como o ASTER, porém estes não trazem 

consigo boas informações devido a baixa resolução espacial que apresentam, no caso do 

produto citado, equivalente a 30 metros. O LIDAR, no entanto, consiste em um produto 

MDE interessante, com resolução de apenas 1 metro, porém seu custo é alto e há 

demanda de investimentos no estudo. 

A primeira etapa do processo de obtenção das manchas de inundação consiste em 

eliminar um determinado tipo de falha gerada pelo próprio MDE. Em alguns pontos 

existem grandes depressões que não são verdadeiras, mas sim erros intrínsecos ao 

produto. Para evitar que estes pontos interfiram no resultado, eles devem ser eliminados, 

utilizando-se o ArcGis. Deve ser realizado o seguinte procedimento: em ArcToolbox, 

opta-se pela opção Spatial Analyst Tools e em seguida, Hydrology. Então, utiliza-se da 

ferramenta Fill, que realiza o preenchimento das depressões, tomando como base a 

altitude dos pixels do entorno. Apesar de não demonstrar a verdadeira situação do local, 

este processo faz com que o modelo se torne bem próximo da realidade. 
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O passo seguinte a ser realizado na imagem é o procedimento de recorte da bacia 

hidrográfica na região em estudo. Deve-se marcar um ponto no curso d’água o qual 

pretende-se analisar, através das coordenadas do mesmo, para que a bacia hidrográfica 

contribuinte para aquele ponto seja traçada. Tal procedimento também pode ser 

realizado utilizando-se o ArcGis. 

Com o intuito de obter as manchas de inundação, é necessário que se utilize a extensão 

Hec-GeoRas no ArcGis. Este ambiente possibilitará a geração da base de dados para a 

simulação desejada. Para permitir uma melhor visualização da calha do rio e de suas 

margens, utiliza-se o Google Earth Pro, uma vez que este fornece imagens de satélite 

com boa resolução. Através da ferramenta “adicionar caminho”, cria-se linhas para o 

percurso do rio, para a margem esquerda e para a margem direita. Estes caminhos 

estarão no formato .kmz e devem ser convertidas para o formato de shapefile (.shp) para 

que possam ser utilizadas no ArcGis e colocadas sobre o MDE. Deve-se então 

georreferenciar o shapefile, colocando-o no mesmo DATUM do MDE. É importante 

que este traçado, tanto do rio quanto das margens, seja realizado de montante para 

jusante. 

Estando os caminhos sobre o MDE, conforme descrito acima, é necessário sejam 

criados os layers Stream Centerline e Bank Lines. Em Ras Geometry, através de Create 

Ras Layers, existem algumas opções a serem escolhidas. Selecionando Stream 

Centerline, cria-se um shapefile para o rio chamado River. Um procedimento similar ao 

descrito acima é realizado para as margens. É importante que a definição da margem 

esquerda seja realizada antes da margem direita, para evitar problemas nos resultados. 

Ao escolher Create Ras Layers, conforme feito anteriormente para a calha do rio, 

escolhe-se a opção Bank lines. Os layers criados estarão vazios e deverão ser 

digitalizados posteriormente. 

Anteriormente a inclusão dos dados nos layers vazios, é necessário que seja realizada 

uma verificação. Em Ras Geometry, através de Layer Setup deve-se selecionar o MDE 

utilizado em terrains. Todos os outros arquivos devem ser checados nesta mesma janela 

para que se possa prosseguir sem erros. 

Para então realizar a digitalização dos dados de forma que o software assimile as linhas 

criadas no Google Earth como a calha do rio e as margens esquerda e direita, deve-se 
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realizar o seguinte procedimento utilizando a ferramenta HecGeoRas: o shapefile da 

linha para ser a calha do rio, criado pelo Google Earth Pro e posteriormente moficado 

em seu formato, deve ser direcionado para o shapefile River, através de Editor. Dessa 

forma, é possível traçar uma linha no próprio ArcGis sobre a linha importada do Google 

Earth Pro. O programa então assimila que este novo shapefile criado corresponde à 

calha do rio. Da mesma forma, deve-se direcionar o shapefile da linha da margem para 

o layer criado em Bank Lines e traçar as novas linhas sobre as já formadas. Assim, 

estará implícito então que aquela linha corresponde à margem esquerda. O mesmo 

procedimento deve ser repetido para a assimilação da margem direita. 

A próxima etapa consiste em dar nome ao curso d’água e aos trechos que são estudados. 

Na barra de ferramentas Hec-GeoRas, em ID, indica-se um nome para o rio e para o 

trecho selecionado. Uma nova verificação deve ser então realizada: em Stream 

Centerline Atributes seleciona-se All e todas as informações devem estar de acordo, ou 

seja, o layer criado deve estar associado de forma correta, ou seja, ligado a River. 

A seguir, devem ser criadas as Flowpaths, linhas que devem seguir o MDE de forma 

instintiva. Estas linhas representam as distâncias máximas de inundação naquele 

determinado local, ou seja, o limite máximo de onde as manchas serão criadas. Da 

mesma forma como foram criados os layers para o rio e para as margens, deve-se 

realizar o seguinte procedimento: através de Ras Geometry e Create Ras Layers. 

Usando a ferramenta Editor, cria-se tais linhas, trançando-as de montante para a jusante, 

começando pela esquerda. 

Na barra de ferramente do Hec-GeoRas, deve-se dar nome as Flowpaths, indicando se 

estas representam o lado esquerdo ou direito do rio. 

A próxima etapa a ser realizada é a determinação das seções de trechos do rio, 

utilizando a opção XS cutlines. Estas seções dividem o rio em trechos e as manchas 

serão definidas para cada um deles. Quanto maior o número de seções adotadas, 

menores estas serão, mais refinado será o processo e mais próximo da realidade, por isto 

deve-se evitar menos de três seções, mesmo para trechos que sejam retilíneos e 

uniformes. Para evitar problemas no programa e nos resultados, as linhas de XS cutlines 

não podem se cruzar em nenhum trecho, mesmo onde há curvas. 
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Deve-se então realizar a verificação de todos os atributos das seções em: Ras Geometry, 

XS Cutlines Atributes e All. Todo o procedimento acima descrito é apresentado de 

forma esquematizada por França e Ribeiro (2013), conforme mostra a Figura 5.2. 

 

 

FIGURA 5.2: Esquema da criação da base de dados no ArcGis 

Fonte: FRANÇA; RIBEIRO, 2013. 
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A base de dados que é formada através do ArcGis está pronta e deve ser exportada para 

outro software, o Hec-Ras. Para realizar este processo, deve-se, ainda no ArcGis, 

selecionar: Ras Geometry e Extract GisData. Os arquivos serão enviados para uma 

pasta escolhida e poderão ser importados para o Hec-Ras. 

Nesta etapa final de determinação das manchas de inundação, utilizando-se este outro 

software, é necessário o conhecimento da vazão contribuinte para o ponto do curso 

d’água determinado no início do processo. Uma forma de obter as vazões para 

diferentes tempos de recorrências é através do Atlas Digital das Águas de Minas (2011), 

da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Este produto representa um mapeamento 

sobre os recursos hídricos superficiais de Minas Gerais, fornecendo dados de vazão para 

tempos de recorrência correspondentes a 10, 20, 50, 100 e 500 anos através das 

seguintes relações: 

 

 (Equação 1) 

 (Equação 2) 

 (Equação 3) 

 (Equação 4) 

 (Equação 5) 

 

Para determinar a área da bacia hidrográfica, deve-se conhecer inicialmente a resolução 

do pixel da imagem utilizada. Com isso, pode-se definir a área correspondente a cada 

pixel. Através de consulta do arquivo da bacia criado, sabe-se que ela é formada por um 

determinado número de pixels. Desta forma, a área da bacia pode ser estimada 

multiplicando-se o número de pixels pela área de cada um. 

 

Adotando-se os coeficientes de Manning para cada área no entorno, a base de dados 

criada no ArcGis e os dados de vazão para diferentes tempos de recorrência, o Hec-Ras 



52 
 

realiza a formação das manchas de inundação, proporcionando o conhecimento sobre as 

áreas afetadas quando há grandes chuvas. 
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6. CONCLUSÃO 

A implantação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana em Matias Barbosa e a 

criação e reformulação de legislações relacionadas a este setor do saneamento é 

fundamental para que o município enfrente os problemas relacionados a inundações que 

atualmente estão presentes na cidade. Considerando toda a legislação, em nível 

nacional, estadual e municipal, é importante que Matias Barbosa se enquadre e siga tais 

diretrizes. 

Tendo em vista diversas citações antigas que apresentam temas ainda atuais e desafios 

que ainda precisam ser enfrentados, é possível concluir que a drenagem urbana no 

Brasil ainda se encontra muito aquém do esperado e observado nos países 

desenvolvidos. Não só de forma direta, mas também indireta, ao avaliar as legislações 

relacionadas ao uso e a ocupação do solo, que não apresentam eficazes diretrizes para 

auxiliar nos problemas de inundação em Matias Barbosa. 

Segundo o PMSB (2013), apenas 30% do município possui sistemas de drenagem. A 

outra parte, correspondente a 70%, se encontra deficiente, apresentando apenas o 

escoamento superficial nas vias. Como o município apresenta 95% das ruas 

pavimentadas e impermeabilizadas, essa deficiência pode trazer graves consequências 

em relação à inundações. Observa-se também a falta de estruturas de macrodrenagem, 

que poderiam auxiliar no controle dos alagamentos, além de proporcionar soluções mais 

adequadas e de melhor custo-benefício em longo prazo. Tais estruturas podem auxiliar 

no amortecimento das grandes vazões e velocidades do rio Paraibuna, uma vez que 

Matias Barbosa sofre com os despejos e as obras de macrodrenagem em Juiz de Fora, a 

montante, que transferiram o problema para jusante no curso d’água. 

A realização do zoneamento em Matias Barbosa é de fundamental importância, 

considerando que a maioria das áreas que apresentam problemas graves com 

inundações, sujeitando as populações a riscos, são locais com desordenado e errôneo 

uso do solo. Grandes prejuízos sociais e econômicos são originados pela ocupação 

irregular. 

O presente trabalho avalia a situação da drenagem urbana e as suas relações com outros 

setores, se tornando um subsídio para a elaboração do Plano de Drenagem, ainda não 
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existente para o município, com metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. 

Além do diagnóstico, é proposta uma metodologia de obtenção de manchas de 

inundação, estudo essencial para a formação do Plano. Considerando que os cursos 

d’água que apresentam transbordamentos recorrentes são o rio Paraibuna, o córrego 

Monte Alegre e o ribeirão São Fidélis, é importante que esta simulação seja realizada 

para estes três corpos d’água. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

É de suma importância que o município de Matias Barbosa elabore um Plano Diretor de 

Drenagem Urbana, aplicando soluções ao longo do tempo e promovendo a correta 

manutenção periódica de todo o sistema. A inclusão de sistemas de alerta pode ser útil 

para evitar problemas ainda maiores quando há a ocorrência de inundações. Para que 

seja possível e eficaz a implementação das medidas propostas, é importante que haja 

uma interação com os outros setores do saneamento, principalmente com o manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, observando a PNRS.  

Devido a dificuldade na obtenção de dados relacionados à saúde pública, é fundamental 

que se desenvolvam novos estudos na área, relacionando-os com a drenagem urbana. 

Conhecendo-se onde se localizam os maiores problemas, é possível criar ações diretas 

no combate aos efeitos dos mesmos à população, principalmente devido ao incorreto 

manejo das águas pluviais. 

Considerando o fato de que 70% do município não possui sistema de drenagem, o plano 

de drenagem deve conter em seu escopo ações que visem corrigir tal deficiência. Tendo 

em vista os novos conceitos, com enfoque na preservação do ambiente interno e externo 

à área urbana, as medidas e estruturas a serem adotadas devem se concentrar na 

infiltração das águas pluviais, preferencialmente, evitando-se ao máximo possível o 

escoamento superficial, que pode levar a grandes prejuízos a jusante. Tais ações podem 

ser auxiliadas com novas e eficientes legislações relacionadas ao uso do solo na região. 

O município deve considerar também a adoção de estruturas de macrodrenagem para 

amortecer principalmente as grandes vazões do rio Paraibuna, devido a influência do 

município de Juiz de Fora, que se encontra a montante. Segundo Tucci (2003), os países 

em desenvolvimento sofrem com a irracionalidade dos projetos, que levam a maiores 

custos ambientais e financeiros. Os custos econômicos para a implementações de 

sistemas amortecedores de vazão são muito menores quando comparados aos sistemas 

insustentáveis relacionados ao conceito higienista e aos prejuízos que inundações 

provocam nas áreas atingidas. 
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