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1. APRESENTAÇÃO 

Após a grande enchente ocorrida no verão de 2009-2010 o Governo do Estado de São Paulo mobilizou-
se no sentido de tomar medidas urgentes que permitissem prevenir a repetição da tragédia ocorrida.  

Desde então, iniciaram-se as obras de reconstrução da cidade, de moradias para os desalojados e de 
contenção de encostas instáveis, enquanto que, concomitantemente, o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – DAEE lançou Licitações Públicas para a execução de obras de desassoreamento do rio 
Paraitinga e para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraitinga. 

A partir desta licitação, foi assinado o Contrato DAEE/2011/3438 entre o DAEE e a HIDROSTUDIO 
Engenharia Ltda., para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraitinga, que, conforme o Termo de Referência do Edital de convocação, abrange desde a sua 
nascente até o reservatório de Paraitinga, incluindo as áreas inseridas na bacia, pertencentes aos 
municípios de Areias, Silveiras, Lorena, Guaratinguetá, Cunha, Lagoinha, São Luiz do Paraitinga, 
Redenção da Serra, Natividade da Serra e Paraibuna, no Estado de São Paulo. Portanto, fica claro que a 
solução dos problemas de enchentes abrange de forma ampla a bacia de drenagem do rio Paraitinga 
até o reservatório de Paraitinga. 

O Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do rio Paraitinga foi concebido com o 
objetivo primordial de fornecer orientações e subsídios ao DAEE e às administrações públicas 
responsáveis pela gestão dos municípios envolvidos, quanto às questões de macrodrenagem na bacia, 
constituindo instrumento de caráter orientador e prático. 

A unidade espacial de planejamento adotada nestes estudos é a bacia hidrográfica, de acordo com a Lei 
das Águas (Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997) e, especificamente neste Plano, no que diz 
respeito à análise sistêmica e integrada dos problemas relacionados à drenagem. Deste modo, evita-se 
a correção tão somente local dos problemas, buscando-se, ao contrário, a resolução dos problemas na 
origem, de modo sustentável e dentro das possibilidades econômicas. 

Cabe ao Plano Diretor de Macrodrenagem: a) diagnosticar o quadro existente das enchentes na região 
e propor medidas que mitiguem o problema das inundações nas aglomerações urbanas já 
estabelecidas; b) orientar a expansão urbana e recuperar as áreas rurais e margens de rios situadas nos 
trechos de montante do rio, que se encontram em processo de degradação e que têm influência nas 
inundações urbanas nos trechos de jusante do rio. 

Além disso, os Planos de Macrodrenagem constituem instrumento fundamental e único, capaz de 
fornecer subsídios essenciais para o crescimento das cidades, impondo limites para a ocupação de 
áreas em processo de desenvolvimento. 
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2. ORGANOGRAMA DA EQUIPE DE TRABALHO 
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3. INTRODUÇÃO 

O acelerado e desordenado processo de ocupação do solo e alteração do seu uso, combinado com a 
precariedade no planejamento ou mesmo à falta de planejamento, tem sido responsável, em grande 
parte, pela degradação ambiental em muitos municípios brasileiros. Na tentativa de controlar as águas, 
sanear as cidades com o objetivo de urbanização, o homem vem, ao longo dos últimos três séculos, 
alterando as condições das bacias hidrográficas, privando esses corpos d’água de seguirem seu curso 
natural, por meio de obras de retificação, canalização, tamponamento ou aterramento. 

As conseqüências da ocupação desordenada afetam em especial os cursos d’água e suas várzeas. Esses, 
no mais das vezes, encontram-se poluídos e carentes de vegetação ciliar, freqüentemente restringidos 
por habitações irregulares, por pontes, ruas e avenidas, atuando como receptores de esgotos 
domésticos e industriais e constituindo-se, comumente, em depósitos de lixo e entulho.  

A inadequada atividade antrópica nessas áreas tem gerado uma cadeia de impactos ambientais 
negativos. Podem-se aqui citar a impermeabilização do solo, as modificações topográficas, a 
desestabilização das margens, a eliminação das matas ciliares, as alterações da flora e da fauna, que 
cumulativamente provocam erosão e assoreamento dos corpos d’água, aumento do escoamento 
superficial e alteração do micro clima, entre outros: são fenômenos que impactam negativamente a 
quantidade e a qualidade das águas, tanto superficiais como subterrâneas.  

As mudanças impostas pelo ser humano acarretam não só a degradação ambiental, mas também a 
diminuição da qualidade de vida da população. Os danos causados pelas inundações, a dificuldade para 
captação e tratamento adequado da água, coleta e tratamento do esgoto e o conseqüente 
encarecimento desses serviços, a escassez de água e o aumento na incidência das doenças de 
veiculação hídrica são decorrentes dessas mudanças. 

Corroborando o cenário apresentado, a bacia do rio Paraitinga vem sofrendo um processo constante de 
modificação, com a ocupação de maneira inadequada de áreas especialmente protegidas e áreas de 
risco, o que, de modo acelerado, altera consideravelmente a vazão fluvial e compromete o sistema de 
drenagem estabelecido na bacia. As enchentes freqüentemente verificadas em pontos críticos da bacia 
têm ocasionado, nos últimos anos, sérios transtornos à população local.  

O modelo atual de ocupação do solo na bacia do rio Paraitinga se dá principalmente pela degradação 
das características ambientais originais, possibilitando o desenvolvimento e a consolidação dos 
assentamentos humanos e o uso dos recursos naturais nas atividades básicas e nos processos 
produtivos e desconsiderando a sustentabilidade do meio para estas alterações.   

O uso do solo sem o devido planejamento se reflete na ocupação irregular das áreas de preservação 
permanente (APP), na modificação das margens dos rios e no aumento de poluição, da erosão e 
assoreamento, devido à quantidade de material sólido carreado durante os eventos de chuva: estes 
fatores, ao fim e ao cabo, alteram o ciclo hidrológico da região.  

As medidas estruturais e não estruturais propostas no presente Plano Diretor de Macrodrenagem têm 
por objetivo restabelecer as características da bacia do Paraitinga, aproximando-as da condição natural, 

por meio de ações que possam reverter, ainda que parcialmente, as alterações sofridas ao longo das 
últimas décadas. 

Para tanto, fez-se necessário pesquisar informações acerca dos municípios da bacia do rio Paraitinga, 
das características hidrológicas e físicas de seu território e a caracterização da situação atual. Este 
trabalho preliminar permitiu subsidiar a formulação do cenário futuro, elaborar o diagnóstico e o 
prognóstico do sistema de macrodrenagem da bacia, para ao fim propor as intervenções e medidas 
necessárias ao combate as enchentes na região. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO PARAITINGA 

A bacia do rio Paraitinga possui uma área de 2413 km² abarcando 11 municípios da região do Vale do 
Paraíba. A abrangência desta bacia não está diretamente relacionada às sedes municipais e sim às áreas 
demarcadas como limítrofes do município incluindo área urbana e rural.  

O rio Paraitinga é o principal formador do rio Paraíba do Sul; este último surge da confluência do rio 
Paraitinga com o rio Paraibuna, na altura da cidade de Paraibuna. Sua nascente localiza-se no município 
de Areias, a uma altitude de 1800 metros, na Serra do Mar. Por causa da conformação do terreno e das 
configurações geológicas e geomorfológicas da região, o rio Paraitinga apresenta diversos afluentes. O 
desenho DAE3438.E1.PP037 apresenta a planta de bacia. A seguir o perfil do rio, apresentando a 
altitude nas seções dos principais municípios cortados por ele. 

 

� Comprimento total do talvegue: 166 km 

� Declividade média (S = ∆H/L)= 6,82m/km 

Com vistas a sistematizar o estudo da bacia hidrográfica do rio Paraitinga, ela foi dividida em três 
trechos distintos, definidos como Alto Paraitinga (da nascente em Areias até Silveiras), Médio 
Paraitinga (de Silveiras até o rio Jacuí Mirim) e o Trecho de Jusante do rio (do rio Jacuí Mirim até o 
exutório da bacia), conforme Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Bacia hidrográfica do Rio Paraitinga – Trechos 

Alto Paraitinga - 
da nascente em Areias até Silveiras 

Nome do Curso d' água Comprimento (km) 

Córrego dos Criminosos 18,9 

Córrego Ventania  5,2 

Córrego Esperança 5,7 

Ribeirão do Cocho 6,0 

Córrego Tomé Antonio 6,6 

Córrego Melo  8,9 

Ribeirão Macaquinhos 12,5 

Ribeirão Macaco 24,8 

Ribeirão da Lagoa 14,0 

Córrego Estiva 6,6 

Médio Paraitinga 

Nome do Curso d' água Comprimento (km) 

Ribeirão das Sete Cabeças 24,3 

Ribeirão das Assunções 8,0 

Ribeirão Mato Dentro 7,1 

Corr. dos Motoqueiros 3,7 

Ribeirão Capetinga 16,8 

Ribeirão das Águas  9,6 

Ribeirão dos Peixes/Solapão 28,1 

Ribeirão Vargem do Tanque 8,8 

Córrego do Engenho 11,7 

Ribeirão Pinhal Novo 11,4 

Ribeirão do Tabuão 9,2 

Ribeirão da Pompa 6,9 

Rio Jacuizinho 28,1 

Rio Jacuí 56,3 

Rio Mato Dentro 12,0 

Rio Jacuí-Mirim 10,1 

Baixo Paraitinga 

Nome do Curso d' água Comprimento (km) 

Ribeirão das Abóboras 19,2 

Ribeirão do Limão 11,4 

Ribeirão Mato Dentro 7,7 

Ribeirão do Chapéu 41,8 

Ribeirão Itaim/Ribeirão Catioca 24,4 

Ribeirão do Fundão 6,1 

Ribeirão do Sapé 7,4 

Ribeirão dos Pretos 11,6 

Ribeirão Turvo 19,0 

Ribeirão da Serra 17,1 

Córrego da Cachoeira 12,7 

Córrego do Indaiá 8,2 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 
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4.1 Geomorfologia 

A classificação da geomorfologia da região baseia-se em ALMEIDA (1964). A área está localizada na 
província geomorfológica do Planalto Atlântico, com presença de uma porção da Província Costeira, ao 
sul da escarpa da Serra do Mar. Da Província Planalto Atlântico, estão presentes na área as zonas 
Planalto do Paraitinga e Médio Vale do Paraitinga; desta forma, o Médio Vale do Paraíba está inserido 
entre a subzona Morros Cristalinos e a subzona Bacia de Taubaté, de forma tal que os morros 
cristalinos formam um entreposto entre a Bacia de Taubaté e o Planalto do Paraitinga. A Província 
Costeira está presente na área de estudo chamada Zona Serraria Costeira com a subzona Serra do Mar, 
correspondente às escarpas da Serra do Mar e a Zona das Baixadas Litorâneas. A bibliografia descrita 
por Almeida (1964) e permite as interpretações da região descritas a seguir. 

O Planalto do Paraitinga é apresentado como um planalto cristalino muito dissecado, em que o rebordo 
sul é representado pela Serra do Mar e o limite norte corresponde ao divisor de águas das bacias dos 
rios Paraitinga e Paraibuna. Predominam relevos de espigões com cimos ondulados e traçados sinuosos 
orientados segundo os lineamentos estruturais. A drenagem corre no sentido do reverso continental da 
Serra do Mar e seu padrão de drenagem é muito diversificado, desenvolvido em vales estreitos, sem 
planícies aluviais marcantes e com presença de corredeiras devidas à alta declividade. Os rios principais 
adotam orientação ENE, se adaptando às faixas de gnaisses menos resistentes e de micaxistos, 
representando também em seus pequenos cursos adaptação às direções de fratura NNW. O relevo de 
mar de morros apresenta um subnivelamento dos topos, podendo ser atribuído a um ciclo de erosão, 
cuja superfície de aplainamento se inclina em direção ao trecho jusante do Rio Paraitinga, descendo 
desde 1.000 m na região de Cunha até 850 metros na região de Paraibuna; tal superfície de erosão teria 
se desenvolvido antes da deposição das camadas superiores da bacia de Taubaté. 

A região do médio vale do Rio Paraíba do Sul tem o formato característico de uma depressão alongada, 
com relevo de colinas e morros baixos que separam o Planalto do Paraitinga das escarpas da Serra da 
Mantiqueira. É formada pela subzona dos morros cristalinos, com altitudes de cerca de 1000 m e 
estruturas predominantemente gnáissicas, com ocorrência de micaxistos e forte presença de granitos. É 
formada também pela Subzona da Bacia de Taubaté, cujo relevo suavizado de baixas chapadas e 
amplas colinas atinge altitude máxima de cerca de 700 m, desenvolve-se em sedimentos quase que 
inteiramente detríticos, dispostos em camadas horizontais deformadas por falhamentos. Os morros 
cristalinos também representam a paisagem de mar de morros, porém com alturas menores que as do 
Planalto do Paraitinga, com perfis muito suavizados e drenagem labiríntica influenciada pela estrutura 
da rocha. Os morros cristalinos apresentam ainda “garupas” alongadas na direção NE, refletindo a 
orientação dos gnaisses. 

O trecho da chamada Serra Costeira é um conjunto de subzonas, das quais maior parte está 
concentrada na Subzona Serra do Mar, descrita como uma escarpa erosiva, com elevações acima de mil 
metros, mantidas pela sua constituição granítico-gnáissica. Apresenta escarpas jovens, com perfis mais 
ou menos retilíneos e com grandes declives, divididos pelo processo erosivo na forma de grandes 
espigões que avançam em direção às baixadas, perdendo altura e se suavizando, alguns destes espigões 
atingindo o mar na forma de promontórios. As principais escarpas da Serra do Mar são sustentadas por 
rochas resistentes, enquanto que os vales subseqüentes são resultado de erosão remontante nas faixas 

de rochas menos resistentes aos processos erosivos. A drenagem se dá na forma de rios declivosos e 
encachoeirados que correm em direção ao mar. 

As Baixadas Litorâneas apresentam relevos com altitudes abaixo de 70 m, dispostos na forma de áreas 
descontínuas a beira-mar, representados por sedimentos detríticos não mais antigos que o pleistoceno. 
Os terraços marinhos e vales fluviais maiores apresentam efeitos de oscilações glácioeustáticas do nível 
do mar. A Figura 4.2 apresenta o mapa geomofológico da área dos estudos. 
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Figura 4.2 - Mapa geomorfológico da região Médio Vale do Paraíba e São Luiz do Paraitinga 
Fonte: COELHO, 2010 

4.2 Geologia 

A partir dos estudos realizados por COELHO (2010) foram compilados os dados de diversos institutos de 
pesquisas, obtendo-se a caracterização das regiões geológicas envolvidas no projeto; de acordo esta 
classificação, as regiões geológicas estão divididas nas seguintes porções e características: o Alto-médio 
Vale do Paraíba do Sul está inserido na região definida por Schobbenhaus (1984) como Região de 
Dobramentos Sudeste, cujas unidades litorestruturais foram provavelmente acumuladas durante o 
Proterozóico Superior e posteriormente afetadas pelo Ciclo Brasiliano. Já os complexos litoestruturais 
foram consolidados no Arqueano e Proterozóico Inferior e retrabalhados em ciclos termotectônicos pré 
e sin-brasilianos. HASUI et al. (1984) consideram para a região uma evolução policíclica e 
polimetamórfica, a partir de evidências geodinâmicas e geoquímicas.  

A partir do Jurássico Superior, com o processo de separação continental afetando a placa Sul-
Americana, ocorre a formação do East Brazilian Rift System (CHANG et al., 1992) e a abertura do 
Oceano Atlântico Sul, associada a intensa atividade magmática caracterizada pelos extensos derrames 
da Formação Serra Geral, pelas rochas básicas do embasamento das bacias marginais e pela 
abundância de diques máficos por toda região sul-sudeste do Brasil. 

Durante o Cenozóico foram criadas condições para a implantação de bacias de sedimentação 
exclusivamente continental flúvio-lacustre. ALMEIDA (1976) nomeia como Sistema de Rifts da Serra do 
Mar (SRSM) o conjunto de bacias tafrogênicas de idade cenozóica localizadas na porção sudeste do 
Brasil, caracterizadas por formas alongadas orientadas segundo ENE e acompanhando os principais 
traços estruturais do embasamento cristalino da região. No Sistema de Rifts da Serra do Mar estão 
incluídas, além da Bacia de Taubaté, as bacias de Curitiba, São Paulo, Resende e Volta Redonda, que 
segundo RICCOMINI (1989) constituiriam, durante sua formação, uma única depressão alongada, a qual 
deu o nome de Rift Continental do Sudeste Brasileiro. Tais bacias possuem sedimentação de origem 
continental, caracterizadas por depósitos pelíticos de ambiente lacustre, com presença de fósseis 
característicos de ambiente continental. 

O embasamento cristalino é representado na área de estudo pelos complexos Costeiro e Paraíba do 
Sul, e pelos grupos Açungui e São Roque e ainda por Rochas Granitóides. Diques de rochas básicas de 
idades entre o Jurássico e o Cretáceo encontram-se encaixadas nestes complexos antigos, onde ainda  
ocorrem sedimentos terciários da Formação Resende e Caçapava. Os litotipos presentes na área de 
estudo podem ser observados na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Mapa geológico da região Médio Vale do Paraíba e São Luiz do Paraitinga 
Fonte: COELHO, 2010 (compilado CPRM, 2006) 

4.3 Pedologia 

A distribuição dos tipos de solo da área foi obtida a partir do Mapa de Solos do Estado de São Paulo, de 
OLIVEIRA et al. (1999), realizado pelo Instituto Agronômico (IAC) em conjunto com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Solos), apresentado na escala de 1:500.000. Este mapa foi gerado 
a partir da compilação de dados de mapeamentos pré-existentes, documentos cartográficos utilizados 
para o mapeamento da porção leste do Estado de São Paulo, e, portanto da região do Alto-Médio Vale 
do Paraíba do Sul; são provenientes do projeto RADAMBRASIL, folha SF-23/24: Rio de Janeiro/Vitória, 
em escala original 1:1.000.000. As informações a respeito do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo 
foram publicadas na forma de Legenda Expandida, onde podem ser resgatados detalhes sobre o 
mapeamento realizado e a forma de compatibilização de escalas e legendas dos diversos documentos 
cartográficos, necessária para a produção do mapa final. 

 

Figura 4.4 - Mapa de classes hipsométricas da região Médio Vale do Paraíba e São Luiz do Paraitinga 
Fonte: COELHO, 2010 

As classes de solo estão representadas no mapa de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (EMBRAPA, 1999), sendo que, na legenda do mapa, a primeira letra indica a classe no primeiro 
nível categórico (ordem), a segunda e terceira letras representam a classe no segundo nível 
(subordem), por exemplo: a sigla PVA representa os Argissolos (P) Vermelho-amarelos (VA). As 
legendas das unidades possuem ainda um número diferenciando as unidades segundo suas 
características principais, como textura e tipo de relevo. Na representação do Mapa Pedológico do 
Estado de São Paulo aqui apresentada está presente apenas a porção do mapa correspondente à área 
de estudo, porém a numeração do mapa original foi mantida permitindo a correlação com a legenda do 
mapa original (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 - Mapa de classes pedológicas da região Médio Vale do Paraíba e São Luiz do Paraitinga 
Fonte: COELHO, 2010 

Na área de estudo são apresentadas de forma predominante as seguintes classes: argissolo, 
cambissolo, espodossolo, gleissolo, latossolo e organossolo, com maior predominância em área dos 
cambissolos háplicos, seguido dos argissolos vermelho-amarelos e latossolos vermelho-amarelos. Os 
espodossolos são pouco representativos na área de estudo, assim como os organossolos, presentes em 
pequena proporção ao sul da área. Os gleissolos presentes são do tipo melânico e se concentram na 
planície de inundação do Rio Paraíba do Sul. A seguir, é apresentada a descrição completa das 
unidades, segundo OLIVEIRA et al. (1999): 

• PVA23 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado textura média/argilosa e argilosa 
cascalhenta, fase não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e forte ondulado. 

• PVA25 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado textura média/argilosa e argilosa, 
fase não rochosa e rochosa, relevo forte ondulado e ondulado. 

• PVA26 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado e A proeminente, textura 
média/argilosa e argilosa, relevo forte ondulado e montanhoso. 

• PVA49 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos + Latossolos Vermelhos- Amarelos distróficos, 
ambos A moderado, textura argilosa, relevo forte ondulado. 

• PVA66 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos + Argissolos Vermelhos eutróficos, ambos A 
moderado, textura média/argilosa, relevo forte ondulado e montanhoso. 

• PVA74 - Argissolos Vermelhos-Amarelos distróficos + Argissolos Vermelhos distróficos textura 
média/argilosa + Cambissolos Háplicos textura média e argilosa, ambos distróficos, todos A moderado, 
fase não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e forte ondulado. 

• CX5 - Cambissolos Háplicos distróficos A proeminente e A moderado + Cambissolos Húmicos 
distróficos, ambos textura média e argilosa, fase não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e 
escarpado. 

• CX7 - Cambissolos Háplicos distróficos textura média e argilosa, relevo montanhoso e forte ondulado 
+ Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa, relevo forte ondulado, ambos A 
proeminente e A moderado. 

• CX8 - Cambissolos Háplicos distróficos textura argilosa e média + Latossolos Vermelhos-Amarelos 
distróficos textura argilosa, ambos A moderado e A proeminente, relevo forte ondulado. 

• CX11 - Cambissolos Háplicos distróficos textura argilosa e média, fase não rochosa e rochosa, relevo 
montanhoso e escarpado + Latossolos Vermelhos- Amarelos distróficos textura argilosa, relevo 
montanhoso e forte ondulado, ambos A moderado e A proeminente. 

• CX12 - Cambissolos Háplicos distróficos textura média e argilosa + Latossolos Vermelhos-Amarelos 
distróficos textura argilosa, ambos A moderado e A proeminente, relevo forte ondulado. 

• ES1 - Espodossolos Ferrocárbicos órticos A proeminente e A moderado, textura arenosa + Neossolos 
Quartzarênicos órticos distróficos A moderado, ambos relevo plano. 

• GM - GLeissolos Melânicos distróficos Tb text. argilosa + NEOSSOLOS FLÚVICOS tb text. média + 
ORGANOSSOLOS Distróficos, todos relevo de várzea. 

• LVA1 - Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos A moderado, textura argilosa, relevo forte 
ondulado. 

• LVA15 - Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa + Cambissolos Háplicos 
distróficos, textura argilosa e média, ambos A moderado e A proeminente, relevo forte ondulado. 

• LVA19 - Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos textura argilosa + Cambissolos Háplicos distróficos 
textura argilosa e média, fase não pedregosa e pedregosa, ambos A moderado, relevo forte ondulado e 
montanhoso. 

• LVA40 - Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos relevo suave ondulado e plano + Argissolos 
Vermelhos-Amarelos distróficos latossólicos, relevo suave ondulado, ambos A moderado, textura 
argilosa. 

• OY1 - Organossolos Mésicos distróficos + Gleissolos Melânicos A proeminente + Gleissolos Háplicos, 
ambos distróficos, Tb, texcra argilosa, todo o relevo plano de várzea. 
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4.4 Vegetação 

Segundo o Plano de Bacia do Paraíba do Sul
municípios inseridos na bacia do 
manejadas e áreas degradadas por c
que ocupava a maior parte da bacia, foi a mais destruída. Da área de abrangência da floresta ombrófila 
existem ainda remanescentes mais expressivos, por situarem
e úmidas das Serras do Mar e da Mantiqueira. 

A destruição das florestas acentuou
lavouras de café no Vale do Paraí
trabalho escravo) que caracterizou o desenvolvimento das lavouras de cana
Fluminense, a cafeicultura expandiu
em extensas queimadas e de plantios "morro acima", resultando em rápidas perdas de produtividade e 
início de processos intensos de erosão e degradação das terras, que se perpetuaram com a substituição 
do café pelas pastagens. 

Na parte mais preservada da bacia apresentam
trechos de Floresta Secundária; estes tipos ficam localizados no trecho mais a montante, entre os 
municípios de Areias e Silveiras e o extremo norte do município de Cunha.

No Médio Curso do rio Paraitinga
pequenos fragmentos de vegetação de reflorestamento e vegetação secundária. 

Na área próxima aos municípios de São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Ser
principalmente no entorno da represa de Paraibuna, predominam as áreas de reflorestamento. Ao 
longo de todo o trecho a jusante do município de São Luiz do Paraitinga o predomínio é de áreas de 
vegetação secundária distribuída em fragmentos esparsos. 

Segundo o Plano de Bacia do Paraíba do Sul,
municípios, a saber Cunha, Guaratinguetá, Paraibuna e Natividade da Serra
20% de seus territórios com florestas naturais. 
apresentam-se com percentuais de cob
cobertura florestal (menos de 5%), encontra

Na Tabela 4.2 e na Figura 4.6 
características. Estes fragmentos podem ser observados 
apresenta a caracterização do uso e ocupação do solo da região.

Segundo o Plano de Bacia do Paraíba do Sul (Fundação Coppetec/AGEVAP, 2007)
municípios inseridos na bacia do rio Paraitinga é constituída predominantemente de pastagens 
manejadas e áreas degradadas por causa de mau uso destas terras. A floresta estacional semidecidual 
que ocupava a maior parte da bacia, foi a mais destruída. Da área de abrangência da floresta ombrófila 

entes mais expressivos, por situarem-se nas regiões de relevo mais acidentado
das Serras do Mar e da Mantiqueira.  

A destruição das florestas acentuou-se na segunda metade do século XVIII, a partir da expansão das 
lavouras de café no Vale do Paraíba. Apoiada no mesmo tripé colonial (monocultura, latifúndio e 
trabalho escravo) que caracterizou o desenvolvimento das lavouras de cana
Fluminense, a cafeicultura expandiu-se na Bacia do Paraíba do Sul às custas da destruição das flor
em extensas queimadas e de plantios "morro acima", resultando em rápidas perdas de produtividade e 
início de processos intensos de erosão e degradação das terras, que se perpetuaram com a substituição 

da bacia apresentam-se ainda remanescentes de Floresta Ombrófila densa e 
trechos de Floresta Secundária; estes tipos ficam localizados no trecho mais a montante, entre os 
municípios de Areias e Silveiras e o extremo norte do município de Cunha.

Paraitinga campos e pastagens predominam, com 90% da área, apresentando 
pequenos fragmentos de vegetação de reflorestamento e vegetação secundária. 

Na área próxima aos municípios de São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Ser
principalmente no entorno da represa de Paraibuna, predominam as áreas de reflorestamento. Ao 
longo de todo o trecho a jusante do município de São Luiz do Paraitinga o predomínio é de áreas de 
vegetação secundária distribuída em fragmentos esparsos.  

Segundo o Plano de Bacia do Paraíba do Sul, onde está inserida a bacia do 
Guaratinguetá, Paraibuna e Natividade da Serra

s com florestas naturais. Dois municípios, São Luiz do Paraitinga e
se com percentuais de cobertura florestal entre 5% e 10%. E, na situação mais precária de 

orestal (menos de 5%), encontra-se Lagoinha (4,5%). 

e na Figura 4.6 apresenta-se a quantidade de remanescentes vegeta
. Estes fragmentos podem ser observados no desenho DAE3438.E1.PP036, 

apresenta a caracterização do uso e ocupação do solo da região.  

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do 

AGEVAP, 2007), a vegetação dos 
predominantemente de pastagens 

A floresta estacional semidecidual 
que ocupava a maior parte da bacia, foi a mais destruída. Da área de abrangência da floresta ombrófila 

se nas regiões de relevo mais acidentado 

se na segunda metade do século XVIII, a partir da expansão das 
ba. Apoiada no mesmo tripé colonial (monocultura, latifúndio e 

trabalho escravo) que caracterizou o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar na Baixada 
se na Bacia do Paraíba do Sul às custas da destruição das florestas 

em extensas queimadas e de plantios "morro acima", resultando em rápidas perdas de produtividade e 
início de processos intensos de erosão e degradação das terras, que se perpetuaram com a substituição 

se ainda remanescentes de Floresta Ombrófila densa e 
trechos de Floresta Secundária; estes tipos ficam localizados no trecho mais a montante, entre os 
municípios de Areias e Silveiras e o extremo norte do município de Cunha. 

campos e pastagens predominam, com 90% da área, apresentando 
pequenos fragmentos de vegetação de reflorestamento e vegetação secundária.  

Na área próxima aos municípios de São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Serra, e 
principalmente no entorno da represa de Paraibuna, predominam as áreas de reflorestamento. Ao 
longo de todo o trecho a jusante do município de São Luiz do Paraitinga o predomínio é de áreas de 

ida a bacia do rio Paraitinga, quatro 
Guaratinguetá, Paraibuna e Natividade da Serra, apresentam entre 10% e 

São Luiz do Paraitinga e Lorena, 
. E, na situação mais precária de 

quantidade de remanescentes vegetais e suas 
no desenho DAE3438.E1.PP036,  que 

MUNICÍPIO

AREIAS 

SILVEIRAS

LORENA

GUARATINGUETÁ

CUNHA

LAGOINHA

SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA

NATIVIDADE DA SERRA

REDENÇÃO DA SERRA

PARAIBUNA

da Bacia do Rio Paraitinga 

Tabela 4.2 – Remanescentes de Cobertura Vegetal dos Municípios da Bacia do 

MUNICÍPIO 
Áreas 

(hectares) 
Floresta Ombrófila 

(hectares) 

 30.400,00 7.820,00 

SILVEIRAS 41.200,00 6.704,00 

LORENA 40.000,00 3.140,00 

GUARATINGUETÁ 73.400,00 13.708,00 

CUNHA 133.300,00 175.704,00 

LAGOINHA 25.700,00 1.140,00 

SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 73.700,00 5.748,00 

NATIVIDADE DA SERRA 84.800,00 10.844,00 

REDENÇÃO DA SERRA 31.700,00 3.840,00 

PARAIBUNA 73.500,00 13.344,00 

Fonte: Fundação Christiano Rosa, dez-2009 (apud Geroe 1995 + base Municipal 1997)

Figura 4.6 – Cobertura vegetal e usos da Bacia do Paraitinga
Fonte: COPPE/UFRJ, 2002

obertura Vegetal dos Municípios da Bacia do Rio Paraitinga 
 

Floresta Ombrófila 
 

Floresta 
Estacional 
(hectares) 

Vegetação 
Secundária 
(hectares) 

Reflorestamento 
(hectares)

296,00 608,00 2.272,00

184,00 3.856,00 3.196,00

184,00 4.216,00 732,00

 192,00 8.668,00 1.344,00

 − 17.544,00 84,00

− 2.788,00 732,00

− 
15.316,00 4.472,00

 − 28.636,00 2.088,00

− 3.872,00 2.408,00

 − 7.076,00 5.508,00

2009 (apud Geroe 1995 + base Municipal 1997) 
 

 

Cobertura vegetal e usos da Bacia do Paraitinga 
Fonte: COPPE/UFRJ, 2002 
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Reflorestamento 
(hectares) 

2.272,00 

3.196,00 

732,00 

1.344,00 

84,00 

732,00 

4.472,00 

2.088,00 

2.408,00 

5.508,00 
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De acordo com o levantamento realizado pela COPPE/UFRJ (2002) quatro municípios se destacam pelas 
extensões de florestas: Cunha, Guaratinguetá, Paraibuna e Natividade da Serra. Observam-se algumas 
áreas de reflorestamento no trecho norte do município de Cunha, em Guaratinguetá, Lagoinha e no 
trecho sul de Natividade da Serra. A maior concentração de floresta estacional está localizada no 
município de Redenção da Serra. Paraibuna e Natividade da Serra apresentam a maior parte da floresta 
estacional. 

Na Tabela 4.3 observam-se as áreas de proteção ambiental em diferentes categorias pré- estabelecidas 
pelo SNUC (2000), que indica as categorias de unidades de conservação e os municípios que estão 
inseridas. 

Tabela 4.3 – Unidades de conservação inseridos na bacia hidrográfica do Rio Paraitinga 

 

Fonte: PQA, SP – 2002 (Apud COPPE/UFRJ, 2002) 

4.5 Clima 

Os tipos climáticos predominantes na área de estudo, segundo classificação de SETZER (1966) são: 

Af – clima quente e úmido, sem estação seca, sendo que o mês mais seco tem mais de 60 mm de 
precipitação e a temperatura do mês mais frio é superior a 18ºC. Este tipo climático restringe-se à 
baixada litorânea, atingindo o sopé da Serra do Mar, onde sofre mutação para o clima mesotérmico, 
devido à amenização da temperatura pela altitude. 

Cwa – clima de inverno seco e verão chuvoso, cuja temperatura do mês mais frio é inferior a 18ºC e a 
do mês mais quente ultrapassa os 22ºC. O índice pluviométrico varia entre 1100 mm e 1700 mm 
anuais, decrescendo a precipitação no sentido oeste. A estação seca transcorre entre os meses de Abril 
e Setembro. Este tipo climático predomina na região do vale do rio Paraíba do Sul até a região de 
Queluz. 

Cwb – clima mesotérmico de inverno seco e verão ameno, onde a temperatura média varia entre 10ºC 
e 22ºC e os totais pluviométricos anuais variam entre 1300 mm e 1700 mm. A área de atuação desse 
tipo climático ocorre nas regiões mais elevadas ao longo do vale do rio Paraíba do Sul. 

Cfa – clima subtropical de altitude, úmido e sem estiagem, apresentando uma temperatura no mês 
mais quente superior a 22ºC e a do mês mais frio, entre 3ºC e 18ºC. No mês mais seco as precipitações 
são superiores a 30 mm. A área de atuação desse clima é entre a escarpa da Serra do Mar e a planície 
costeira. 

Cfb – clima subtropical de altitude, úmido e sem estiagem, onde a temperatura do mês mais quente 
não atinge os 22ºC e o índice pluviométrico varia entre 1100 mm e 1200 mm anuais. A área de 
ocorrência desse tipo climático encontra-se nos pontos mais elevados da Serra do Mar e da 
Mantiqueira. Conti (1975), estudando a região leste do Estado de São Paulo, constata que a gênese das 
chuvas na região é eminentemente frontal, no entanto o relevo é muito importante como elemento 
orientador da distribuição regional do fenômeno pluvial. Esse fato é demonstrado no cartograma do 
ano de 1964, no qual se verifica que, a distribuição das precipitações, reflete a orografia regional. Foi 
constatado ainda que o papel do relevo se enfraquece quando a trajetória da corrente polar é SW-NE, 
por coincidir com a orientação do relevo. Em tais condições o ar frio penetra nos fundos dos vales, 
orientados segundo a sua trajetória, provocando instabilidade local nos vales em detrimento das 
cristas. O autor constata ainda que a orografia pode agir também como um atenuador do avanço de 
correntes perturbadoras, a exemplo da serra do Mar, agindo como obstáculo ao avanço da Frente Polar 
Atlântica e concentrando as chuvas no litoral. 

No desenho DAE3438.E1.PP039 são apresentadas as isoietas da região da bacia do rio Paraitinga. A 
conformação espacial das isoietas mostra que elas acompanham o relevo, indicando que o efeito 
orográfico é determinante para a gênese das chuvas na região. A razão para a ocorrência de maiores 
valores e diferenças na região da Serra do Mar reside no fato de que, além do efeito orográfico, há a 
penetração de ar úmido proveniente do oceano. 

O regime de chuvas é caracterizado por um período seco, que se estende de Junho a Setembro, e um 
período muito chuvoso, que abrange os meses de Novembro a Janeiro, quando ocorrem as grandes 
cheias do rio Paraitinga. 

4.6 Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Rio Paraitinga 

A partir de 1940, com o desenvolvimento da atividade industrial, a população da bacia passou de 
predominantemente rural para urbana em poucas décadas, e a atividade agropecuária, já prejudicada 
pelas práticas inadequadas às restrições naturais ao uso do solo, entrou em franca decadência. 
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Tabela 4.4 - Caracterização de parcelamento dos solos e uso e ocupa

AREIAS 304,00

SILVEIRAS 412,00

LORENA 400,00

GUARATINGUETÁ 734,00

CUNHA 1.333,00

LAGOINHA 257,00

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 737,00

NATIVIDADE DA SERRA 848,00

REDENÇÃO DA SERRA 317,00

PARAIBUNA 735,00

MUNICÍPIO ÁREA (Km²)

CULTURA 

PERENE 

Tabela 4.5 - Participação de cada classe de cobertura do solo na área da bacia de contribuição da Bacia do 
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4.7 Vulnerabilidade à erosão
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A situação do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul  tem a soma das classes mais críticas (muito 
alta e alta) de vulnerabilidade atual à erosão entre 25% e 30%. 
classes

O município de Cunha é o que contém a maior área ocupada com a classe de muito alta vulnerabilidade 
à erosão (não só em relação aos municípios do trecho paulista como em relação a toda a bacia) e 
representa sozinho 50% dessa classe no trecho paulista.

da Bacia do Rio Paraitinga 

igura 4.7 apresenta o levantamento realizado em 2007 pela ONG Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica de áreas de reservas e unidades de conservação no trecho da bacia do 
confrontam os limites municipais e os limites destas áreas de preservação.
bacia sobre parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina

Figura 4.7 - Mapa de “Projetos de Mosaicos de Corredores da Serra do Mar”
Fonte: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

Vulnerabilidade à erosão 

A bacia do rio Paraitinga, localizada em uma região de relevo acidentado com poucas áreas planas, 
caracteriza-se, segundo o Plano de Bacia do Paraíba do Sul,
florestal natural. Apresenta formas de uso do solo inadequadas às condições de relevo e solos 
fenômeno que se iniciou durante a expansão da monocultura cafeeira, no século XIX), que configuram 

um cenário generalizado de processos intensos de erosão, com estágios avançados de degradaçã
diversas áreas da bacia. 

A situação do trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul  tem a soma das classes mais críticas (muito 
alta e alta) de vulnerabilidade atual à erosão entre 25% e 30%. 
classes. Ver Tabela 4.6. 

O município de Cunha é o que contém a maior área ocupada com a classe de muito alta vulnerabilidade 
à erosão (não só em relação aos municípios do trecho paulista como em relação a toda a bacia) e 
representa sozinho 50% dessa classe no trecho paulista.

apresenta o levantamento realizado em 2007 pela ONG Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica de áreas de reservas e unidades de conservação no trecho da bacia do rio Paraitinga
confrontam os limites municipais e os limites destas áreas de preservação. Destaca-se a abrangência da 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, na região das cabeceiras. 

 

 
Mapa de “Projetos de Mosaicos de Corredores da Serra do Mar” 

Fonte: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2007 
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 Tabela 4.6 – Vulnerabilidade à erosão na Bacia do Rio Paraitinga e Paraibuna (em ha) 
 

 
 

Fonte: COPPE/UFRJ, 2002 

As ações para conter este processo não podem se basear unicamente na condição de cobertura 
florestal existente, visto que sub-bacias com grande extensão e percentual relativamente maior de 
florestas também apresentam extensas áreas na classe de muito alta vulnerabilidade à erosão; estas 
áreas encontram-se totalmente desprovidas de cobertura florestal, apresentando as condições mais 
frágeis quanto a relevo e tipos de solos. Destaca-se que a bacia do rio Paraitinga apresenta maior 
extensão de terras na classe de vulnerabilidade muito alta (percentual de 20% de terras em risco) do 
que de cobertura florestal (percentual de 13%) na bacia.  

4.7.1 Inspeções Realizadas nos Municípios 

A pedido da Superintendência de Engenharia do DAEE, foi realizada uma visita inicial de inspeção na 
cidade de São Luiz do Paraitinga, em três locais, ao longo do rio Paraitinga, que apresentaram 
problemas de instabilidade de encostas decorrentes dos elevados índices pluviométricos observados na 
região, notadamente no período entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010. 

Foi efetuado laudo pericial de vistoria, datado em 18 de janeiro de 2010, sobre as causas das enchentes 
do rio Paraitinga que atingiram de forma dramática a porção central da Estância Turística de São Luiz do 
Paraitinga. Os locais (ver Figura 4.8) são os seguintes: 

� rua do Carvalho; 

� via de acesso João Roman; 

� várzea do Passarinho. 

 

Figura 4.8 - Mapa de Áreas Inspecionadas 

 

As vistorias foram sucedidas rapidamente pelas obras de contenção, atualmente já concluídas, na rua 
do Carvalho, na via de acesso Juan Roman e nas margens do rio Paraitinga. 

Na zona urbana do município de Cunha, estudos realizados pelo IPT e reunidos no Parecer Técnico nº. 
18.745 (2010) indicam trechos de risco de escorregamento e erosão conforme a Figura 4.9. 
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Figura 4.9 - Indicações de áreas de risco na área Urbana de Cunha 
Fonte: IPT (2010) - Parecer Técnico nº. 18.745 - 301 - 14/122 

 

Ao longo dos municípios integrantes da bacia do rio Paraitinga foram verificados dezenas de pontos de 
escorregamento e risco de erosão. Parte significativa destes pontos ocorreu nos terrenos que sofreram 
escavação pela ação antrópica, tais como obras de estradas e loteamentos urbanos em áreas de maior 
declividade. Estes pontos foram identificados pelos trabalhos de campo realizados na bacia. 
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Foto 4.1 - Ocupação urbana em encostas: Pressão direta ao solo. 

Fonte: IPT (2010) - Parecer Técnico nº. 18.745 - 301 - 14/122 

 
Foto 4.2 - Retirada irregular de terra em taludes de rodovias: (erosão e 

deslizamentos) .Fonte: IPT (2010).

 
Foto 4.3 –Silveiras – área de escorregamento ao longo do Rio Paraitinga 

 
Foto 4.4 – Trecho de Cunha –escorregamento na área Central 

 

 
Foto 4.5 – Trecho de Cunha –escorregamento na área Central 

 

 
Foto 4.6 – Trecho de Cunha – área de escorregamento na área Central 

 
Foto 4.7 – Cunha – área de escorregamento na Zona Rural 

 

 
Foto 4.8 – Trecho entre Cunha e Lagoinha – área de escorregamento na Zona 

Rural (sobrevoo Defesa Civil de Cunha) 

 

Foto 4.9 – Trecho entre Cunha e Lagoinha – área de escorregamento na Zona 
Rural (sobrevôo Defesa Civil de Cunha)
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4.8 Processos Hidrossedimentológicos 

Para levantamento dos dados de hidrossedimentologia foram utilizados os dados do Plano da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, Fundação Coppetec, 2007; estes dados abrangem toda a bacia do rio Paraíba do Sul, 
porém a análise que se segue circunscreve-se à bacia do rio Paraitinga. 
São apontadas deficiências nos dados existentes, principalmente em alguns municípios envolvidos no 
presente Plano Diretor. O balanço de produção/deposição de sedimentos foi elaborado de forma 
simplificada, identificando zonas homogêneas de comportamento sedimentológico.  Segundo o estudo, 
a área onde a bacia do rio Paraitinga apresenta uma produção estimada baixa, classe 1 – 9,7 t/ano km². 
Apesar de o reservatório de Paraibuna agir como possível depositário de sedimentos produzidos 
acredita-se que, exceto alguns eventuais problemas pontuais de degradação, a bacia, como um todo, 
esteja relativamente mais preservada se comparada aos trechos mais inferiores da bacia do Paraíba do 
Sul, como o trecho entre as estações de Paraibuna e Pindamonhangaba (produção estimada baixa, 
classe 2 – 38,5 t/ano km²) e o trecho entre as estações de Pindamonhangaba e Queluz (produção 
estimada da classe 4 – 197,4 t/ano km²). 
 

4.9 CONDICIONANTES LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

A bacia do rio Paraitinga pertence à jurisdição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, que 
envolve representantes da União, Estados, Municípios, usuários das águas e entidades civis. A bacia do 
Paraíba do Sul abrange os Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os comitês de Bacia 
Hidrográfica configuram a base da gestão das águas, tendo competência para aprovar o Plano de Bacia 
e aplicá-lo. Os Planos de Bacia devem conter o planejamento e as proposições para a gestão integrada 
dos recursos hídricos. 
No caso da porção paulista da bacia do Paraíba do Sul, foi criado em 1994 o Comitê da Sub-bacia 
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CBH-PS ou Comitê Paulista). Em 1996, criou-se o Comitê de 
Integração da Bacia do Paraíba do Sul, visando integrar os agentes públicos, agentes privados e 
concessionários de serviços atuantes ao longo da vasta bacia. A Figura 4.10 ilustra os agente atuantes 
na bacia do Paraíba do Sul. 

 
Figura 4.10 – Agentes atuantes na bacia do Paraíba do Sul. 

Fonte: Fundação COPPETEC, 2006. 
 

4.9.1 O Plano de Bacia do Paraíba do Sul 

O Plano de Bacia do Paraíba do Sul apresenta as condições e recomendações referentes ao sistema de 
macrodrenagem da bacia do Paraíba do Sul de maneira geral e atingindo algumas especificidades 
aplicáveis à bacia dos rios Paraibuna / Paraitinga. O plano cita o estágio de degradação atingido na 
bacia do rio Paraíba do Sul, em termos de cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo; a situação 
atingida requererá grandes investimentos, com ações de reflorestamento, incentivos nas práticas de 
manejo do solo e ações estruturais e não estruturais destinadas a reduzir a magnitude das cheias que 
hoje atingem os núcleos urbanos localizados nas diversas sub-bacias. O controle das cheias no rio 
Paraíba do Sul e nos seus afluentes de maior porte, tais como o rio Paraitinga, dependerá 
fundamentalmente de ações integradas, de curto, médio e longo prazo, que venham restabelecer 
progressivamente condições adequadas nas encostas e planícies rurais e urbanas.  

O plano ainda cita: “... Será imprescindível desenvolver estudos aprofundados voltados para a utilização 

de reservatórios de contenção de cheias, associados a outros usos, como forma de conter as enchentes, 

uma vez que a ocupação ribeirinha consolidada dos núcleos urbanos, torna inviável na grande maioria 

dos casos, a adoção de medidas de recuperação, do tipo, adequações de calha, desocupação de 

margens, e de intervenções de manutenção dos cursos d’água. ...”.  
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Afirma a importância dos reservatórios existentes: “ ...Um aspecto importante a ser destacado é a 

inegável proteção oferecida pelos reservatórios existentes na bacia, principalmente, os de 

Paraibuna/Paraitinga, Jaguari e Funil, aos municípios paulistas e fluminenses banhados pelo Rio Paraíba 

do Sul. Por exemplo, na cheia extraordinária ocorrida no ano de 2000, a maior de todo o histórico das 

estações do médio Paraíba, o reservatório da Usina de Funil foi decisivo na proteção dos municípios 

fluminenses, armazenando uma parcela substancial da cheia oriunda do trecho paulista da bacia. 

E, finalmente, aponta as recomendações relacionadas à drenagem: “...O diagnóstico dos problemas 

apontou para a necessidade de priorização de ações integradas, de curto, médio e longo prazos, a 

serem implementadas nas sub-bacias. Dentre elas, destacam-se: 

- A preservação das faixas marginais de proteção garante o livre acesso aos cursos d'água, sua 

manutenção periódica e a estabilidade da seção; 

- A restrição do nível de impermeabilização das bacias de modo a impedir o aumento das 

contribuições superficiais e o conseqüente das cheias; 

- A revegetação das encostas, a recomposição da mata ciliar e as mudanças adequadas nas 

práticas de manejo do solo; 

- O congelamento do processo de ocupação das margens dos rios e a retirada gradual da 

população ribeirinha, priorizando-se a derrubada das construções de maior risco e de maior 

interferência com a drenagem; 

- Será fundamental intensificar o monitoramento hidrológico em toda a bacia para melhoria dos 

sistemas locais e regionais de alerta de cheias. 

O Plano cita, ainda, a importância dos Planos de Drenagem Municipais, destinados ao ordenamento do 
crescimento das cidades, impondo limites para a ocupação de áreas, em processo de desenvolvimento, 
e futuras áreas de expansão dos núcleos urbanos, e além disso, identificar ações estruturais e não 
estruturais a serem implementadas nas áreas de crescimento e nas áreas rurais situadas a montante, 
com influência direta na deterioração dos corpos hídricos e na qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos. 

Nas conclusões, é ressaltada a importância do gerenciamento integrado das ações preventivas e 
corretivas a serem implementadas nas bacias hidrográficas, alertando que, um futuro próximo, caso 
não haja essa abordagem, os problemas relacionados às inundações de centros urbanos atingirão níveis 
intoleráveis, configurando situações contornáveis somente através de elevados aportes de recursos 
públicos. 

 

4.9.2 Legislação relativa ao uso e ocupação do solo na bacia 

Na legislação sobre uso do solo, nas áreas de cultivo agrícola, destacam-se a Lei da Política Agrícola – 
Lei nº. 4.504/64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. Já nas áreas urbanas e da construção civil, 
destacam-se as leis municipais de uso e ocupação do solo urbano, contidas nos Planos Diretores do 
Municípios, baseados no Estatuto da Cidade – Lei nº. 10.257/01,e na  Lei nº6.766/79 (Parcelamento do 
solo). 

Além da legislação sobre o uso do solo, é importante mencionar também as normas que visam à sua 
proteção da vegetação (Lei nº. 4.771/65 – Código Florestal), as normas que regulamentam as atividades 
agrícolas para prevenir a degradação do solo (Lei nº. 6.225/75, Lei nº. 4.504/64, Lei nº. 8.171/91), e as 
normas referentes a resíduos e contaminação do solo (Resolução CONAMA nº. 313/02 – Inventário 
Nacional de Resíduos Sólidos), que compõem as condicionantes legais para o sistema de 
macrodrenagem da bacia. 

Durante a pesquisa realizada nos municípios envolvidos neste Plano Diretor, foram obtidos os 
regimentos legais referentes a gestão territorial. Estes instrumentos, incluindo o Plano Diretor do 
Município, são os principais balizadores para a expansão territorial, tendo em vista que os municípios 
apresentam grande extensão territorial, porém, com reduzida população absoluta (baixa densidade 
demográfica). Os municípios que integram a bacia do rio Paraitinga apresentam, conforme Tabela 11, 
instrumentos legais que regulamentam a gestão territorial. 

Além das leis específicas e dos códigos de edificação municipais, a lei federal de parcelamento de solo, 
chamada Lei Lehman estabelece as principais diretrizes para a preservação dos fundos de vale. 

O código Florestal foi considerado por muitos anos como sendo uma legislação aplicável a áreas rurais 
teve sua aplicabilidade entendida às áreas urbanas por decisão dos órgãos ambientais. Nessas novas 
posturas dos órgãos ambientais, extensas áreas passaram a ser consideradas como sendo Áreas de 
Preservação Permanente – APPs – restringindo e impedindo sua ocupação de forma legal. 

A Tabela 4.7 lista os instrumentos de gestão territorial identificados nos municípios pertencentes à 
bacia hidrográfica do rio Paraitinga. 

 
Tabela 4.7 – Instrumentos de gestão territorial nos municípios da bacia do Rio Paraitinga 

MUNICÍPIO 
LEI DE PARCELAMENTO DO 

SOLO 
LEI DE 

ZONEAMENTO 
CÓDIGO DE 

OBRAS 
PLANO 

DIRETOR 

AREIAS NÃO NÃO SIM NÃO 

SILVEIRAS NÃO NÃO SIM NÃO 

LORENA SIM SIM SIM SIM 

GUARATINGUETÁ NÃO SIM SIM SIM 

CUNHA NÃO SIM NÃO SIM 

LAGOINHA SIM SIM NÃO NÃO 

SÃO LUIZ DO PARAITINGA NÃO NÃO SIM SIM 

NATIVIDADE DA SERRA NÃO NÃO NÃO NÃO 

REDENÇÃO DA SERRA NÃO NÃO SIM NÃO 

PARAIBUNA NÃO NÃO SIM NÃO 

Fonte: CNM (Confederação Nacional dos Municípios), 2010 
 



 

 

 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Rio Paraitinga 

DAEE

17 

4.9.3 Plano Diretor Participativo da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga 

O macrozoneamento definido pelo Plano Diretor Participativo de São Luiz estabelece, nas áreas 
lindeiras do rio Paraitinga, faixa destinada a um parque linear integrado, zonas de uso especial, zonas 
urbanas consolidadas e zonas urbanas em estágio inicial.  

Foi elaborada sobreposição do macrozoneamento às manchas de inundação máxima e periódica, 
visando a indicar eventuais áreas de risco inseridas em áreas urbanas em fase inicial e em consolidação. 
O desenho DAE3438.E1.PP069 mostra esta sobreposição. 

Essa análise permitiu a constatação de que a faixa envolvida pelas manchas de inundação periódicas 
deve, na medida do possível, ser destinada ao parque linear integrado e zonas de uso especial que 
possam conviver com essas cheias, de forma a minimizar os prejuízos futuros. Deve ser desencorajada, 
assim, pela municipalidade, a consolidação das áreas urbanas em estágio inicial (ZCU-II) dentro desta 
faixa, substituindo por usos que possam conviver com as cheias, como parques, áreas livres destinadas 
a eventos culturais, áreas destinadas à prática esportiva. 

Nas zonas de consolidação urbana avançada, as edificações situadas em áreas de risco de inundação 
deverão ser estimuladas pela municipalidade a manter o pavimento térreo livre (pátios e jardins) 
através da revisão da revisão do código de edificações do município e incentivos fiscais, por exemplo. 

Devem, ainda, ser instituídos mecanismos que incentivem a ocupação das ZEIS, localizadas fora das 
áreas de risco de inundação, para a expansão urbana e habitacional. 

 

4.10 Caracterização Socioeconômica, política e histórica 

A bacia do rio Paraitinga localiza-se na Região Administrativa de São José dos Campos; esta região 
apresenta o quarto maior adensamento populacional do Estado. Apesar de fazer parte desta região, o 
município de São José dos Campos não é banhado por águas do rio Paraitinga e sim do rio Paraíba do 
Sul. 

Apesar da grande influência de circulação e principalmente econômica de São José dos Campos, a 
cidade mais representativa da bacia em termos socioeconômicos é Taubaté, que possui uma pequena 
parcela banhada pelo rio Paraitinga na sua porção do médio curso. 

A região apresenta forte industrialização e potencial turístico significativo. O aporte populacional 
apresenta pequena queda nos últimos anos, principalmente nos municípios menores e situados mais ao 
norte da bacia do rio Paraitinga, porém no trecho mais ao sul o incremento populacional é notável. 

A seguir, são descritas peculiaridades relativas aos municípios inseridos na bacia hidrográfica. 

• Areias 

O município de Areias foi criado em janeiro de 1748 com o nome de Santana da Paraíba Nova, e servia 
de pouso para os tropeiros que de São Paulo e Minas Gerais, que iam para o Rio de Janeiro. Em 1801, 
ganhou a denominação de Distrito de Paz. Em 28 de novembro de 1816, a pedido dos moradores, D. 
João VI concedeu o título de Vila, com o nome de Vila de São Miguel das Areias. Em 24 de março de 
1857 foi elevada à categoria de cidade, passando a denominar-se Areias. No ano de 1838, pioneira na 
plantação de café, Areias chegava a produzir 100 mil arrobas por ano, tendo anexado ao seu território 
as Freguesias de São Bom Jesus de Bananal, São José do Barreiro e São João Batista de Queluz, que se 
separaram de Areias, respectivamente, em 1832, 1859 e 1842. A cidade chegou a ser anexada à 
província do Rio de Janeiro durante a Revolução de 1842, mas já em 1843 retornava à condição de 
cidade do Estado de São Paulo. 

• Silveiras 

Silveiras surgiu ao final do século XVIII em torno de um rancho de tropas, o da família Silveira – daí o 
seu nome. Em 1830 surgia a Freguesia dos Silveiras, no então enorme município de Lorena. Com o 
desenvolvimento constante, a freguesia foi elevada à condição de Vila em 1842 – desmembrando-se de 
Lorena e tendo Nossa Senhora da Conceição como padroeira. A implantação da Vila dos Silveiras só 
viria ocorrer no dia 7 de setembro de 1844 quando ocorreu a eleição dos primeiros vereadores. Em 
1864 Silveiras foi elevada à categoria de Cidade; em 1888 foi implantada a Comarca, extinta em 1938. 

• Cunha 

A Estância Climática de Cunha tem suas origens por volta de 1695. Nessa época, muitos aventureiros 
subiam a serra pela trilha dos Guaianás, com destino ao Sertão de Minas Gerais, atraídos pela notícia de 
que havia ouro e pedras preciosas naquela região. Com isso, Cunha, que era conhecida como “Boca do 
Sertão”, tornou-se parada obrigatória para descanso e reabastecimento das tropas. 

Em 15 de setembro de 1785, o povoado é elevado à vila, com o nome de Vila de Nossa Senhora da 
Conceição de Cunha, em homenagem ao capitão General Francisco da Cunha Menezes, governador da 
Província de São Paulo. Em 1945 a prefeitura entrou com pedido de transformação do município em 
Estância Climática e no dia 28 de outubro de 1948, foi promulgada pelo governador de São Paulo a lei 
nº. 182, convertendo a cidade de Cunha em Estância Climática. 

• Lorena 

Uma das primeiras notícias de Lorena data de 1702 quando o capitão-mor Arthur de Sá e Menezes 
concedeu "provisão de mercê da passagem do rio para os passageiros de Minas". O núcleo inicial de 
povoação surgiu no fim do século XVII com as "roças" de Bento Rodrigues Caldeira, junto ao porto de 
Guaypacaré, citadas em documentos.  

Em 1718 sob a invocação de Nossa Senhora da Piedade, se constituía em Freguesia. Em 14 de 
novembro de 1788 foi elevada à Vila com o nome de Lorena, por decreto do Capitão-General, então 
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governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena, mais tarde Conde de Sarzedas, razão porque foi 
dado à nova Vila, o nome atual. 

• Guaratinguetá 

Dia 13 de junho de 1630, data dedicada ao Santo Padroeiro, marca a fundação de Guaratinguetá, pela 
construção da capela "erguida em palha e parede de mão". Em 13 de fevereiro de 1651, com a abertura 
da "estrada", o povoado é elevado a Vila. Guaratinguetá destaca-se como uma das principais vilas da 
Capitania no Vale do Paraíba, no século XVIII, que reserva à cidade, além dos períodos do ouro e do 
açúcar, fatos de especial significância religiosa. Em 1844, Guaratinguetá é elevada à categoria de 
cidade.  

• Lagoinha 

Lagoinha nasceu à margem do caminho dos tropeiros, que transportavam café da região para o Porto 
de Ubatuba. A doação de patrimônio para a construção de uma capela, deu início ao povoado, elevado 
à vila em 1880, com o título de Lagoinha. O nome se deve a uma pequena lagoa, cuja água foi 
canalizada para um chafariz público, no povoado. Surge no período de maior crescimento urbano da 
região, na época do café. Em 1953, torna-se cidade. 

• São Luiz do Paraitinga 

Em 2 de Maio de 1769  foi instituído o povoado de nome São Luiz e Santo Antônio do Paraitinga, sendo 
padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. O povoado foi elevado à condição de Vila em janeiro de 1773. A 
Vila teve rápido progresso de início, mas depois veio a estacionar na cultura dos cereais e só mais 
adiante se deu início à plantação de café e algodão. Por lei provincial de 30 de Abril de 1857 foi elevada 
à categoria de Cidade e por título de 11 de junho de 1873 obteve a denominação de "Imperial Cidade 
de São Luiz do Paraitinga". Transforma-se em Estância Turística em 5 de julho de 2002 (Lei Estadual nº 
11.197). 

• Redenção da Serra 

Denominada Paiolinho, o lugar, graças à cultura cafeeira, cresceu e foi elevado à categoria de Paz 
segundo a Lei Provincial nº 3, de 24 de março de 1860. Suas divisas com Taubaté foram demarcadas em 
23 de março de 1861. A população cresceu e a produção agrícola apresentava boas safras, o que levou 
Paiolinho a ser elevada à categoria de município segundo Lei Provincial nº 33, de 8 de maio de 1877. 
Voltou à condição de distrito pela Lei nº 6448 de 21 de maio de 1934 quando foi incorporado ao 
município pelo Decreto nº 7353 de 5 de julho de 1935 e a pertencer à comarca de Taubaté, sendo 
reinstalado a 1º de janeiro de 1936. O Decreto-Lei nº 14.334 de 30 de novembro de 1944, posto em 
vigor no quinqüênio 1949-1953 alterou seu nome para Redenção da Serra. Seu nome deriva do fato de 
ter sido o primeiro entre os municípios paulistas a libertar seus escravos, a 10 de fevereiro de 1888. 

• Natividade da Serra 

Natividade da Serra foi fundada pelo Coronel José Lopes Figueira de Toledo, em 1853, sendo elevada à 
categoria de freguesia pela Lei n.º 033, de 24 de abril de 1858, com a denominação de Nossa Senhora 
do Rio do Peixe, pertencendo à Comarca de Paraibuna. 

Foi elevada à categoria de Vila pela Lei n.º 15, de 18 de abril de 1863, com a denominação de 
Natividade. Continuou pertencendo à Comarca de Paraibuna pela Lei n.º 061, de 20 de abril de 1866. 
Foi anexada à Comarca de São Luiz do Paraitinga pela Lei n.º 350, de 26 de agosto de 1895, a qual foi 
revogada pela Lei n.º 1437, de 18 de dezembro de 1914. 

Reduzida à condição de Distrito de Paz pelo Decreto n.º 6.530, de 03 de julho de 1934, foi anexada ao 
Município e Comarca de Paraibuna e novamente elevada a Município pelo Decreto n.º 7.353, de 05 de 
julho de 1935, passando a pertencer à Comarca de Taubaté. 

O distrito de Bairro Alto foi incorporado pela Lei n.º 15, de 18 de abril de 1863. Em 1973, com a 
construção da barragem de Paraibuna e a criação do reservatório, a cidade foi relocada, surgindo a 
nova Natividade da Serra.  

• Paraibuna 

Em meados do século XVII um grupo de tropeiros proveniente de São Paulo desceu o Rio Paraitinga, 
detendo-se no local onde este rio encontra o Rio Paraibuna; embrenharam-se na mata, parando numa 
clareira 2 km adiante. No local fixaram-se, construindo uma cabana, e em homenagem ao Santo do dia, 
fizeram uma capela. Era o dia 13 de Junho, dia de Santo Antônio. 

Em 10 de Julho de 1832 a freguesia de Santo Antônio passa à condição de Vila e em 1833 é realizada a 
primeira eleição para a Câmara Municipal.  

 

4.10.1 Políticas Urbanas e aspectos administrativos e demográficos 

De acordo com o levantamento feito pelo SEADE (2000) e IBGE (2010) e as análises realizadas para o 
Plano podem-se dividir os municípios em três categorias relacionadas entre dados populacionais e 
características econômicas. A Tabela 4.8 resume as características sócio-econômicas dos municípios. 
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Tabela 4.8 - Características socioeconômicas dos municípios inseridos na bacia do rio Paraitinga 

 

MUNICÍPIO 
ÁREA 
(Km²) 

POPULAÇÃO 
(hab) 

DENSIDADE 
(hab/Km²) 

POPULAÇÃO 
NA BACIA 

(hab) 

% DA 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

URBANA 
(hab) 

RURAL 
(hab) 

IDH 

AREIAS 304 3690 12,14 353 9,6 0 353 0,723 

SILVEIRAS 412 5841 14,18 1451 24,8 550 901 0,721 

LORENA 400 87770 219,43 4192 4,8 3213 979 0,807 

GUARATINGUET
Á 

734 115357 157,16 4771 4,1 3835 936 0,818 

CUNHA 1333 23735 17,81 23286 98,1 11445 11842 0,733 

LAGOINHA 257 4909 19,10 4909 100 2849 2.060 0,752 

SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

737 10908 14,80 10908 100 6427 4481 0,754 

NATIVIDADE DA 
SERRA 

848 7674 9,05 7674 100 3149 4525 0,733 

REDENÇÃO DA 
SERRA 

317 4245 13,39 2944 69,4 1243 1700 0,736 

PARAIBUNA 735 16833 22,90 8444 50,2 1992 6451 0,771 

 
Fonte: SEADE (2000); IBGE (2010) 

 

Os municípios situados nas cabeceiras da bacia apresentam baixíssimo contingente populacional e 
densidade populacional, limitadas áreas urbanizadas e PIB mais baixo, além de abranger grande 
concentração de áreas de proteção ambiental e restrições a ocupação. Entre estes municípios 
destacam-se Areias e Silveiras, cujos IDH são os mais baixos da bacia; além disso, estes municípios não 
apresentam instrumentos legais de diretrizes para uso e ocupação, como Plano Diretor, Lei de 
Zoneamento ou Lei de Parcelamento dos Solos. Areias e Silveiras apresentam como principal insumo de 
produção as culturas temporárias e pastagens. 

Esta análise se repete também para o município de Lagoinha, no que se refere a  densidade 
populacional e contingente populacional, IDH e PIB (semelhantes aos de Areias e Silveiras), porém esse 
município conta com o diferencial de instrumentos legais para o parcelamento dos solos e instituição 
de leis de zoneamento. Sua produção principal é caracterizada por gado, além de apresentar alta 
porcentagem de culturas temporárias, que estão intimamente ligadas ao adensamento populacional na 
área rural. Embora distante dos municípios de Areias e Silveiras, o município apresenta semelhanças 
socioeconômicas com estes. 

Na segunda categorização de municípios, seguindo os mesmos parâmetros de análise dos parágrafos 
anteriores destacam-se os municípios de Cunha, São Luiz do Paraitinga, Paraibuna, Natividade da Serra 
e Redenção da Serra. Estes municípios apresentam características populacionais e de insumos de 
produção semelhantes. Cunha apresenta a maior população absoluta entre eles; sua organização de 
uso e ocupação está instituída no Plano Diretor. O município tem mais da metade da população 
ocupando a área urbana. Os outros municípios apresentam dados semelhantes, contudo destaca-se 

pela importância histórico-cultural o município de São Luiz do Paraitinga, apesar de apresentar uma 
população absoluta pequena (residentes); no período de carnaval eleva sua população em quase 10 
vezes. O centro histórico de São Luiz do Paraitinga é tombado pelo CONDEPHAAT – Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, número do processo 22066/82. 

Na terceira e última classificação destacam-se os municípios de Lorena e Guaratinguetá, cujo montante 
populacional representa cerca de 80% da população total da bacia. Ambos os municípios apresentam 
características semelhantes do ponto de vista econômico e social, fazem fronteira entre si e sofrem 
grande influência da região administrativa de São José dos Campos, Os municípios estão inseridos em 
área extremamente dinâmica do ponto de vista econômico, principalmente por causa da ligação do 
eixo Rio-São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra. Ambos os municípios apresentam instrumentos 
legais para gestão territorial como o Plano Diretor e Lei de Zoneamento. Os IDH de ambos são 
semelhantes, apresentando destaque no contexto regional e principalmente com relação ao PIB, como 
mostrado na Figura 4.11. 

 

 

 

Figura 4.11 – Taxas de Crescimento Geométrico para o Estado de São Paulo (2020) 
Fonte: Fundação SEADE, IBGE (2010). 
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Tabela 4.9 – Taxas de Crescimento Geométrico e Projeção Populacional para a Bacia do Rio Paraitinga 

 
MUNICÍPIO 

Taxa Geométrica de 
Crescimento entre 

2000-2010 (%) 

Projeção 
Populacional 
2015 (Total) 

Projeção 
Populacional 2020 

(Total) 

AREIAS 0,26 3873 4037 

SILVEIRAS 0,75 6056 6314 

LORENA 0,57 85536 88258 

GUARATINGUETÁ 0,73 117276 121824 

CUNHA 0,73 22664 23351 

LAGOINHA 0,23 4968 5083 

SÃO LUIZ DO PARAITINGA -0,02 10669 10908 

NATIVIDADE DA SERRA -0,39 6898 7115 

REDENÇÃO DA SERRA -0,43 3951 4036 

PARAIBUNA 0,22 18180 18906 

Fonte: SEADE (2010); IBGE (2010) 

 

Tabela 4.10– Taxas de Crescimento Geométrico e Projeção Populacional para as diferentes Regiões de Governo e Estado 
de São Paulo 

Região de Governo Taxa Geométrica de 
Crescimento entre 

2000-2010 (%) 

Projeção 
Populacional 
2015 (Total) 

Projeção 
Populacional 
2020 (Total) 

Taubaté 1,25 589247 616603 

Guaratinguetá 0,66 343803 356164 

Cruzeiro 0,62 126160 130282 

São José dos Campos 1,34 1033197 1087402 

Estado de São Paulo 1,09 43213026 44890501 

 
Fonte: SEADE (2010); IBGE (2010) 

 

Os municípios que integram a bacia estão diferenciados tanto no aspecto socioeconômico quanto na 
divisão regional relacionada à região administrativa ou de governo. A principal região que se destaca na 
área é a região de Governo que tem como sede a cidade de São José dos Campos, apresentando um 
dos maiores vetores de crescimento do Estado de São Paulo. 

Conforme a Tabela 4.10, as áreas que menos se destacam são justamente aquelas que apresentam as 
menores taxas de urbanização e crescimento populacional, no trecho situado mais a montante da bacia 
hidráulica. A região de governo que vem logo em seguida de São José dos Campos tem sede em 
Taubaté e engloba os municípios de São Luiz do Paraitinga e Cunha. 

De acordo com o mapa de Expansão Urbana entre 1980 e 2011 (desenho DAE3438.E1.PP049) as áreas 
urbanas de São Luiz do Paraitinga e Cunha apresentaram um crescimento na ordem de 300% no 
período. Esta urbanização pode ser comprovada pelas taxas de crescimento geométricos apresentadas 
na Tabela 4.10 e nos mapas dos desenhos DAE3438.E1.PP042 e DAE3438.E1.PP044. 

A Figura 4.12 a seguir indica as taxas de crescimento na bacia do rio Paraitinga; os trechos que 
apresentam maior crescimento populacional estão concentrados no centro da bacia, destacando-se 
principalmente os municípios de Cunha e São Luiz do Paraitinga. 
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Figura 4.12 – Mapa apresentando as taxas geométricas de Crescimento entre 2000-2010 
Fonte: Fundação SEADE. 2010 
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5. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EXISTENTE  

 

5.1. SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO PARAITINGA 

A bacia do rio Paraitinga tem sofrido ao longo do tempo diversas intervenções que têm causado 
expressivas modificações no desempenho dos seus rios em situações normais e extremas.  

Todas as ações antrópicas na bacia, tais como: desmatamento, manejo inadequado da terra, ocupação 
desordenada do solo e das encostas, despejos in natura de efluentes domésticos e industriais e 
extrações descontroladas de areia em cavas e diretamente nas calhas dos rios, contribuíram para elevar 
consideravelmente a produção de sedimentos e acelerar o assoreamento dos seus cursos de água. A 
degradação do rio Paraitinga está associada principalmente à ação predatória, agravando sobremaneira 
a freqüência das enchentes urbanas e prejudicando cada vez mais as populações ali localizadas. 

A partir das imagens de satélite da bacia do rio Paraitinga e das cartas geográficas foi caracterizado o 
sistema de drenagem da bacia, por meio das divisões em sub-bacias hidrográficas; foi também 
caracterizada a ocupação da bacia relacionada à área de cada município integrante. 

Esta descrição também leva em consideração a Figura 4.6, que destaca o Uso e Ocupação da Bacia, 
predominantemente pastagens e áreas de solo exposto. Estas análises inferem nas estimativas de áreas 
de erosão, ocupação da bacia e outros aspectos relevantes para a caracterização da bacia e os 
municípios que a compõem. 

Nas áreas de planalto localizadas na porção do Planalto de Paraitinga, os rios principais adotam 
orientação ENE, adaptando-se às faixas de gnaisses menos resistentes e de micaxistos, representando 
também, em seus pequenos cursos, adaptação às direções de fratura NNW. 

Para efeito do presente estudo, a bacia do rio Paraitinga está dividida em 11 sub-bacias. 

De acordo com a planta do desenho DAE3438.E1.PP050 a bacia hidrográfica do rio Paraitinga possui 
2.412,6 km², dividida em 11 sub-bacias hidrográficas apresentadas na descrição da Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Sub-bacias do Rio Paraitinga 

BACIAS ÁREA EM km² 

AREA 1 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA 211,1 

AREA 2 - CÓRREGO DO CHAPÉU 245,7 

AREA 3 - RIO TURVO 158,0 

AREA 4 - RIO CARIOCA 148,3 

AREA 5 - RIBEIRÃO DA SERRA 142,9 

AREA 6 - RIO JACUZINHO 333,5 

AREA 7 - RIO PALMITAL  358,7 

AREA 8 - RIO MATO DENTRO 186,5 

AREA 9 - RIBEIRÃO DA POMBA 261,8 

AREA 10 - RIBEIRÃO DAS 7 CABEÇAS 108,4 

AREA11 - MONTANTE (MUNICÍPIOS DE AREIAS e SILVEIRAS) 257,7 

TOTAL 2.412,6 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011. 

5.1.1 Reservatórios da Usina Hidrelétrica Paraibuna e da Usina Hidrelétrica Jaguari 

Os reservatórios de Paraibuna/Paraitinga têm como principais finalidades o abastecimento de água, a 
regulação de vazões de cheias e a geração de energia. Eles regulam a vazão do rio Paraíba do Sul, 
responsável pelo fornecimento de água para várias cidades do Vale do Paraíba e do Estado do Rio de 
Janeiro. Ademais, o controle de vazões proporcionado pelos reservatórios Paraibuna e Paraitinga é de 
suma importância para o controle de enchentes nas cidades ao longo do Vale do Paraíba. 

Os reservatórios da UHE Paraibuna e da UHE Jaguari são os principais reguladores das vazões do rio 
Paraíba do Sul. A UHE Paraibuna foi concluída em 1978 e está localizada no município de Paraibuna. A 
usina tem potência total instalada de 85 MW e duas unidades geradoras com turbinas tipo Francis. A 
área total do seu reservatório é de 224 km², composta pelo reservatório de Paraibuna, que tem 177 
km² e pelo reservatório de Paraitinga, com 47 km², ambos interligados. 

A Figura 5.1 apresenta a bacia de drenagem do rio Paraitinga e a Figura 5.2 a divisão em sub-bacias. 
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Figura 5.1 – Imagem de satélite da Bacia do Rio Paraitinga e sub-bacias correlacionando os limites municipais. 
Fonte: Google Earth (2011) e Hidrostudio Engenharia (2011) (FAZER A3 e EXCLUIR DO TEXTO) 
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Figura 5.21 – Mapa de Localização das sub-bacias hidrográficas do Rio Paraitinga 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2010(FAZER A3 e EXCLUIR DO TEXTO) 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS 

Conforme já exposto, a bacia do rio Paratinga está setorizada em 11 sub-bacias. A Tabela 5.1 lista as 
sub-bacias, destacando seus nomes (de acordo com o rio ou córrego mais significativo). 

De forma geral, a bacia do rio Paraitinga apresenta três partições distintas do ponto de vista fluvial: as 
bacias das áreas 9, 10 e 11 (ribeirão da Pomba, ribeirão das 7 Cabeças nos municípios de Areias e 
Silveiras respectivamente) apresentam a região das cabeceiras e nascentes do rio Paraitinga, 
apresentando alta declividade e maior espraiamento do canal. Este trecho é denominado de trecho 
Montante da bacia: 

• Área 11 – Montante (municípios de Areias e Silveiras) 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 

• ribeirão da Pomba 

 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 

 

O Médio Curso do rio Paraitinga apresenta as bacias das áreas 8, 7, 6 e 5 (rio Mato Dentro, Palmital, 
Jacuizinho e ribeirão da Serra respectivamente). Estas áreas apresentam várzeas e trechos com alta 
declividade. No município de Cunha situa-se a maior porção do rio Jacuzinho, que apresenta maior 
extensão, com mais de 290 km. 

• rio Palmital 
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Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 

• rio Jacuizinho 

  

  

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 

• ribeirão da Serra 

 

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2010 

Entre as áreas 1 e 4 (rio Turvo, rio Carioca, ribeirão do Chapéu e São Luiz do Paraitinga), que está 
situada no trecho mais a jusante da bacia, encontram-se os trechos com maior declividade e 
estreitamento do canal; o efeito deste estreitamento é potencializado pela existência de grande 
quantidade de rochas no leito do rio, provocando o aumento da velocidade das águas neste trecho. O 
trecho entre os municípios de Redenção da Serra e Natividade da Serra apresenta grande influência do 
remanso da represa de Paraibuna. 

 

• ribeirão do Chapéu 

  

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 
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• Trecho ao longo de São Luiz do Paraitinga 

  

  

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2011 

 

5.2 EVENTOS CHUVOSOS CRÍTICOS OBSERVADOS 

5.2.1 O evento chuvoso dos dias 31/12/2009 a 01/01/2010 

As cheias provocadas pelas chuvas no final do ano de 2009 e inicio do ano de 2010 provocaram diversos 
problemas ao longo do rio Paraitinga, bem como na maioria de seus afluentes. A bacia do rio Paraitinga 
apresenta mais de 2412 km² de área de drenagem, distribuída por 11 municípios. Conta  com alta 
densidade da rede de drenagem e ocupação predominantemente rural. Na maioria dos casos, por se 
tratar de municípios com áreas territoriais muito extensas e população rural esparsa, como o exemplo 
de Cunha, estes problemas ficaram menos evidentes, mas foram documentados na maioria das vezes 
pelos técnicos das municipalidades e foram aqui inseridos. 

Neste capítulo, também é apresentada a memória fotográfica das ocorrências deste evento crítico nos 
municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Paraitinga.  

Podemos destacar, dentre as ocorrências, a destruição da maioria das pontes junto aos cursos d’água 
principais, fato que contribuiu para o isolamento de inúmeros povoados ao longo da bacia. Ficaram 

inundadas as áreas da planície aluvionar e os primeiros terraços ao longo de todo o rio Paraitinga e seus 
principais afluentes, atingindo boa parte das habitações rurais. Deslizamentos foram registrados ao 
longo de toda a bacia, em especial nos locais onde já houve movimentação de terra pela ação antrópica 
(estradas, lotes residenciais). 

5.2.1.1 Caracterização regional 

Com base no relatório “Panorama geral dos municípios afetados pelo evento crítico ocorrido no início 
de 2010” elaborado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – Bacia do Paraíba e Litoral Norte 
(BPB), foram levantados os dados de chuva da estação pluviométrica localizada na Unidade de 
Conservação, Núcleo Santa Virgínia, pertencente à Fundação Florestal. O Posto Meteorológico está 
localizado nas seguintes Coordenadas UTM: 7.416,907 Km N / 486.400 Km E (ver Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3 - Localização do Posto Meteorológico (Carta IBGE - 1: 50.000 – UBATUBA – SF-23-Y-D-III-4). 

Fonte: DAEE, janeiro de 2010. 

Posto Metereológico 
“Núcleo Santa Virgínia” 
7.416,900 Km N / 486,400 Km 
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Tabela 5.1 – Dados de chuva coletados no Posto Meteorológico “Núcleo Santa Virgínia”- Dezembro 2009 

 
DIA HORA CHUVA (mm) 

01 24:00 8,6 

02 24:00 22,8 

03 24:00 30,8 

04 24:00 290,8 

05 24:00 20,4 

06 24:00 1,6 

07 24:00 6 

08 24:00 123,4 

09 24:00 36,2 

10 24:00 8,2 

11 24:00 13,4 

12 24:00 0 

13 24:00 30,6 

14 24:00 1,8 

15 24:00 0,2 

16 24:00 6,8 

17 24:00 30,8 

18 24:00 41,8 

19 24:00 15,8 

20 24:00 0,2 

21 24:00 0 

22 24:00 0 

23 24:00 0 

24 24:00 1 

25 24:00 0,2 

26 24:00 3,8 

27 24:00 42,4 

28 24:00 58,2 

29 24:00 65,2 

30 24:00 73 

31 24:00 77,8 

Total acumulado 1011,8 
Fonte: DAEE, janeiro de 2010 

 
Tabela 5.2 – Dados de chuva coletados no Posto Meteorológico “Núcleo Santa Virgínia”- Janeiro 2010 

 
DIA HORA CHUVA (mm) 

01 24:00 200,2 

02 24:00 0 

03 24:00 0,6 

04 24:00 0,2 

05 24:00 0,4 

06 24:00 0,2 

07 24:00 0 

Total Acumulado 201,6 
Fonte: DAEE, janeiro de 2010
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5.2.1.2 Município de São Luiz do Paraitinga 

A área urbana da cidade ficou inundada por cerca de 4 dias, desde 
a madrugada do dia 31-12-2009 até o dia 04-01-2010, destruindo 
parte do centro histórico do município e deixando milhares de 
desabrigados (cerca de cinco mil pessoas, incluindo a área rural). 

No setor rural, vários bairros ficaram isolados devido à inundação 
de estradas vicinais e ao escorregamento de encostas (barreiras), 
além da queda de pontes. Segundo dados fornecidos pela Defesa 
Civil do Estado de São Paulo houve seis mortes. Vários pontos do 
município ficaram isolados. Houve queda de pontes e 
escorregamento de encostas nas estradas vicinais.  

A enchente atingiu cerca de 80 imóveis tombados pelo 
CONDEPHAAT, como a Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa, a 
Capela das Mercês e cerca de 110 imóveis particulares situados às 
margens do rio Paraitinga ou em áreas de risco nas encostas de 
morros. Estradas rurais foram avariadas, assim como dois acessos 
de entrada à cidade e várias pontes rurais. Com relação aos 
imóveis tombados destruídos, em nenhum lugar a enchente 
produziu mais danos significativos do que nas imediações da Praça 
Oswaldo Cruz.  

Técnicos do DAEE estiveram presentes no local, nos dias 02, 03 e 
04 de janeiro de 2010, a fim de diagnosticar preliminarmente a 
situação do problema. Em atendimento ao pedido da Defesa Civil 
do Estado de São Paulo, a equipe técnica do DAEE/BPB realizou 
uma vistoria in loco na foz do ribeirão do Chapéu, constatando 
que ele está em confluência no sentido de contrafluxo com o rio 
Paraitinga, o que, segundo relato de técnicos da Prefeitura 
Municipal e de moradores que vivenciaram o ocorrido, contribuiu 
para agravar ainda mais a enchente que atingiu o município. 

Fotos do dia 31/12/2009 

 
Foto 5.1 -Início da Cheia – Esquina da Rua dos Pressoto  

 

 
Foto 5.2 -Início da Cheia – Esquina da Rua dos Pressoto  

 

 
Foto 5.3 – Ponte com Rua dos Pressoto 

 
 
 

 
Foto 5.4 –Rua Cel. D. Castro com Mns. Ignácio Giolia – Avanço da Enchente  

 

 
Foto 5.5 –Praça Oswaldo Cruz –início da Enchente 

 

 
Foto 5.6 –Praça Oswaldo Cruz –avanço da Enchente 



 

 

 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Rio Paraitinga 30 

DAEE

 
Foto 5.7 –Praça Oswaldo Cruz –avanço da Enchente 

 

 
Foto 5.8 –Igreja Matriz –Avanço sobre escadarias 

 
Fotos do dia 01/01/2010 

 
Foto 5.9 –Igreja Matriz –Colapso 

 
Foto 5.10 –Praça Oswaldo Cruz – panorâmica 

 

 
Foto 5.11 - Panorâmica do núcleo urbano 

 
 

 
Foto 5.12 - Panorâmica do núcleo urbano II 

 

 
Foto 5.13 - Detalhe do Mercado Municipal 

 

 
Foto 5.14 - Detalhe da inundação 

 

 
Foto 5.15 – Panorâmica do núcleo urbano III 
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Foto 5.16 – Escombros da Igreja Matriz. 

 
 

 
Foto 5.17 – Escombros no centro da cidade após a ocorrência do evento 

crítico. 
 

 
Foto 5.18- Visão geral da cidade, dia 05/01/2010 

 
 

 
Foto 5.19-Trecho nas proximidades do centro urbano 

 
Foto 5.20-Trecho nas proximidades do centro urbano 

 
 

 
Foto 5.21-Trecho nas proximidades do centro urbano 
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5.2.1.3  Município de Redenção da Serra 

Os problemas mais graves ocorridos no município de Redenção da Serra foram causados em áreas 
isoladas, afetando de forma significativa populações rurais e distantes do núcleo urbano, como no 
bairro dos Bentos. Houve destruição de pontes e acessos rurais, causando transtornos para as 
populações principalmente do ponto de vista de deslocamento e acessibilidade. Trechos da cidade 
Velha foram também atingidos, por estarem em cotas mais baixas. A área de maior concentração 
populacional situa-se em cotas mais elevadas.  

De acordo com levantamentos executados, o nível d’água da área em dias normais é 714 metros, e no 
dia da cheia esta cota atinciu 717 metros. 

 

 

Figura 5.4 - Mapa do município de Redenção da Serra – março de 1983 /Cartografia Oficial do município. 
 
 

 
Foto 5.22 - Cidade de Redenção da Serra 

 

 
Foto 5.23 - Cidade de Redenção da Serra – vista da cidade travessia braço da Represa da CESP – encoberta pela enchente 

de dez-2010/já-2011 
 

 
Foto 5.24 - Rio das Antas – Afluente do Paraitinga – Ponte do Moacyr – um dia após os eventos de dezembro 2010 

 

Bairro dos Bentos 
Cidade Velha 
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Foto 5.25 - Estrada dos Barbosas que margeia o rio Paraitinga - um dia após os eventos de dezembro 2010 

 

 
Foto 5.26 - Cidade Velha um dia após os eventos de dezembro 2010  

 
Foto 5.27 - Várzea dos Bentos um dia após os eventos de dezembro 2010 

 

 
Foto 5.28 - Trecho do Rio Paraitinga – trecho erodido – Bairro dos Bentos. 

 
 
 

5.2.1.4 Município de Natividade da Serra 

No município de Natividade da Serra as regiões mais atingidas foram os bairros de Rodrigo Soares e 
Marmelada, estes bairros ficam afastados da zona urbana da cidade no trecho do rio Paraitinga 
próximo à Rodovia SP-121. 

 

Figura 5.5 – Natividade da Serra - Localização dos bairros atingidos 

Na região foram atingidas áreas ao longo do rio Paraitinga e também em seus afluentes, em especial o 
rio do Lixo no bairro da Marmelada e Rodrigo Soares.  

Bairro da Marmelada 
e Rodrigo Soares 
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Foto 5.29 – Ponte Rodrigo Soares 

 

 
Foto 5.30 – Bairro da Marmelada 

5.2.1.5 Município de Cunha 

Cunha apresenta o segundo maior território dentro da bacia do Paraitinga. Neste sentido destaca-se 
também a quantidade de estradas vicinais ao longo de todo o município, principalmente conectando as 
regiões mais remotas do município à área urbanizada. O núcleo urbano possui cerca de 12171 
habitantes e sua área rural possui 9703 habitantes  (de acordo com o CENSO realizado pelo IBGE/2010). 

Por se tratar de um município com dimensões territoriais muito extensas, foram relatados problemas 
principalmente nas áreas rurais, porém em alguns afluentes dentro da área urbana houve 
transbordamentos e avarias de pontes, além de desmoronamentos de casas e queda de barreiras.  

As principais áreas atingidas abrangeram os afluentes do rio Paraitinga, destacando-se principalmente 
os rios Jacuí, Jacuizinho e Jacuí-Mirim. 

Além das inundações, foram observadas grandes áreas de erodidas e trechos assoreados, por causa de 
grande quantidade de materiais carregados pelas forças das águas. 

De acordo com os levantamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de de Cunha e pela Defesa Civil 
foram inventariadas ao todo 61 pontes danificadas, 41 das quais já foram reconstruídas. A maior parte 
das áreas rurais ficou inteiramente isolada, e, para a retirada das populações das áreas de riscos, foram 
construídas pontes provisórias (de madeira) que em alguns casos permanecem, como por exemplo a 
ponte do antigo bairro da Roça Grande, que liga Cunha a Silveiras. 

 

 
Foto 5.31 - Ponte do bairro Roça Grande – ligação entre Cunha e Silveiras (trecho do Rio Paraitinga) 

 

Na mesma estrada que liga Cunha a Silveiras, no trecho de travessia do rio Jacuí, foram relatadas as 
maiores cheias da região. Neste trecho foram apontadas alturas médias da lâmina d´água de 10 a 13 
metros, inundando casas e levando parte da estrutura da ponte ali existente. 
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Fotos 5.32 a 5.35 - Escorregamento de encostas na área urbana, queda de pontes e pontos de inundações em Cunha 

 
Vários pontos do município ficaram isolados. Houve queda de pontes e escorregamento de encostas 
nas estradas vicinais. A área urbana teve pontos isolados de alagamentos, além de escorregamento de 
encostas. 
 

Foto 5.36 e 5.37 - Escorregamento de encostas na área urbana e pontos de inundações - Cunha 
 

 

Foto 5.38 -  Ponte do Rio Jacuí – estruturas de gabião refeitas 
 

 
Foto 5.39 - Ponte do rio Jacuí foi atingida pelas águas 

 

 
Foto 5.40 - Próximo à ponte do rio Jacuí – as casas foram atingidas pelas águas nas cheias do verão de 2010 

 

Na área urbana os problemas estão associados principalmente a áreas de risco de escorregamento e 
erosões. Com as fortes chuvas estas áreas se desestabilizaram e desmoronaram.
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Foto 5.41 - Desmoronamento na área urbana próxima do centro 

 

 
Foto 5.42 - Transbordamento do lago na área central 

 

 
Foto 5.43 - Transbordamento do lago na área central 

 

 
Foto 5.44 - Deslizamento de terra próximo à área central. 

 

 
Foto 5.45 - Casa centenária em frente à Prefeitura de Cunha totalmente 

destruída 
 

 
Foto 5.46 - Solo saturado – deslizamento à margem da avenida da área central 

 

 
Foto 5.47 - Rompimento do asfalto 

 

 
Foto 5.48 - Rompimento do asfalto 
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Foto 5.49 – Escorregamento em encosta 

 

 
Foto 5.50 - Transbordamento do rio Jacuizinho – ponte interditada 

 
Foto 5.51 - Residência afetada pelo escorregamento 

 
Foto 5.52 - Equipes da Defesa Civil procurando sobreviventes – próximo ao rio 

Jacuizinho 

 
Foto 5.53 - Ponte de um afluente do rio Jacuizinho 

 

 
Foto 5.54 - Área de escorregamento – próximo ao rio Jacuizinho 

 
Foto 5.55 - Área de escorregamento – próximo ao rio Paraitinga 

 

 
Foto 5.56 - Área de meandro totalmente assoreado 

 

 
Foto 5.57 - Encontro da ponte destruído pelas águas – próximo ao rio 

Paraitinga 
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Foto 5.58 - Casa totalmente tomada por detritos carreados –Rio Paraitinga 

 

 
Foto 5.59 - Ponte destruída pelas cheias no rio Paraitinga 

 

 
Foto 5.60 - Meandros do rio Paraitinga após as cheias 

 
Foto 5.61 - Afluente do rio Paraitinga – destruição de bueiro em vicinal 

 

 
Foto 5.62 – Interrupção de via - trechos do rio Paraitinga 

 

 
Foto 5.63 - Transbordamento do rio Jacuí 

 

 
Foto 5.64 - Queda de barreira ao longo do trecho de vicinais 

 

5.2.1.6 Município de Guaratinguetá  

Inundação devida ao trasbordamento do ribeirão dos Motas e São 
Gonçalo (situação crítica), atingindo diversos bairros e problemas 
relacionados a escorregamento de encostas (áreas de risco) na 
área urbana. Informações obtidas junto ao Dr. André Marques – 
Diretor/Presidente do SAEG. 

 
Foto 5.65 - Enchente em Guaratinguetá - Janeiro 2010 

Fonte: www.wn.com, 2010
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Foto 5.66 - Rua Anísio Novaes – Pedreira - Guaratinguetá 

Fonte: Kátia Arruda, 1/3/2010 

 

5.2.1.7 Lagoinha  

Inundações em bairros próximos ao rio Paraitinga; 

 
Foto 5.67 - Casa destruída pela força das águas 

Fonte: portal UOL, 2010 
 

 
Foto 5.68 - Posto de combustível na saída da Rodovia dos Tamoios para a estrada de acesso a São Luiz do Paraitinga, 

Lagoinha e Cunha. Fonte: UOL, 2010 
 

A Tabela 5.3 apresenta uma síntese das ocorrências em cada município. 

 
Tabela 5.3 - Detecção dos principais problemas ocorridos nos eventos críticos na bacia do rio Paraitinga 

 

Municípios 
ÁREA  

RURAL 
ÁREA 

URBANA 
EROSÃO 

ASSORE 
AMENTO 

QUEDA DE 
BARREIRAS 

QUEDA DE  
PONTES 

ISOLAMENTO DE 
POPULAÇÕES 

RURAIS 

AREIAS x x x     x x 

SILVEIRAS x x x     x x 

LORENA x             

GUARATINGUETA x             

CUNHA  x x x x x x x 

LAGOINHA x     x x x   

SÃO LUIZ DO PARAITINGA x x x x x x   

NATIVIDADE DA SERRA x x x x   x   

REDENÇÃO DA SERRA x   x x x x x 

PARAIBUNA x             

Fonte: Hidrostudio Engenharia, 2010 
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5.2.2 Evento chuvoso de 1º de março de 2011 

A seguir estão apresentadas as fotos que ilustram uma inundação periódica na cidade de São Luiz do 
Paraitinga, ou seja, esses níveis são atingidos em média 5 vezes por ano. 

 

Foto 5.69 - Rua dos Presotto, ponto baixo sob Passarela 
 

 
Foto 5.70 - Rua dos Presotto, Mercado Municipal 

 

 
Foto 5.71 - Rua dos Presotto, a partir da margem direita do rio 

 

 
Foto 5.72 - Rua dos Presotto, a partir da Passarela 

 

 
Foto 5.73 - Rua dos Presotto, estação fluviométrica 
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Foto 5.74 - Rua Min. Ignácio Giolia, altura do Mercado Municipal 

 

 
Foto 5.75 - Rua dos Presotto, a partir da ponte 

 
 

 
Foto 5.76 - Rua dos Presotto interditada 

 

5.3. ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO 

As áreas de risco de inundação foram levantadas com base nas inspeções durante visitas aos municípios 
atingidos. Foram coletadas previamente, junto aos técnicos das prefeituras, informações como cotas de 
inundação, áreas mais atingidas e isoladas pela queda de pontes e os registros fotográficos. Os dados 
foram confirmados em campo pela equipe da HIDROSTUDIO, com base nas entrevistas com a população 
e sinais de enchente nas edificações. 

No município de São Luiz do Paraitinga foi demarcada a abrangência das inundações periódicas, que 
ocorrem anualmente. Também foram levantadas as informações das cotas de inundação máximas, com 
o objetivo de documentar o evento crítico ocorrido em Janeiro de 2010. Os desenhos foram baseados 
nos levantamentos topográficos (2010) e nas cartas do município de São Luiz do Paraitinga. 

O distrito de Catuçaba, pertencente ao município de São Luiz do Paraitinga, foi analisado, e neste caso 
foi utilizada carta do IGC 1:25000, base cartográfica que, contendo curvas de nível  de 5 em 5 m, 
permitiu a demarcação simplificada das áreas sujeitas à inundação periódica. Abordagem semelhante 
foi adotada nas imediações da cidade de Cunha. 

Complementarmente, foi elaborada estimativa das áreas sujeitas à inundação ao longo dos rios 
Paraitinga, Chapéu e Jacuí, utilizando-se cartas do IGC 1:25000 e IBGE 1:50000, de modo a identificar as 
ocupações que encontram-se em áreas de maior risco. 

A área de abrangência das inundações máxima e periódica sustentou a análise de alternativas descrita a 
seguir, no Capítulo 6. 

 

5.4. INTERRUPÇÃO DE ESTRADAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

Nos desenhos DAE3438.E1.PP067 e DAE3438.E1.PP068 são apresentadas as principais pontes atingidas 
pelos eventos ocorridos em 2009. Estas pontes em sua maioria foram reconstruídas recentemente. Por 
se tratar de obras emergenciais, as pontes foram reconstruídas utilizando recursos cedidos pelo 
Governo do Estado de São Paulo ou recursos da municipalidade. As regiões atingidas se caracterizam em 
sua totalidade como áreas pouco urbanizadas, regiões centrais como o Centro Histórico de São Luiz do 
Paraitinga e alguns bairros em Cunha, Guaratinguetá, Silveiras e Areias. 

A perda destas pontes, combinada com o deslizamento de encostas, provocou o isolamento de 
populações rurais, como pode ser constatado nos desenhos a seguir, e também e interrupção de 
serviços essenciais como abastecimento de água e energia elétrica. 
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6. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DA BACIA  

6.1 HIDROGRAMAS DE PROJETO 

6.1.1 Postos Fluviométricos 

Na bacia do rio Paraitinga encontram-se em funcionamento 2 Postos Fluviométricos, um localizado no 
município de Cunha e outro no município de São Luiz do Paraitinga. Os dados dos postos estão 
disponíveis no sistema Hidroweb da Agência Nacional das Águas - ANA e suas características são 
apresentadas a seguir. 

 

Nome Estrada de Cunha

Bacia Atlântico, Leste

Sub-bacia Rio Paraíba do Sul

Rio Paraitinga

Estado São Paulo

Município Cunha

Responsável ANA

Operadora CPRM

Latitude -22:59:36

Longitude -45:2:35

Altitude 780 m

Área de Drenagem 830,50 km²

Posto 58030000

 
 

Nome São Luiz do Paraitinga

Bacia Atlântico, Leste

Sub-bacia Rio Paraíba do Sul

Rio Paraitinga

Estado São Paulo

Município São Luiz do Paraitinga

Responsável ANA

Operadora CPRM

Latitude -23:13:19

Longitude -45:19:24

Altitude 730 m

Área de Drenagem 1956  km²

Posto 58040000

 

6.1.2 Determinação dos Hidrogramas 

Para a determinação das vazões de pico e dos hidrogramas de projeto foram levantados os dados de 
vazões consistidas em ambos os postos citados, sendo descartados os anos com falhas nas séries. Desta 
maneira, para o posto de Cunha foram utilizados 70 anos de série histórica, enquanto que para o posto 
de São Luiz do Paraitinga, foram utilizados 23 anos de série histórica. Nota-se que não existem eventos 
significativos observados em nenhum dos postos em operação. 

Devido ao baixo número de dados disponíveis, da inexistência de eventos significativos na série e do 
tamanho das áreas de drenagem de cada posto, decidiu-se utilizar o método de Mockus (Hidrograma 
Unitário Curvilíneo) para a determinação das vazões excepcionais, assim como para os hidrogramas de 
projeto da Barragem. O método de Mockus se baseia, em síntese, na seguinte premissa: 

“Em bacias de grande porte, sem observação de eventos significativos, pode-se extrair apenas uma 

informação segura: o volume descarregado no tempo. Para cada volume observado, corresponde um 

único valor de altura equivalente de run-off ocorrendo em toda a bacia” (Conte, 2010). 

Pode-se assumir a hipótese de que os volumes escoados em uma bacia hidrográfica estão alinhados e 
podem ser previstos por uma simples equação linear logarítmica, porque sempre podem ser 
transformados em uma altura equivalente de run-off. 

Para bacias grandes, nota-se que os picos máximos médios diários anuais observados não são muito 
diferentes das máximas médias anuais com 7 dias de duração, ou até mesmo das médias com 15 e 30 
dias de duração. Isto é, existem hidrogramas, porém sem picos definidos. Ou seja, os poucos 
hidrogramas observados têm forma semelhante à retangular. 

A partir da área de drenagem da bacia e da observação dos dados de vazão foram determinados os 
tempos de base dos hidrogramas, sendo definido para o posto Estrada de Cunha o tempo de base igual 
a 13 dias e para a o posto São Luiz do Paraitinga, tempo de base igual a 15 dias. 

Em seguida foram calculados os valores máximos médios anuais de vazão para os tempos de base 
referentes a cada posto. Os máximos médios anuais são então ordenados de maneira decrescente de 
forma a aproximar os períodos de recorrência da amostra. Os dados são plotados em papel Log e 
aproximados por uma reta do tipo: 

Qdias = a*Ln(T) +b 

Os valores de b representam a vazão de base do rio no ponto considerado. Para o cálculo do pico 
devemos considerar a fração excedente, ou seja, a*Ln(T), que posteriormente é somado à vazão de 
base. 

Conforme apresentado anteriormente, para o cálculo do pico temos: 

Qp = 3,7453*a*Ln(T) + b 
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6.1.3 Resultados 

Os resultados para o ajuste da vazão máxima média cada bacia são apresentados abaixo: 

Estrada de Cunha: Q11 = 8,783*Ln(T) + 20,305  
 
São Luiz do Paraitinga: Q15 = 25,172*Ln(T) + 52,724 

A partir dos ajustes foram calculadas as vazões máximas Qmáx. Os resultados para ambos os postos estão 
dispostos nos gráficos e tabelas 6.1 e 6.2. 

Tabela 6.1 – Vazões de Cheia para o Posto Estrada de Cunha 

T (anos) DQ13 QB Q13 Qmáx

1 0 20 20 20

2 6 20 26 43

5 14 20 34 73

10 20 20 41 96

25 28 20 49 126

50 34 20 55 149

100 40 20 61 172

500 55 20 75 225

1.000 61 20 81 248

10.000 81 20 101 323

POSTO 58.030.000 (Estrada do Cunha); A=830,5 km²

 

 

Tabela 6.2 – Vazões de Cheia para o Posto de São Luiz do Paraitinga 

T (anos) DQ15 QB ajuste Q máx

1 0 53 53 53

2 17 53 70 118

5 41 53 93 204

10 58 53 111 270

25 81 53 134 356

50 98 53 151 422

100 116 53 169 487

500 156 53 209 639

1.000 174 53 227 704

10.000 232 53 285 921

POSTO 58.040.000 (S. L. do Paraitinga); A=1.956 km²

 

Gráfico 6.1 – Vazões de Cheia para o Posto Estrada de Cunha 

 

 

Gráfico 6.2 – Vazões de Cheia para o Posto de São Luiz do Paraitinga 
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6.1.4 Hidrogramas Naturais 

A partir das vazões máximas determinadas e dos tempos de base de cada posto, foram determinados os 
hidrogramas naturais para diversos tempos de retorno (T). 

 

Gráfico 6.3 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 10 anos 

 

Gráfico 6.4 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 25 anos 

 

 

Gráfico 6.5 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 50 anos 
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Gráfico 6.6 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 100 anos 

 

 

Gráfico 6.7 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 500 anos 

 

 

Gráfico 6.8 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 1000 anos 

 

 

Gráfico 6.9 – Hidrogramas Naturais para Tempo de Retorno 10000 anos 
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6.1.5 Evolução das vazões no Posto Fluviométrico Estrada de Cunha 

Ao longo do tempo, a bacia do rio Paraitinga sofreu mudanças radicais na ocupação do solo, que 
acabaram por alterar o seu comportamento original com relação à capacidade de reter água e também 
de transportar sedimentos. A modificação do ambiente pelo homem (ações antrópicas) é evidenciada 
pela substituição das matas nativas por pastagens, o que acarreta: 

� Diminuição da permeabilidade do solo, com conseqüente aumento nas vazões transportadas 
pelos rios e córregos;  

� Desmatamento e deterioração das condições da mata ciliar, com, conseqüente, aumento da 
erosão e do assoreamento dos rios e córregos. 

De acordo com DIAS (2005) a situação de uso e ocupação do solo na bacia do Paraitinga era a seguinte 
em 2005: 

Tabela 6.3 – Ocupação da Bacia do Rio Paraitinga 

Tipo Percentual (%)

Pastagens 80,02

Vegetação Nativa 18,23

Outros 1,75

Soma 100,00

Levantamento para Bacia do Rio Paraitinga -2005

 

Os efeitos diretos desta degradação podem ser traduzidos pela alteração consistente no 
comportamento hídrico da bacia, como se pode verificar pela evolução das vazões médias anuais 
observadas. A partir dos registros históricos de cotas e vazões na seção do Posto Fluviométrico Estrada 
de Cunha, foi feita uma análise da evolução das vazões ao longo do tempo, desde que começaram a ser 
medidas nesse Posto. O Gráfico 6.10 mostra que as vazões médias anuais do rio neste local, que 
variavam em torno de 17 a 18 m³/s, no ano de 1935, passaram para, aproximadamente, 26 m³/s, a 
partir de 1986, ainda com nítida tendência de crescimento até os dias atuais. 

 

Gráfico 6.10 – Médias Móveis no Posto Fluviométrico Estrada de Cunha 
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7. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Os eventos chuvosos que ocorreram na bacia do rio Paraitinga entre 2009 e 2010 atingiram de forma 
particularmente grave a área urbana do município de São Luiz do Paraitinga e, devido à grande 
destruição ocorrida, foi feito o diagnóstico da situação atual, com o propósito de: 

a) determinar os limites da capacidade da calha e os pontos críticos para início de inundações; b) 
identificar as medidas e intervenções a serem aplicadas, tanto em caráter emergencial quanto de longo 
prazo, para prevenir ou mitigar os impactos de futuras cheias na bacia do rio Paraitinga. 

Para tanto, além dos dados fluviométricos apresentados no item anterior, foi feita a aquisição de dados 
topobatímetricos, que abrangessem a área urbana da cidade e parte da bacia hidrográfica.   

A partir das informações coletadas, foi realizada a análise dos dados, com o objetivo de verificar os 
capacidade atual da calha do rio Paraitinga, ao longo do perímetro urbano do município; foram 
realizados também estudos e simulações matemáticas do comportamento da linha d´água, para a 
identificação dos pontos mais vulneráveis a inundações, assim como a influência do ribeirão do Chapéu 
nos eventos de cheia no trecho do rio que banha a cidade. 

7.1 LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 

Os levantamentos topobatimétricos foram executados a partir do bairro dos Pimentas  até a  foz  do 
ribeirão do Chapéu.  A batimetria foi integrada ao levantamento topográfico cadastral (curvas a cada 
metro) executado pelo DAEE.  
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A partir desta integração foram geradas diversas seções no rio Paraitinga para a realização dos cálculos 
de linha d’água e o Modelo Digital de Terreno (MDT) com o qual foi possível estimar as manchas de 
inundação para diversas linhas d’água, nas condições atuais da calha do rio. Foi contratado ainda um 
levantamento topográfico específico do passeio sobre as margens do rio Paraitinga, ao longo das ruas 
dos Presotto e Cap. Benedito Sobrinho, de forma a definir com precisão a cota mínima para o início da 
inundação. 

Além dos levantamentos descritos acima, foram ainda analisadas cartas IGC em escala 1:10000 para a 
avaliação da viabilidade de construção de obras hidráulicas, a montante ou a jusante da cidade. 

7.2 OBTENÇÃO DA CURVA-CHAVE NO POSTO 58040000 

A partir dos levantamentos topobatimétricos, a seção do posto fluviométrico localizado sob a ponte que 
dá acesso à Praça Dr. Oswaldo Cruz foi reconstruída e é apresentada no Gráfico 7.1. 

Gráfico 7.1 – Seção do rio no Posto Fluviométrico 58040000 
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Este posto é dotado de uma régua fixada no muro de encontro da ponte, na margem esquerda, com 
leituras diárias, de acordo com o padrão do DAEE. 

Com os registros de leituras do posto, obtidos no Hidroweb - ANA, foi construída sua curva-chave, 
referenciada às leituras de alturas d’água observadas, uma vez que não se encontra disponibilizado a 
cota nível 0 (zero) da régua daquela seção. 

Gráfico 7.2 – Curva-Chave para os dados observados 

 

Como as medições de níveis não estão referenciadas a um datum absoluto, a determinação do nível de 
extravasamento da calha foi determinada de maneira indireta. Pode-se verificar, pelas medições e 
levantamentos da topografia local que a vazão de 115 m³/s corresponde ao nível máximo anterior ao 
extravasamento, aproximadamente, na cota 736,20 m, o que permitiu definir a curva-chave observada 
no posto em valores absolutos. Com vistas a gerar subsídios para análise da cheia de dez/2009 - 
jan/2010, a curva-chave para o restante da seção foi extrapolada de acordo com o método de Stevens.  

Como resultado, tem-se a curva-chave composta para a seção do posto fluviométrico, com os dados 
observados e calculados, apresentada no Gráfico 7.3. 
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Gráfico 7.3 – Curva-Chave Composta para a Seção do Posto Fluviométrico 58040000 
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7.3 SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

A verificação da capacidade de vazão do rio foi executada para o trecho levantado por batimetria, com 
seções obtidas a partir do MDT. Foram geradas 21 seções topobatimétricas, numa extensão total de 
8080 m.  

Para a determinação das linhas d’água, foram feitas simulações de curvas de remanso, ao longo dos 

trechos de interesse, por meio do software HEC-RAS 4.1®, de acordo com os procedimentos do 

Standard Step Method.  

A aplicação do Standard Step Method assume que: 

• O regime é permanente no tempo e gradualmente variado no espaço; 

• As distribuições de pressão são hidrostáticas; 

• O fluxo é uni-dimensional; 

• A declividade do canal é pequena; 

• A distribuição de velocidades na seção é fixa. 

Para a calibração do modelo de simulação do remanso, foram consideradas a declividade da linha de 
energia na seção mais a jusante e coeficiente médio de Manning igual a 0,030, para a rugosidade da 
calha. 

Como resultado, foi obtida a vazão de 105 m³/s para a capacidade limite atual da calha no trecho 
urbano de São Luiz do Paraitinga, consistente com a vazão obtida na análise dos dados do posto 
fluviométrico 58040000.  

A partir dos levantamentos estudos desenvolvidos adotou-se como vazão de restrição (vazão máxima 
que não acarreta em inundação) do trecho de São Luiz do Paraitinga o valor de 115 m³/s. Ressalta-se 
que esta vazão não atende a períodos de retorno superiores a TR = 2 anos (Qpico= 118 m³/s, Tabela 6.2), 
ou seja, ocorre, em média, uma inundação a cada 2 anos na área  urbana. 

 

8. INFLUÊNCIA DA FOZ DO RIBEIRÃO DO CHAPÉU SOBRE O NÍVEL D’ÁGUA DO RIO 

PARAITINGA NO TRECHO DO CENTRO HISTÓRICO DURANTE EVENTOS DE CHEIAS 

O ribeirão do Chapéu é um afluente da margem esquerda do rio Paraitinga. Sua nascente situa-se 1344 
metros acima do nível do mar e sua foz no Paraitinga está localizada aproximadamente 4 km a jusante 
do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga. O talvegue do ribeirão do Chapéu tem comprimento de 
aproximadamente 31 km; a área de drenagem da bacia totaliza 205 km². O curso d’água apresenta 
trechos meandrados atravessando o meio rural.  

A foz do Chapéu no rio Paraitinga apresenta o sentido de escoamento parcialmente contrário ao 
escoamento do rio Paraitinga, conforme ilustrado na Figura 8.1; em qualquer condição de vazões em 
ambos os rios ocorre perda de carga, gerando aumento do nível d’água e remanso em ambos os cursos 
d´água. 

Após a grande cheia no início de 2010 o DAEE passou a investigar as causas e a diagnosticar os 
problemas que teriam contribuído para as enormes proporções dos danos. Uma das causas 
consideradas foi a possível influência da foz do ribeirão do Chapéu nos níveis d´água no rio Paraitinga. 
Esta influência, especialmente no trecho do Centro Histórico, foi o que se procurou avaliar neste 
capítulo. 
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Figura 8.1 – Foz do ribeirão do Chapéu no rio Paraitinga 

Para a avaliação da influência do ribeirão do Chapéu nos níveis d´água na altura do Centro Histórico de 
São Luiz do Paraitinga, procedeu-se a dois estudos que se complementam: estudo de linhas d’água, por 
meio de cálculo de remanso no rio Paraitinga no trecho; estudo de concomitância de cheias nos rios 
Paraitinga e Chapéu. 

8.1 ESTUDO DE LINHAS D´ÁGUA 

Primeiramente estudou-se a influência dos níveis d´água na seção do Paraitinga junto à foz do Chapéu, 
nos níveis d´água na altura do Centro Histórico. 

Para tanto, foram realizados os seguintes serviços: a) levantamento topo-batimétrico no trecho de 
interesse do rio Paraitinga, para geração das seções transversais a serem utilizadas na modelagem 
hidráulica; b) cálculo das linhas d’água através do remanso, a partir do Standard Step Method. Para os 
cálculos utilizaram-se três vazões pelo canal do Paraitinga. Como o escoamento é sub-crítico, o cálculo 
se processa de jusante para montante, partindo-se de um nível conhecido na seção de jusante; os níveis 
de partida foram então adotados na seção do Paraitinga adjacente à foz do ribeirão do Chapéu. 
Realizaram-se as simulações para as três vazões (75, 150 e 220 m3/s) e para vários níveis de partida na 
seção do Chapéu, que variaram até o limite de 12 metros de profundidade do escoamento nessa seção.  

O cálculo de remanso foi realizado com o software HEC-RAS 4.1®; utilizou-se também o software 

Autocad Civil 3D 2011 para geração dos modelos de terreno (MDT) e das manchas de inundação 
resultantes dos níveis d´água calculados. O modelo de terreno foi rodado considerando o fundo do rio 
obtido da topo-batimetria realizada. Os resultados dos cálculos foram resumidos nos Gráficos 8.1 a 8.3. 

Gráfico 8.1 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 75 m³/s) 

 

O Gráfico 8.1 demonstra que para uma vazão de recorrência aproximadamente anual (ver Tabela 6.2), a 
foz do Chapéu passará a influenciar os níveis d´água no trecho do Centro Histórico apenas quando a 
profundidade do escoamento do Paraitinga na seção da  foz do Chapéu superar os 7,8 m. 

 

Paraitinga 

Chapéu 
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Gráfico 8.2 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 150 m³/s) 

 

Para uma vazão da ordem dos 150 m3/s, os níveis d´água na altura do Centro Histórico já começam a 
provocar inundação das áreas baixas (rua dos Presotto, rua Cap. Benedito Sobrinho) 
independentemente da sobrelevação do NA na seção da  foz do Chapéu. 

Para uma vazão da ordem dos 230 m3/s (Gráfico 8.3), os níveis d´água na altura do Centro Histórico 
provocam inundação significativa das áreas baixas (rua dos Presotto, rua Cap. Benedito Sobrinho e como 
limite desta inundação o local conhecido como Quatro Cantos) independentemente da sobrelevação do 
NA na seção da  foz do Chapéu. 

Do visto acima, deduz-se que para a vazão centenária, usada como critério para o estudo de alternativas 
de solução, da ordem de 487 m3/s, os efeitos no trecho do Centro Histórico seriam catastróficos 
independentemente da influência da foz do Chapéu. Para confirmar esta assertiva, simulou-se a 
passagem da vazão centenária e se verificou que o NA no trecho do Centro Histórico atinge a cota 
aproximada de 741,30 m, mesmo sem sobrelevação do NA na seção da foz do Chapéu. Nessas 
condições, as inundações das áreas baixas já são excepcionais, com ou sem a influência do Chapéu, pois 
a elevação do NA, seja com uma lâmina de 3 metros, 5 metros ou 7 metros, provoca as mesmas 
conseqüências desastrosas. A Figura 8.2 ilustra o perfil longitudinal do rio Paraitinga a partir da Foz do 
Chapéu ao Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga, para uma vazão de recorrência aproximadamente 
anual. 

 

 

Gráfico 8.3 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 230 m³/s) 
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Figura 8.2 – Influência da foz do Chapéu nos níveis d´água do Paraitinga na altura do Centro Histórico para vazão de recorrência aproximadamente anual 
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8.2 ESTUDO DE CONCOMITÂNCIA DE VAZÕES DO RIO PARAITINGA E DO RIBEIRÃO 
DO CHAPÉU 

Para complementar o estudo de influência dos níveis d´água na foz do Chapéu no trecho do Centro 
Histórico, realizou-se um estudo de concomitância das cheias do Chapéu e do Paraitinga. 

Para tanto, realizaram-se os seguintes serviços: a) estudo hidrológico para obter as vazões de projeto 
na seção da foz do Chapéu, considerando as contribuições do Paraitinga e do Chapéu; b) com base na 
seção topo-batimétrica do Paraitinga junto à foz do Chapéu foi construída a curva-chave do rio; c) 
simulações de remanso para obtenção das linhas d´água a partir das hipóteses de concomitância das 
cheias nas bacias do Paraitinga e do Chapéu. 

8.2.1 Estudo hidrológico do ribeirão do Chapéu 

Para a simulação hidrológica da formação do escoamento superficial na bacia hidrográfica foi utilizada a 
chuva de projeto, ou chuva crítica de referência, estimada com base nas curvas idf (intensidade-
duração-freqüência) válidas para Taubaté (SP), obtidas de Martinez e Magni (1999). 

Para a simulação hidrológica utilizou-se o modelo hidrológico SCS (Soil Conservation Service), 
desenvolvido nos Estados Unidos (Natural Resources Conservation Service, 1986). Neste modelo, a 
retenção de parte da chuva na bacia e a infiltração são os principais fatores que determinam a 
quantidade de chuva que se converte em escoamento superficial, chamada precipitação efetiva (PE). A 
estimativa da precipitação efetiva considera o tipo hidrológico do solo e a condição de umidade 
anterior, representados pelo parâmetro CN, que varia de 0 a 100. Quanto mais impermeável, maior o 
CN. Com o total precipitado em cada intervalo, calcula-se a chuva excedente, que se torna escoamento 
superficial direto. Para uso desse modelo, um entre os vários modelos tradicionalmente utilizados em 

hidrologia para o estudo de cheias, foi utilizado o software HEC-HMS®, um módulo da plataforma HEC 

(Hydrologic Engineering Center), desenvolvido pelo U.S. Army Corps of Engineers para simular a 
transformação chuva-vazão em sistemas de bacias e sub-bacias. 

Os Parâmetros utilizados para a simulação foram: 

• área da Bacia: 205 km²; 

• CN: 65; 

• talvegue: 31,9 km; 

• cota de cabeceira: 1344 m; 

• cota da foz: 738 m; 

• tempo de concentração (Kirpich): 57*(L³/H)0,385 = 4,4 horas; 

• intensidade de chuva (idf de Taubaté, duração de 4 horas): 119,8 mm; 

• intensidade de chuva (fator de redução): 119,8*(1-(0,1*Log (Área/25))) = 108,85 mm. 

Os resultados obtidos foram avaliados juntamente com o hidrograma do rio Paraitinga, conforme 
ilustra a Gráfico 8.4. 

Gráfico 8.4 – Hidrogramas naturais na foz do Chapéu e no postos de medição 

 

8.2.2 Simulações no Rio Paraitinga 

Obtidos os resultados hidrológicos das bacias do ribeirão do Chapéu e do rio Paraitinga, procedeu-se 
com os estudos hidráulicos no rio Paraitinga para avaliar as condições de concomitância de picos de 
cheia. 

Para geração da curva (cota x vazão) utilizou-se uma seção transversal do rio Paraitinga imediatamente 
a jusante da foz do ribeirão do Chapéu, obtida da campanha de levantamento topo-batimétrico, 
conforme Figura 8.3. 
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Figura 8.3 – Seção do Paraitinga a jusante da foz do ribeirão do Chapéu 

Nesta seção foi calculada a curva (cota x vazão) apresentada no Gráfico 8.5: 

 

Gráfico 8.5 - Curva cota x vazão do rio Paraitinga na seção a jusante da foz do ribeirão do Chapéu 



 

 

 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Rio Paraitinga 53 

DAEE

 

De acordo com esta curva (cota x vazão), a vazão de pico do hidrograma natural do Chapéu (197m³/s) 
combinada com a vazão de restrição do trecho do Centro Histórico (115m³/s) resultaria no nível 736,10 
m na foz do Chapéu. Já a vazão de pico do hidrograma natural do Chapéu (197m³/s) combinada com a 
vazão de TR 100 anos para o Paraitinga (487m³/s) resultaria no nível 741,00 m na foz do Chapéu.  

A observação do Gráfico 8.4 mostra que os hidrogramas do Chapéu e do Paraitinga possuem tempos de 
pico de cheia diferentes, considerando a concomitância da chuva sobre ambas as bacias; diante disto, 
realizaram-se as simulações: 

• V1: remanso no rio Paraitinga utilizando a vazão de restrição do trecho do Centro Histórico de 
São Luiz do Paraitinga (115m³/s, máxima vazão sem inundação das áreas baixas, nas condições 
naturais e sem medidas de proteção) sem a concomitância com a vazão de pico do Chapéu. 

• V2: remanso no rio Paraitinga utilizando a vazão de restrição do trecho do Centro Histórico 
(115m³/s) a partir da cota 736,10 m na foz do Chapéu (concomitância desta vazão com a vazão 
de pico do Chapéu). 

• V3: remanso no rio Paraitinga utilizando a vazão de TR 100 anos para o Paraitinga (487m³/s) 
sem a concomitância com a vazão de pico do Chapéu. 

• V4: remanso no rio Paraitinga utilizando a vazão de TR 100 anos para o Paraitinga (487m³/s) a 
partir da cota 741,00 m na foz do Chapéu (concomitância desta vazão com a vazão de pico do 
Chapéu). 

O resultado observado na simulação resume-se a: 

Tabela 8.1 – Resultados das simulações de concomitância dos picos de vazão no Paraitinga e no Chapéu 

Simulação 
NA na seção da Passarela 

(m) 

V1 735.50 

V2 735.65 

V3 741.36 

V4 741.83 

Sobre estes resultados pode-se inferir: a influência do Chapéu nos níveis obtidos no trecho do Centro 
Histórico reflete-se num aumento de 0,15 metros no nível d’água na seção da Passarela, entre as 
condições de não concomitância e concomitância de picos de vazões no ribeirão do Chapéu e no rio 
Paraitinga, para a vazão de restrição de 115 m3/s. Para a vazão com TR de 100 anos, a influência do 
Chapéu nos níveis obtidos no trecho do Centro Histórico reflete-se num aumento de 0,47 metros no 
nível d’água na seção da Passarela, entre as condições de não concomitância e concomitância de picos 
de vazões no ribeirão do Chapéu e no rio Paraitinga. 

As análises mostradas acima demonstram que a foz do Chapéu provoca uma perda de carga localizada 
que efetivamente eleva os níveis d´água no Paraitinga e potencializa os efeitos de vazões de cheia no 
trecho do Centro Histórico, mas isso a partir de um certo patamar de vazão e nível d´água na foz do 
Chapéu.  
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9. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES 

Os principais danos na bacia do rio Paraitinga referentes ao evento de dezembro de 2009/janeiro de 
2010 relacionam-se com a ocorrência de deslizamentos de encostas, obstruções ao escoamento dos 
rios, inundações de áreas ribeirinhas e a destruições de pontes, em alguns casos com o isolamento de 
comunidades. Na maior parte dos casos, excetuando-se o centro urbano de São Luiz do Paraitinga, o 
distrito de Catuçaba e parte do centro de Cunha, as populações afetadas por estas ocorrências 
encontravam-se em sua maioria dispersas em comunidades rurais por toda a bacia. Neste caso, as 
medidas de proteção contra enchentes resumem-se a recomendações sobre o ordenamento da 
ocupação e uso do solo e recuperação das áreas ribeirinhas, aqui denominadas genericamente de 
Medidas Extensivas. Nas áreas urbanas e nos locais onde houve destruição de infraestrutura 
(pontilhões, por exemplo) e colapso de encostas, as medidas recomendadas abrangeram a recuperação 
da infraestrutura afetada, buscando sempre readequar a segurança destas estruturas aos riscos 
hidrológicos, de acordo com a sua importância; neste Plano estas medidas são denominadas de 
Medidas Estruturais. 

Este Plano Diretor contém as recomendações de intervenções estruturais e não-estruturais válidas para 
toda a área da bacia do rio Paraitinga e abrangendo as áreas rurais e urbanas. As medidas extensivas, 
tais como o ordenamento do uso e ocupação do solo, a recuperação da cobertura vegetal e das 
condições de permeabilidade da bacia, a recuperação das áreas com riscos de colapso de encostas e a 
recuperação das margens dos rios, abrangeram toda a área da bacia. Intervenções localizadas foram 
recomendadas para as áreas urbanas e rurais dos municípios de Cunha e Lagoinha. Entretanto, é 
natural que um tratamento mais detalhado tenha sido dado à cidade de São Luiz do Paraitinga, dada 
sua condição de Patrimônio Histórico e sua conseqüente importância para o Estado de São Paulo, além 
da repercussão e da comoção provocadas quando da tragédia do verão de 2010. Assim, foi realizado 
um abrangente estudo de Alternativas de Solução, com medidas estruturais, para a proteção do Centro 
Histórico de São Luiz. 

Uma rápida observação de foto aérea do Centro Histórico de São Luiz mostra uma disposição 
morfológica do rio Paraitinga particularmente desfavorável no que diz respeito à susceptibilidade do 
Centro Histórico aos regimes de escoamento do rio. Logo a montante da ponte de ligação da av. 
Celestino Campos Coelho com o centro da cidade, o rio faz uma curva brusca, como um cotovelo: esta 
conformação favorece, quando da passagem das ondas de cheia, o extravasamento da calha do rio 
pelas águas, as quais avançam diretamente em direção à praça Oswaldo Cruz. Isto foi exatamente o que 
ocorreu durante as cheias ocorridas na passagem do ano de 2009 para 2010. 

Emerge desta situação que a solução mais óbvia para proteger a cidade é a construção de uma 
Barragem que permita amortecer os picos de cheias que atingirão a cidade. No entanto, além do longo 
prazo de maturação para a implantação de uma Barragem e dos problemas ambientais decorrentes, 
outros aspectos emergem na consideração de soluções que permitam um grau de proteção 
gradativamente maior até que se implante a obra definitiva. Esta é a tônica dos estudos de Alternativas 
de Solução para São Luiz aqui descritos. 

A escolha de alternativas e a estimativa dos custos para a diminuição dos riscos de extravasamento do 
rio Paraitinga nos trechos urbanos da bacia, em especial do trecho do Centro Histórico de São Luiz, tem 
como premissa a observância da vazão de projeto com recorrência de 100 anos. O objetivo das 
intervenções é reduzir a apenas 1% o risco de inundações quando as obras de proteção já estiverem 
implantadas, o que corresponde a um Tempo de Retorno (TR) de 100 anos, que é o critério do DAEE 
para obras de macrodrenagem. Isto significa proteger as áreas próximas do rio Paraitinga e afluentes 
contra inundações causadas por intensidades de chuvas até um valor que ocorre, em média, a cada 100 
anos. O valor da vazão correspondente a este período de retorno de 100 anos decorreu dos estudos 
hidrológicos para a bacia, realizados através de análise estatística sobre registros históricos de vazões 
obtidos dos postos pluviométricos existentes na bacia. Assim, o valor de vazão obtido corresponde a 
uma média estatística, que pressupõe a repetição, no futuro, da série passada de precipitações (aqui 
considerada estacionária); sendo uma média estatística, o valor pode ser ultrapassado num intervalo 
menor que 100 anos, ou pode não sê-lo num intervalo maior que 100 anos. 

Além da meta final de proteger as áreas urbanas contra enchentes de 100 anos, o Plano prevê adotar 
medidas que possibilitem o aumento gradual do nível de proteção, incorporando ações de curto prazo 
que possibilitem atingir gradativamente metas de vazões de enchente (ou tempos de retorno) 
crescentes, até que se logre finalizar as medidas e obras de longo prazo. Em resumo, o Plano Diretor 
prevê ações de curto e longo prazos. 

Foi sob esta ótica que se realizou o Estudo de Alternativas de Solução para a proteção do Centro 
Histórico de São Luiz, que se resumem a: 

• Desassoreamento/Derrocamento da calha do rio Paraitinga; 

• Dique de Proteção e Sistema de Pôlder nas áreas baixas do Centro Histórico; 

• Barragem de Regularização localizada a montante da cidade; 

• Túnel de Desvio do rio Paraitinga; 

• Combinação das Alternativas acima. 

9.1 ALTERNATIVA A – DESASSOREAMENTO E DERROCAMENTO 

Esta alternativa, de promover o desassoreamento e o derrocamento da calha do rio no trecho da área 
urbana da cidade de São Luiz, tem a vantagem de independer de quaisquer outras intervenções 
estruturais, mas tem eficiência relativamente curta, caso não se promova um processo de manutenção 
sistemática e freqüente. 

Os estudos hidrológicos descritos no capítulo 6 indicaram uma vazão com tempo de retorno TR 100 
anos, de 486,89 m³/s na altura do Centro Histórico (vazão esta risco de 1% de ser ultrapassada). Foram 
então realizadas as simulações com modelo de escoamento hidrodinâmico e do MDT (modelo digital de 
terreno), e, em seguida, foi avaliado o efeito da alternativa isolada (ou seja, não combinada com outras 
intervenções) de execução do derrocamento e desassoreamento da calha do rio Paraitinga para 
proteção da cidade contra a vazão acima.  
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Com base nos resultados das simulações, concluiu-se pela necessidade da remoção de 600 mil m³ de 
material da calha do rio, no trecho indicado na Figura 9.1, a um custo estimando em      R$ 
81.000.000,00 e execução estimada em 4 anos, para atendimento dessa vazão de restrição.  

 

Figura 9.1 – Localização do trecho previsto para Derrocamento e Desassoreamento 

 

9.2 ALTERNATIVA B – DIQUE DE PROTEÇÃO 

Se considerada como alternativa isolada, ou seja, não combinada com outras intervenções, esta 
alternativa de implantação do dique de proteção nas áreas baixas do Centro Histórico, para atender à 
vazão de tempo de retorno TR 100 anos, 486,89 m³/s, resultaria numa altura de muro superior a 5,0 m. 
Esta obra se mostrou inviável do ponto de vista paisagístico, apresentando impacto ambiental 
inadmissível. O custo de implantação desta alternativa seria de aproximadamente R$ 150.000.000,00 
com duração de obra de 2 anos. 

Após discussões com o DAEE e Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, o projeto foi ajustado, prevendo-se 
a altura do dique limitada a 2,0 m de altura máxima, de sorte a mitigar os impactos ambientais e 
paisagísticos identificados. Estas alterações resultaram na inserção harmoniosa das estruturas com os 
demais equipamentos urbanos lindeiros e em redução significativa dos custos de implantação; tem, 
porém, como desvantagem, a necessidade de combinação com alguma outra solução estrutural que 
compense as limitações de nível de proteção e para que se obtenham resultados no curto e médio 
prazos. 

 

9.3 ALTERNATIVA C – TÚNEL DE DESVIO 

Conforme visto no item 7.2, o rio Paraitinga, no seu trecho ao longo do Centro Histórico deve ter sua 
vazão limitada a de 115 m3/s, para que as áreas baixas resultem protegidas contra inundações. Esta 
vazão corresponde a um Tempo de Retorno próximo a 2 anos. 

Esta alternativa consiste na implantação de um grande túnel de desvio que conduz as vazões 
excedentes à vazão de restrição de 115 m³/s, desde uma seção a montante da cidade, até as 
vizinhanças da foz do ribeirão do Chapéu, conforme visto na Figura 9.2. 

                                    Figura 9.2 – Traçado previsto para o Túnel de Desvio  

A solução de desvio da vazão por meio de um túnel que circunde a cidade exigirá uma obra de alta 
complexidade de execução e funcionamento. 

Para a garantia das condições de contorno de proteção, esta solução deverá ter capacidade para limitar 
a vazão que passa pelo trecho da cidade em 115,0 m³/s e, portanto, transfere para o túnel, vazões e 
velocidades bastante elevadas, do que resultou em estruturas de grande porte. Para o túnel, foi 
adotado como fator de segurança hidrológica o evento de 1.000 anos, uma vez que não há grande 
volume retido a montante da estrutura de desvio. 

Além dos aspectos construtivos e operacionais das estruturas, a concentração pontual de vazão, para 
restituição do escoamento ao leito natural do rio, poderá resultar em processos erosivos significativos, 
antes que a área possa entrar em equilíbrio. Nos Gráficos 9.1 e 9.2 são apresentados os hidrogramas 
para tempos de retorno de 100 e 1000 anos. 
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Gráfico 9.1 – Alternativa Túnel – Hidrogramas Afluente e Efluente – Tempo de Retorno 100 anos 

 

 
Gráfico 9.2 – Alternativa Túnel – Hidrogramas Afluentes e Efluentes – Tempo de Retorno 1.000 anos 

 

 

O túnel, projetado para conduzir vazões de até 700 m³/s, deve ser escavado em rocha, sem 
revestimento sistemático, em seção arco-retângulo de 8,0 m de base e 8,0 m de altura, com cerca de 
2000 m de extensão. A montante haverá uma tomada d’água, dotada de ranhura para descida de 
elementos de comporta ensecadeira, para inspeções e eventuais reparos no circuito. A jusante, a saída 
se dará através de uma estrutura simples, de concreto armado, também dotada de ranhuras para 
lançamento de comporta ensecadeira. 

Os canais de aproximação e de restituição das vazões escoadas pelo túnel serão escavados em solo e 
rocha, com previsão de proteções apenas do solo escavado. Imediatamente a montante da tomada 
d’água, no canal de aproximação, será implantado um vertedouro de soleira livre, construído em 
concreto massa, com a finalidade de permitir o escoamento pelo túnel, apenas das vazões excedentes à 
vazão de restrição de 115 m3/s no trecho da cidade. 

O barramento no leito do rio será de pequena altura, suficiente para garantir o desvio de parte do fluxo 
para o túnel. O barramento será construído em aterro de solo compactado, coroada na cota 744,0 m, 
dotada de um pequeno vertedouro que restringirá a passagem de vazões para o túnel até o limite da 
vazão de restrição no trecho da malha urbana. Para a construção da barragem foi prevista uma galeria 
de concreto armado, sob a estrutura de barramento. 

As figuras 9.3 e 9.4 apresentam a concepção geral desta alternativa e o detalhe da área do barramento. 

 

Figura 9.3 – Túnel de Desvio: Concepção Geral 

À medida que o rio inunda determinado trecho, em condições naturais e sob a vigência de vazões 
excepcionais, o espraiamento das águas ajuda a dissipar a energia e refrear o poder destruidor das 
águas. Tendo em vista isto, é importante registrar que o túnel, ao desviar as vazões excepcionais do 
Centro Histórico, protegeria o centro urbano de São Luiz contra inundações, mas provocaria uma 
descarga concentrada e excessiva vazões, pontualmente no local de deságüe. A energia do escoamento 
no ponto de descarga estaria concentrada, portanto com poder destruidor amplificado no local de 
deságüe. O volume excessivo de água afluindo concentradamente necessitaria de uma bacia de 
amortecimento e acumulação dos volumes, que simultaneamente prevenisse os efeitos de erosão do 
escoamento. Esta condição gera custos adicionais, desapropriações e um grande passivo ambiental 
relacionado a esta alternativa.  
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Figura 9.4 – Túnel de Desvio: Detalhe das Estruturas 

O arranjo geral e desenho com as dimensões das estruturas encontram-se nos desenhos 
DAE3438.E1.PP059-0 e DAE3438.E1.PP060-0, apresentados, juntamente com a planilha de quantidades 
e custos, como anexos a este relatório. 

A estimativa de custo e prazo para implantação desta solução é de R$ 115.000.000 e de 4 a 5 anos, 
respectivamente. 

9.4 ALTERANTIVA D - BARRAGEM DE CONTROLE DE CHEIAS ISOLADA 

Devido à grande área de bacia a montante da cidade de São Luiz do Paraitinga, procurou-se encontrar 
eixos viáveis de implantação, situados o mais próximo possível da cidade, para que fosse obtida uma 
maior eficiência de controle de cheia com um menor custo de intervenção. 

 

 

Figura 9.5 – Localização do Eixo Escolhido da Barragem 

O eixo escolhido encontra-se a montante da cidade, próximo ao Bairro dos Pimentas, conforme Figura 
9.5 acima. O local foi considerado apropriado porque além de estar próximo o suficiente da cidade, 
apresenta encostas íngremes, propícias à implantação da barragem e à redução da área inundada do 
reservatório. 

Uma vez selecionado o eixo mais adequado foi construída a curva cota x volume para o reservatório, 
apresentada na Tabela 9.1. 

Tabela 9.1 – Curva (cota x volume) da seção de Interesse 

 

 

As simulações da passagem de cheias pela barragem foram desenvolvidas tendo em vista a vazão de 
restrição do trecho urbano de 115 m3/s. Desta maneira, galeria de desvio foi dimensionada para 
descarregar a vazão de restrição do trecho urbano, de modo que o nível d´água no reservatório não se 

Cota (m) Volume (m³)

735,00 0

740,00 2.870.063

750,00 36.617.670

760,00 125.288.715

770,00 281.897.405

780,00 585.366.510

790,00 1.151.151.665

Curva  Cota x Volume

BARRAGEM MONTANTE DE SÃO 

LUIZ PARAITINGA
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eleve, preservando assim o volume de espera para cheias maiores. 
limite de capacidade da calha a jusante 
formado a montante do barramento, o que poderá sobrelevar o nível de montante até a 
para o evento de TR 100 anos, com reservação de aproximadamente 1

Para a Barragem foi adotado como fator de segurança hidrológica o evento de 10000 anos
vista da existência do conglomerado urbano a jusante. Desta maneira, o reservatório poderá sobrelevar 
o nível de montante até a cota 764,69 m. Da simulação da passagem de cheia (
resultado um volume de reservação (volume
cúbicos, sem a criação de lago permanente.
deverá ser construída em seção homogênea, em aterro compactado e coroada na cota 765,00 m.

Nos Gráficos 9.3 e 9.4 apresenta
recorrências de 100 anos e 10000 anos.

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
10000 anos, o barramento será dotado de vertedou
jusante em escada, para dissipação da energia.

Gráfico 9.3 – Alternativa Barragem 
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eleve, preservando assim o volume de espera para cheias maiores. A vazão afluente excedente ao 
limite de capacidade da calha a jusante (vazão de restrição) será armazenado no reservatório a ser 

ontante do barramento, o que poderá sobrelevar o nível de montante até a 
para o evento de TR 100 anos, com reservação de aproximadamente 143 milhões de m³.

Para a Barragem foi adotado como fator de segurança hidrológica o evento de 10000 anos
vista da existência do conglomerado urbano a jusante. Desta maneira, o reservatório poderá sobrelevar 

cota 764,69 m. Da simulação da passagem de cheia (
resultado um volume de reservação (volume de espera) no reservatório de 1
cúbicos, sem a criação de lago permanente. Para atendimento de ambas situações, esta estrutura 
deverá ser construída em seção homogênea, em aterro compactado e coroada na cota 765,00 m.

apresenta-se o comportamento esperado do sistema, para vazões com 
recorrências de 100 anos e 10000 anos. 

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
10000 anos, o barramento será dotado de vertedouro de emergência com soleira livre e paramento de 
jusante em escada, para dissipação da energia. 

 
Alternativa Barragem - Hidrogramas Afluente e Efluente - Tempo de Retorno 100 anos
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A vazão afluente excedente ao 
será armazenado no reservatório a ser 

ontante do barramento, o que poderá sobrelevar o nível de montante até a cota 761,15 m 
milhões de m³. 

Para a Barragem foi adotado como fator de segurança hidrológica o evento de 10000 anos, adotado em 
vista da existência do conglomerado urbano a jusante. Desta maneira, o reservatório poderá sobrelevar 

cota 764,69 m. Da simulação da passagem de cheia (routing) obteve-se como 
de espera) no reservatório de 198 milhões de metros 

tendimento de ambas situações, esta estrutura 
deverá ser construída em seção homogênea, em aterro compactado e coroada na cota 765,00 m. 

se o comportamento esperado do sistema, para vazões com 

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
com soleira livre e paramento de 

Tempo de Retorno 100 anos 

 

 

A figura 

Importante observar que a Barragem, como solução única, apresenta como desvantagem a condição de 
que os benefícios a serem auferidos, em termos de proteção da cidade contra as inundações, somente 
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Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Rio Paraitinga 

Gráfico 9.4 – Alternativa Barragem - Hidrogramas 

A figura 9.6 apresenta a concepção geral desta solução.

Figura 9.6 – Barragem de Cont
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apresenta a concepção geral desta solução. 

 

Barragem de Controle de Cheias: Concepção Geral 

Importante observar que a Barragem, como solução única, apresenta como desvantagem a condição de 
que os benefícios a serem auferidos, em termos de proteção da cidade contra as inundações, somente 
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Tempo de Retorno 10.000 anos 

 

Importante observar que a Barragem, como solução única, apresenta como desvantagem a condição de 
que os benefícios a serem auferidos, em termos de proteção da cidade contra as inundações, somente 
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seriam obtidos após o término de sua construção, vale dizer em torno de 5 anos, se o processo de 
licenciamento ambiental correr celeremente. 

Os desenhos DAE3438.E1.PP057-0 e DAE3438.E1.PP058-0, apresentados no anexo, mostram o 
detalhamento do projeto das estruturas, juntamente com a planilha de estimativas de quantidades e 
custos para sua implantação.  

O custo estimado para estas obras é da ordem de R$ 107.000.000 e o prazo para sua implantação é de 
aproximadamente 5 anos, considerando-se incluídos os trâmites para a obtenção das licenças de 
instalação e os processos licitatórios para a contratação da obra. 

9.5 ALTERNATIVAS E, F, G - COMBINAÇÃO DAS SOLUÇÕES 

As alternativas apresentadas até aqui resultaram em custos e tempos de execução elevados. Desta 
maneira, decidiu-se estudar alternativas combinando as intervenções, para que o objetivo final (vazão 
de cheia com TR 100 anos a ser atendida) possa ser alcançado escalonadamente, por etapas. 

Dado o tamanho da bacia de drenagem do rio Paraitinga e as vazões envolvidas, a alternativa mais 
eficaz para o controle do escoamento no trecho do Centro Histórico de São Luiz, para o atendimento do 
TR 100 anos, é a reservação dos volumes de cheia num reservatório situado a montante da cidade. 
Como foi visto, a construção de uma Barragem (considerada como solução única) para lograr este 
objetivo resulta em custo elevado e prazo de maturação extenso, sem falar nas implicações ambientais 
decorrentes. Como opção para a implantação da Barragem num primeiro momento, estudou-se a 
possibilidade de atuar localizadamente para obter um aumento da capacidade de escoamento do rio ao 
longo do trecho urbano (obtendo assim um aumento na vazão de restrição) visando a alcançar 
resultados a curto e médio prazo. Este aumento de capacidade deveria necessariamente ser obtido por 
meio de uma alternativa de rápida implantação, visto que a implantação da Barragem é considerada de 
longo prazo. Assim, como alternativa de curto/médio prazo, estudaram-se duas soluções: a execução 
de desassoreamento/derrocamento otimizado da calha do rio, de menores proporções do que a 
intervenção da Alternativa A e a construção de um dique de proteção de menor altura do que aquele 
considerado na Alternativa B, para aumento da capacidade do rio. A partir das simulações hidráulicas 
realizadas concluiu-se que: 

• No caso da execução apenas do desassoreamento/derrocamento, a vazão de restrição resulta 
160 m³/s (nível de proteção TR entre 2 e 5 anos), com a remoção de 60 mil m³, o que implica um 
custo da ordem de R$ 10.500.000. 

• Com a construção apenas do dique de proteção com crista na cota 738,00 m, a vazão de 
restrição chega a 190 m³/s (nível de proteção TR pouco maior que 5 anos). Esta solução acarreta 
um custo de implantação de aproximadamente R$ 16.500.000,00.  

Com relação à execução do desassoreamento/derrocamento, a análise do material a ser removido e 
das seções de controle de escoamento (nas quais a remoção acarreta melhoria sensível do fluxo e 
conseqüente rebaixamento da linha d’água para montante), levou à delimitação de alguns trechos 
prioritários, cujo desassoreamento/derrocamento resultasse em maiores ganhos hidráulicos, de forma 

a otimizar a remoção do material. O volume a ser removido nestas condições foi de apenas 60 mil m³. A 
Figura 9.7 apresenta estes trechos. 

Em decorrência dos estudos em cima dos levantamentos topográficos mais detalhados e das discussões 
em torno das implicações estéticas e ambientais do dique, adotou-se como cota máxima admissível 
para a crista do dique 738,00 m Esta cota limita a altura do dique em 2 m para o ponto mais baixo da 
rua, situado sob a passarela da rua Cel. Domingues de Castro, atingindo apenas 80 cm de altura nos 
trechos mais elevados da rua, sendo considerada, portanto, viável dos pontos de vista ambiental e 
paisagístico. 

 

 

Figura 9.7 – Trecho de Desassoreamento/Derrocamento 

A Figura 9.8 sintetiza de forma simples a extensão dos benefícios alcançados, para as cheias mais 
freqüentes, considerando as intervenções isoladas e combinadas acima descritas.  

Para a situação de somente desassoreamento/derrocamento obtém-se uma vazão de restrição de 160 
m3/s, a partir da qual se evitam as cheias de magnitude igual à mancha de inundação roxa; para a 
situação de somente dique de proteção com crista na cota 738,00 m obtém-se uma vazão de restrição 
de 190 m3/s, a partir da qual se evitam as cheias de magnitude igual à da mancha de inundação azul. 

Os estudos levaram então à combinação (dique de proteção na cota 738,00 m junto ao 
desassoreamento/derrocamento chamado aqui de otimizado, para diferenciá-lo do 
desassoreamento/derrocamento extensivo anteriormente considerado, entre a cidade e as 
proximidades da foz do ribeirão do Chapéu,) a um custo de R$ 27.000.000, que resulta numa vazão de 
restrição de 230 m3/s no trecho do rio contíguo ao Centro Histórico, a partir da qual se evitam as cheias 
de magnitude igual à da mancha de inundação amarela na Figura 9.8. Com esta combinação, obtém-se 
a proteção da cidade contra inundações para um TR próximo de 10 anos (atendimento de curto/médio 

Cidade

Rod. Oswaldo Cruz

ETE
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prazos, com aumento da vazão de restrição para 230 m³/s) e acarreta a diminuição, de imediato, de 
inúmeros eventos de inundação na cidade, quando comparados com a série histórica do Posto 
Fluviométrico São Luiz do Paraitinga, conforme se pode constatar nos Gráficos de 9.5 a 9.12. 

A Tabela 9.2 combinada com a Figura 9.8 apresenta os locais que seriam beneficiados pelas alternativas 
de curto/médio prazo.  

 

 

Figura 9.8 – Extensão dos benefícios representada pelas manchas de inundação passíveis de serem evitadas (para as 
vazões de restrição correspondentes) a partir de intervenções isoladas e combinadas

Tabela 9.2 – Áreas a serem protegidas para TR 10 anos, a partir da implantação das medidas de proteção isoladas e 
combinadas 

 

Desassoreamento / Derrocamento Otimizado 

Ponto Descrição 

25 chega até o Anexo da Prefeitura 

21 Chega até a casa de Artesanato Sr. Miguel 

17 N.A. de 0.5 m na casa do Paulinho do Benjamin 

11 N.A. de 0.5 m 

7 Chega até Antiga cozinha Piloto, Praça Oito de Maio 

Dique de Proteção com crista na cota 738,00 m 

Ponto Descrição 

25 N.A. de 0.2 m no Anexo da Prefeitura 

22 Chega até a Casa do Nenê do Liquinha 

21 N.A. de 0.2 m na casa de Artesanato Sr. Miguel 

17 N.A. de 0.71 m na casa do Paulinho do Benjamin 

16 Chega até Anacleto Mercearia esquina com R. Cel. Monoel Bento 

12 Chega até a Oficina mecênica Billardi 

7 N.A. de 0.2 m na Antiga cozinha Piloto, Praça Oito de Maio 

Dique (crista na cota 738,00 m) + Desassoreamento / Derrocamento Otimizado 

Ponto Descrição 

25 N.A. de 0.5 m no Anexo da Prefeitura 

22 N.A. 0.5 m na Casa do Nenê do Liquinha 

21 N.A. de 0.5 m na casa de Artesanato Sr. Miguel 

18 Chega até o Quatro Canto 

17 N.A. de 1.03 m na casa do Paulinho do Benjamin 

16 N.A. de 0.5 m no Anacleto Mercearia esquina com R. Cel. Monoel Bento 

14 Chega até a Fábrica de Farinha 

12 N.A. de 0.5 m na Oficina mecênica Billardi 

7 N.A. de 0.5 m na Antiga cozinha Piloto, Praça Oito de Maio 

Nos casos que incluem a implantação do dique de proteção com crista na cota 738,00 m a margem 
direita não sofrerá prejuízos: caso o nível d´água do rio atinja a cota 738,00 m, a margem direita terá 
inundadas apenas as margens não ocupadas por edificações. 

Os Gráficos 9.5 a 9.12 ilustram de forma clara que se a implantação dessas medidas (dique de proteção 
combinado com desassoreamento e derrocamento otimizado) tivesse ocorrido por volta de 1989, 
teriam sido evitados, aproximadamente, 55 episódios de inundações na parte baixa da cidade. 
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Gráfico 9.5 – Vazões Máximas Instantâneas observadas em 1995 

 

 
Gráfico 9.6 – Vazões Máximas Instantâneas observadas em 1996 

 

 
Gráfico 9.7 – Vazões Máximas Instantâneas observadas em 1997 

 

 
 

Gráfico 9.8 – Vazões Máximas Instantâneas  observadas em 2000 

 

 
Gráfico 9.9 – Vazões Máximas Instantâneas  observadas em 2005 

 

 
Gráfico 9.10 – Vazões Máximas Instantâneas  observadas em 2006 
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Gráfico 9.11 – Vazões Máximas Instantâneas observadas em 2008 

 

 

Gráfico 9.12 – Vazões Máximas Instantâneas observadas em 2009 

 

 

Tabela 9.3 – Registros de Inundações em São Luiz do Paraitinga 

 

 

A Alternativa G, que emergiu das análises anteriores, consiste na combinação de ambas as soluções 
localizadas (dique de proteção com crista na cota 738,00 m e desassoreamento/derrocamento 
otimizado, ambas para atendimento de curto/médio prazos) com a implantação de uma barragem de 
altura menor do que aquela da Alternativa D (para atendimento de longo prazo). 

Com base nas considerações acima, decidiu-se pela escolha da Aternativa G, composta de dique de 
proteção com crista na cota 738,00 m, desassoreamento e derrocamento otimizado e barragem de 
controle de cheias de altura menor se comparada à barragem como solução única; esta Alternativa G 
acarreta melhoria gradual da situação (curto até longo prazo) com custo atrativo se comparado com os 
avaliados para as alternativas implantadas isoladamente. Considerando a implantação dessa alternativa 
combinada (Alternativa G) obtém-se no curto prazo uma vazão de restrição do rio no trecho urbano de 
230 m3/s (e conseqüentemente uma proteção das áreas baixas da cidade para um Tempo de Retorno 
próximo aos 10 anos) e a longo prazo (com a implantação da Barragem) a mesma vazão de restrição, só 
que com uma probabilidade de excedência de 1% (que equivale ao Tempo de Retorno 100 anos). 

Nestas condições, realizaram-se as simulações de passagem da onda de cheia de projeto (TR 100 anos), 
para definir as dimensões da Barragem e Reservatório necessários para obter uma vazão de pico 
efluente da Barragem limitada à nova vazão de restrição. 

A seguir são apresentados os hidrogramas da passagem da onda de cheia pela Barragem (Gráfico 9.13), 
para tempo de retorno TR 100 anos, considerando a vazão de restrição de 230 m3/s no trecho do rio 
que passa pelo Centro Histórico, hipótese que, uma vez implantada a Barragem, tem condições de 
proteger a cidade com risco de 1%. Apresentam-se também os hidrogramas para a passagem da cheia 
com TR 10000 anos (Gráfico 9.14), para verificação da segurança da barragem, caso em que a solução 
protege apenas parcialmente a zona urbana. 
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ANO EVENTOS ANO EVENTOS

1989 4 2000 4

1990 0 2001 1

1991 3 2002 4

1992 1 2003 1

1993 3 2004 1

1994 1 2005 3

1995 4 2006 2

1996 7 2007 0

1997 2 2008 5

1998 0 2009 8

1999 4 2010 2

INUNDAÇÕES em S. L. do PARAITINGA
SÉRIE DE VAZÕES  ANALISADAS 1989 - 2010

TOTAL: 60 eventos

Eventos com vazão inferior a 230 m³/s: 55
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Gráfico 9.13

Gráfico 9.14 –

Na Tabela 9.4, são apresentadas as principais características de
consideradas, bem como sua avaliação qualitativa. 
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9.13 – Hidrograma Afluente e Efluente - Tempo de Retorno 100 anos

 

– Hidrograma Afluente e Efluente - Tempo de Retorno 10000 anos

.4, são apresentadas as principais características de 
consideradas, bem como sua avaliação qualitativa.  
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Tabela 9.4 – Alternativas Estudadas para São Luiz do Paraitinga 

 

Descrição Prós/Contras

Prazo de 

Implantação 

Estimado*

Custo Estimado (R$)

A Desassoreamento e Derrocamento

Esta intervenção visa a aumentar a capacidade de veicular vazões do rio e garantir a 

proteção contra cheias de TR 100 anos a partir de apenas desassoreamento e 

derrocamento da calha. Para consecução deste objetivo, é necessária a remoção de 

600.000  m³ de material no trecho entre o centro urbano de São Luiz e a foz do ribeirão 

do Chapéu.

Não necessita de medidas estruturais. 

Rápida perda de  eficiência. Necessidade de 

manutenção periódica (desassoreamento e 

recuperação da capacidade da calha).

4 anos R$ 81.000.000,00

B Dique de Proteção

A proteção do centro histórico de São Luiz a partir da construção de um dique 

circundando as áreas baixas, como solução única, para aumento capacidade de vazão 

do rio no trecho, elevando a garantia de proteção a TR 100 anos, resulta num dique com 

altura  de 5,10 m.

Inviável do  ponto de vista estético, 

paisagístico e ambiental.
2  anos R$ 150.000.000,00

C Túnel de Desvio

Construção de um túnel associado a um pequeno barramento para derivação das 

vazões que superem a vazão de restrição de 115 m3/s. A estrutura deve captar as 

águas em local situado pouco a montante do Centro Histórico e descarregá-las a 

montante da foz do ribeirão do Chapéu. O diâmetro necessário do túnel é de 8 metros, 

com comprimento em torno de 2 km.

A cheia  desviada do centro urbano causaria 

prejuízos ambientais a jusante. Os 

benefícios seriam alcançados apenas ao 

final da construção do túnel, considerada de 

longo prazo. Obra sofisticada e de difícil 

execução.

4 a 5 anos R$ 115.000.000,00

D Barragem 

Construção de barramento (como única intervenção) para proteção contra cheias de TR 

100 anos, situado em local pouco a montante da área urbana. A altura máxima da 

barragem é de 30 metros. Com um volume total de 200 hm³ e área alagada de até 14 

km².

Obra pontual que atende a toda área de 

jusante. Longo prazo de maturação. 

Desapropriação das áreas lindeiras. 

Dificuldades no Licenciamento Ambiental. 

4 a 5  anos R$ 107.000.000,00

E

Barragem + 

Desassoreamento/Derrocamento 

Otimizado

Combinação das alternativas para benefícios imediatos e de longo prazo com redução 

das dimensões da barragem. Com esta alternativa estimou-se  remoção de material em 

60.000 m³. Altura máxima da barragem de 28 metros.

Barragem menor. Vazão de restrição na 

primeira fase passa a apenas 160 m³/s, com 

poucos benefícios imediatos.

Fase 1: 3 anos

Fase 2: 5 anos
R$ 103.000.000,00

F
Barragem + Dique de Proteção com 

crista 738,00 m

Combinação das alternativas para benefícios imediatos e de longo prazo com redução 

das dimensões da barragem. Com esta alternativa estimou-se  a construção de um 

muro de até 2 metros. Altura máxima da barragem de 27 metros.

Barragem menor. Vazão de restrição na 

primeira fase passa a apenas 190 m³/s, com 

poucos benefícios imediatos. Alto impacto 

paisagístico.

Fase 1: 2 anos

Fase 2: 5 anos
R$ 105.000.000,00

G

Barragem + Dique de Proteção com 

crista 738,00 m + Derrocamento/

Desassoreamento Otimizado

Combinação das alternativas para benefícios imediatos e de longo prazo com redução 

das dimensões da barragem. Com esta alternativa estimou-se  a construção de um 

muro de até 2 metros e remoção de 60.000 m³ de material em pontos localizados. 

Altura máxima da barragem de 25 metros.

Barragem menor. Vazão de restrição na 

primeira fase passa a 230 m³/s (nível de 

proteção da ordem de TR 10 anos) , com 

significativos benefícios imediatos.

Fase 1: 2 anos

Fase 2: 5 anos
R$ 109.000.000,00

Alternativa

PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO PARAITINGA

Alternativas Estudadas para Aumento da Vazão de Restrição em São Luiz do Paraitinga de 115m³/s (TR 2 anos) para 486,89 m³/s (TR 100 anos)
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10. MEDIDAS ESTRUTURAIS RECOMENDADAS. 

As principais medidas a serem tomadas na bacia do rio Paraitinga, no trecho junto à malha urbana do 
município são: 

10.1 MEDIDAS EMERGENCIAIS (IMEDIATAS) 

As medidas emergenciais são aquelas voltadas ao restabelecimento das condições mínimas de 
escoamento, transporte e segurança das comunidades afetadas. Estas medidas encontram-se em 
andamento desde o dia posterior ao evento de janeiro de 2010. 

10.1.1 Recuperação das Vias de Acesso e Pontes 

Na bacia do Rio Paraitinga foram avariadas ou destruídas mais de 200 pontes dos mais variados 
tamanhos e materiais. Como consequência muitas comunidades rurais ficaram isoladas após o evento 
de 2010.  

Ao longo das áreas rurais da bacia, dezenas de pequenas travessias foram reconstruídas nas semanas 
seguintes ao evento, a maioria utilizando madeira de reflorestamento. Nos municípios de Cunha e São 
Luiz do Paraitinga todas as pontes danificadas haviam sido recuperadas até janeiro de 2012. 

As pontes de maior importância deverão ser alvo de estudos hidrológicos específicos para a garantia de 
sua integridade em eventos de cheia para magnitudes superiores a 50 anos. 

10.1.2 Recuperação da Estabilidade das Encostas e dos Canais 

Por todo o curso do Rio Paraitinga e afluentes é possível observar encostas e margens erodidas ou com 
problemas de estabilidade. Nos casos mais graves, como em Cunha e São Luiz do Paraitinga, deverão 
ser desenvolvidos projetos de contenção e drenagem de encostas. Adicionalmente deverá ser realizada 
remoção da população em risco e seu posterior reassentamento. 

Outra medida de significativa importância é a limpeza e desassoreamento dos pontos do Rio Paraitinga 
e afluentes obstruídos por árvores e outros materiais carregados durante a cheia além da remoção do 
material oriundo de escorregamento de encostas. 

No município de São Luiz do Paraitinga, devido aos danos na área urbana foram realizados até janeiro 
de 2012 a readequação desobstrução e desassoreamento do canal, recuperação da ponte da Av. 
Celestino Campos Coelho, recuperação da estabilidade das encostas da Via de Acesso João Roman e da 
Rua João Carvalho. As imagens destas obras estão apresentadas no Anexo.  

No perímetro urbano, faz-se necessário a desobstrução do vão da margem direita da ponte da Av. 
Celestino Campos Coelho. Atualmente, existem construções junto ao leito do rio, agravando o 
assoreamento no lado interno da curva do rio (margem direita). O assoreamento obstrui um dos três 
vãos da ponte, agravando o efeito restritivo de vazão já existente por conta da curva abrupta do rio 

neste local. É necessária a remoção da edificação e do muro de contenção ali existente, visando a 
atenuação desta tendência ao assoreamento. 

 

Foto 10.1 – Vão com tendência a assoreamento  sob a ponte no Rio Paraitinga (margem direita). 

 

10.2 MEDIDAS DE CURTO PRAZO (ATÉ 2 ANOS) 

As medidas de curto prazo podem ser classificadas também como de caráter emergencial e deverão 
abranger as seguintes atividades: 

10.2.1 Derrocamento e Desassoreamento nas Proximidades de São Luiz do Paraitinga 

Esta é a solução mais imediata e recomendada para prevenção de eventos de inundação, pois, como 
ficou demonstrado, a capacidade atual expõe a cidade a riscos de inundação elevadíssimos, da ordem 
de 50 %. O desassoreamento e o derrocamento do Rio Paraitinga aumentarão a capacidade de 
transporte da calha e, por consequência, as vazões de restrição para início de inundação na malha 
urbana.  

No desenho DAE3438.E1.PP001-0, apresenta-se a o trecho prioritário para intervenções e os perfis, 
atual e projetado, do talvegue. 

As obras de desassoreamento e derrocamento encontram-se em andamento desde dezembro de 2011. 

 

10.2.2 Construção do Dique de Proteção em São Luiz do Paraitinga 

O Dique de Proteção proposto tem a função de proteger a cidade de São Luiz do Paraitinga para 
eventos mais recorrentes de cheias em curto prazo. Esta alternativa possibilitará a redução do custo e 
tempo das obras de longo prazo. 
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Para este caso, concepção básica desta solução é a implantação de uma estrutura continua que garanta 
a elevação da cota de segurança no trecho mais vulnerável, por meio do confinamento do escoamento 
na calha do rio Paraitinga, convenientemente integrada às feições paisagísticas e urbanísticas da área. 

No entanto, para garantir a segurança contra inundações, com a mesma classe de risco (R = 1%), seria 
necessário um dique com 5,0 m de altura, incompatível com os aspectos paisagísticos e arquitetônicos 
da cidade. 

Assim, durante o ano de 2011, sucederam-se diversas reuniões para a discussão do projeto do pôlder, 
envolvendo o DAEE, a Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, CONDEPHAAT, IPHAN, Secretaria do 
Estadual do Meio Ambiente e Secretaria Estadual de Agricultura. O projeto foi revisado, sendo 
acolhidas as sugestões do CONDEPHAAT e IPHAN, no sentido da atenuação da altura aparente do dique 
e diminuição do impacto na paisagem da cidade, por meio do alteamento da via marginal ao rio. Além 
da implantação do dique, o projeto prevê a recuperação e tratamento paisagístico da margem 
esquerda do rio Paraitinga, ao longo de todo o trecho a ser modificado. 

As figuras 10.2 e 10.3, apresentadas a seguir, indicam a localização da área de intervenções e uma 
seção típica do muro-pôlder. 

 

Figura 10.2 - Planta Geral do Dique de Proteção 

 

Figura 10.3 – Seção Típica do Muro-Pôlder 

 

Nos desenhos DAE3438.E1.PP003-0 e DAE3438.E1.PP004-0, apresenta-se a concepção arquitetônica 
desta solução, que, se associada aos trabalhos de desassoreamento e derrocamento no leito, 
aumentaria a vazão mínima para a ocorrência de enchentes de 115 m³/s para 230 m³/s. 

Estima-se um custo de cerca de R$ 10.000.000,00 e prazo de cerca de 2 anos para sua implantação. 

O detalhamento deste projeto pode ser encontrado como anexo a este relatório, nos desenhos 
DAE3438.E1.PP003-0 a DAE3438.E1.PP0026-0 e DAE3438.E1.PP061-0 a DAE3438.E1.PP066-0, 
juntamente com a planilha de estimativas de quantidades e custos de implantação. 

10.2.3 Instalação do Monitoramento em pontos relevantes da bacia e Sistema de Alerta 

De forma garantir um maior tempo de resposta por parte da defesa civil em eventos de grande 
magnitude, faz-se necessário a instalação de novos postos de monitoramento na bacia, constituídos, no 
mínimo, por medidores de chuva (pluviômetro) e de vazão (fluviômetro). Os dados coletados deverão 
ser disponibilizados no Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP). Além da função 
de alerta, os dados coletados nestes postos poderão melhorar a compreensão dos fenômenos nesta 
bacia e subsidiar os estudos futuros. Os locais prioritários para a instalação destas estações de 
monitoramento seriam: 

• Foz do Ribeirão Chapéu; 
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• Foz do Rio Jacuí; 

• Rio Paraitinga, em Lagoinha. 

 

10.3 MEDIDA DE MÉDIO PRAZO (DE 2 A 5 ANOS) – READEQUAÇÃO DA FOZ DO RIBEIRÃO DO 
CHAPÉU 

A readequação da foz do Ribeirão do Chapéu faz-se importante, visto que o encontro das águas deste 
ribeirão com o Rio Paraitinga apresenta um ângulo reto, o que dificulta a drenagem das águas durante 
os eventos de maior magnitude. 

 

Foto 10.4 – Vista aérea da confluência do ribeirão do Chapéu com o Rio Paraitinga, após o evento de janeiro de 2010 

 

 

10.3.1 Influência da foz do Chapéu à vista das Alternativas de Solução 

Tendo em vista as alternativas de solução para as inundações no Centro Histórico, realizou-se também 
uma análise de sensibilidade da influência do Chapéu, neste contexto. 

A partir da mesma sistemática utilizada acima, introduziu-se nos cálculos de linha d´água a influência da 
implantação das alternativas de dique de proteção e de desassoreamento / derrocamento, para 
verificar como a influência do Chapéu se processa. Os resultados são vistos nos Gráficos 10.1 a 10.3. 

 

Gráfico 10.1 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 75 m³/s) à vista das alternativas de solução 

 

No Gráfico 10.1 se verifica que a introdução do dique de proteção não altera (como era de se esperar) o 
escoamento do rio. O dique apenas protege as áreas baixas dos níveis d´água vigentes no rio. A cota da 
crista do dique, 738,00 m, é a mesma adotada na Alternativa G de proteção, recomendada neste Plano. 
As alternativas que incluem desassoreamento / derrocamento permitem uma proteção adicional entre 
0,20 e 0,50 metros em relação à alternativa somente de dique. 

Importante ressaltar que a alternativa de dique garante a proteção das áreas baixas dos níveis no 
Paraitinga, independentemente da vazão no rio e da influência do Chapéu, até a cota da crista. Já a 
alternativa que compreende apenas o desassoreamento / derrocamento admite crescentes níveis de 
inundação em função da vazão do rio e da influência do Chapéu. 
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Gráfico 10.2 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 150 m³/s) à vista das alternativas de solução 

 

Gráfico 10.3 – Influência do Chapéu no rio Paraitinga (Q = 230 m³/s) à vista das alternativas de solução 

 

Para a vazão de cheia de 230 m3/s a solução combinada de dique e desassoreamento / derrocamento 
permite uma proteção das áreas baixas até uma profundidade na foz do Chapéu de 8,9 m. Esta vazão 
foi escolhida porque é a vazão de restrição para a solução combinada (dique + desassoreamento / 

derrocamento) que permite a proteção das áreas baixas para uma recorrência próxima de 10 anos; ela 
também pode ser obtida como vazão efluente da solução de Barragem, para proteger da vazão 
centenária de 487 m3/s. Portanto, as conclusões possíveis do Gráfico 10.3, relativamente à influência 
do Chapéu, são válidas para a Alternativa G de solução recomendada neste Plano; isto significa que, 
adotando-se a Alternativa G recomendada (Barragem + dique de proteção + desassoreamento / 
derrocamento), as áreas baixas estarão protegidas mesmo com a profundidade do escoamento na foz 
do Chapéu de 8,9 metros. 

Conforme se verifica no Gráfico 10.3, a adoção das medidas de proteção descritas acima garante a 
proteção das áreas baixas do Centro Histórico, para a vazão de 230 m3/s no Paraitinga, mesmo que a 
profundidade do escoamento na seção da foz do Chapéu atinja 8,9 metros. 

Ainda assim, juntamente com a alternativa de solução recomendada para o Paraitinga (a saber, 
Alternativa G: barragem + dique de proteção + desassoreamento / derrocamento otimizado), 
recomenda-se como complementação, uma intervenção de caráter morfológico, na foz do ribeirão do 
Chapéu, resultando em fluxos de correntes que não provoquem perda de carga nesta foz.  

10.3.2 Recomendação para a foz do ribeirão do Chapéu 

O projeto recomendando para a foz do ribeirão do Chapéu faz a conformação junto ao rio Paraitinga, 
de forma que os sentidos de fluxo de cada curso d’água não sejam contrários. As Figuras 10.5 e 10.6 
apresentam a disposição e a seção típica da foz do ribeirão do Chapéu após a conclusão das 
intervenções recomendadas para este local. A seção de projeto apresenta característica mista, em que 
a seção de base está dimensionada para as vazões de até TR 5 anos e a seção maior, para TR de até 100 
anos no Chapéu.O detalhamento pode ser encontrado no desenho DAE3438.E1.PP053-0. 
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Figura 9.5

Figura 9.6 – 

Esta medida complementará aquelas mais urgentes, com aumento da confiabilidade e da eficiência do 
conjunto. A obra da melhoria das cond

9.5 – Foz do ribeirão do Chapéu após a intervenção proposta

 Seção típica do ribeirão do Chapéu após a intervenção proposta

Esta medida complementará aquelas mais urgentes, com aumento da confiabilidade e da eficiência do 
A obra da melhoria das condições hidráulicas deste trecho foi iniciada em 2011 
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Foz do ribeirão do Chapéu após a intervenção proposta 

 

Seção típica do ribeirão do Chapéu após a intervenção proposta 

Esta medida complementará aquelas mais urgentes, com aumento da confiabilidade e da eficiência do 
foi iniciada em 2011 pelo DAEE. 

10.4 

Para que se atinjam as metas de garantia de proteção da cidade de São Luiz do Paraitinga, com os níveis 
de risco preconizados (TR 100 anos), serão necessárias obras de maior envergadura, as quais 
demandarã

Para o controle, desvio ou contenção das cheias afluentes ao trecho de interesse, foram 
algumas alternativas de obras, cada qual com suas características 
de implantação apresentadas no capítulo 8. Dentre estas alternativas, foi escolhida a alternativa G, 
composta

10.4.1

Conforme apresentado
de transporte da calha
ser elevada até o limite de 230 m³/s, o que exigirá menor capacidade de amorteci
reservatório e, portanto, barramento de menor altura.

Para esta alternativa, a barragem será construída com seção homogênea, em aterro de solo 
compactado, coroada na cota 76

A estrutura de controle, a ser implantada sob o barramento, terá ca
poderá

A vazão afluente excedente ao limite de capacidade da calha a jusante será armazenado no 
reservatório a ser formado a montante do barramento, o 
até a cota 

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
10.000 anos, o barramento será dotado de verted
escada, para dissipação da energia.

Na figura 
DAE3438.E1.PP054
concebidas. Também como anexo, apresenta
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 MEDIDAS DE LONGO PRAZO (MAIS DE 5 ANOS)

Para que se atinjam as metas de garantia de proteção da cidade de São Luiz do Paraitinga, com os níveis 
de risco preconizados (TR 100 anos), serão necessárias obras de maior envergadura, as quais 
demandarão prazos e investimentos mais significativos.

o controle, desvio ou contenção das cheias afluentes ao trecho de interesse, foram 
algumas alternativas de obras, cada qual com suas características 

implantação apresentadas no capítulo 8. Dentre estas alternativas, foi escolhida a alternativa G, 
composta por uma barragem associada ao dique e 

10.4.1 Barragem de Controle de Cheias, associada ao Muro Polder.

Conforme apresentado na descrição das alternativas, e
de transporte da calha. Com o aumento de proteção na cidade, a vazão efluente do barramento pode 
ser elevada até o limite de 230 m³/s, o que exigirá menor capacidade de amorteci
reservatório e, portanto, barramento de menor altura.

Para esta alternativa, a barragem será construída com seção homogênea, em aterro de solo 
pactado, coroada na cota 760,0 m. 

A estrutura de controle, a ser implantada sob o barramento, terá ca
poderá será utilizada como estrutura de desvio, na fase construtiva da barragem.

A vazão afluente excedente ao limite de capacidade da calha a jusante será armazenado no 
reservatório a ser formado a montante do barramento, o 
até a cota 760,0 m para o evento com tempo de retorno de 10.000 anos

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
10.000 anos, o barramento será dotado de verted
escada, para dissipação da energia. 

Na figura 10.7, apresenta-se a concepção geral desta implantação e, como anexo, os desenhos 
DAE3438.E1.PP054-0 e DAE3438.E1.PP055-0 mostram os detalhes de implantação e da
concebidas. Também como anexo, apresenta-se a planilha de quantidades e custos.

ZO (MAIS DE 5 ANOS) 

Para que se atinjam as metas de garantia de proteção da cidade de São Luiz do Paraitinga, com os níveis 
de risco preconizados (TR 100 anos), serão necessárias obras de maior envergadura, as quais 

o prazos e investimentos mais significativos. 

o controle, desvio ou contenção das cheias afluentes ao trecho de interesse, foram concebi
algumas alternativas de obras, cada qual com suas características construtivas, operacionais e de custos 

implantação apresentadas no capítulo 8. Dentre estas alternativas, foi escolhida a alternativa G, 
 ao desassoreamento/derrocamento. 

Barragem de Controle de Cheias, associada ao Muro Polder. 

na descrição das alternativas, esta solução considera o aumento de capacidade 
Com o aumento de proteção na cidade, a vazão efluente do barramento pode 

ser elevada até o limite de 230 m³/s, o que exigirá menor capacidade de amortecimento no 
reservatório e, portanto, barramento de menor altura. 

Para esta alternativa, a barragem será construída com seção homogênea, em aterro de solo 

A estrutura de controle, a ser implantada sob o barramento, terá capacidade máxima de 230
será utilizada como estrutura de desvio, na fase construtiva da barragem. 

A vazão afluente excedente ao limite de capacidade da calha a jusante será armazenado no 
reservatório a ser formado a montante do barramento, o que poderá sobrelevar o nível de montante 

para o evento com tempo de retorno de 10.000 anos. 

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
10.000 anos, o barramento será dotado de vertedouro com soleira livre e paramento de jusante em 

se a concepção geral desta implantação e, como anexo, os desenhos 
mostram os detalhes de implantação e das estruturas 

se a planilha de quantidades e custos. 
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Para que se atinjam as metas de garantia de proteção da cidade de São Luiz do Paraitinga, com os níveis 
de risco preconizados (TR 100 anos), serão necessárias obras de maior envergadura, as quais 

concebidas 
nais e de custos 

implantação apresentadas no capítulo 8. Dentre estas alternativas, foi escolhida a alternativa G, 

sta solução considera o aumento de capacidade 
Com o aumento de proteção na cidade, a vazão efluente do barramento pode 

mento no 

Para esta alternativa, a barragem será construída com seção homogênea, em aterro de solo 

0 m³/s e, 

A vazão afluente excedente ao limite de capacidade da calha a jusante será armazenado no 
que poderá sobrelevar o nível de montante 

Para garantir a passagem de cheias superiores à centenária, até cheias com período de retorno de 
ouro com soleira livre e paramento de jusante em 

se a concepção geral desta implantação e, como anexo, os desenhos 
s estruturas 
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Figura 10.7 – Barragem de Controle de Cheia 2: Concepção Geral 

O custo estimado para estas obras é da ordem de R$ 82.000.000 e o prazo para sua implantação 
também é de, aproximadamente 5 anos, considerando-se, incluídos os tramites para a obtenção das 
licenças de instalação e os processos licitatórios para a contratação da obra. 
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11. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO SELECIONADA 

A alternativa selecionada, denominada Alternativa G, prevê a imposição de processo de 
desassoreamento da calha do rio Paraitinga, a qual poderá ser feita por fases, priorizando os trechos 
apontados no capítulo 10, e a implantação de um dique de proteção ao longo do trecho vulnerável que 
banha a cidade de São Luiz do Paraitinga. 

Neste capítulo será apresentado, em maior detalhe, o projeto do do dique de proteção e suas 
estruturas anexas. 

11.1 CONCEPÇÃO FUNCIONAL DO DIQUE DE PROTEÇÃO (MURO-PÔLDER) 

Um sistema de pôlder apóia-se sobre três pilares básicos: 

• Um dique (aterro ou muro) de proteção deve ser erguido, circundando toda a área a ser 
protegida; a crista deste dique deve ser tal que impeça seu galgamento quando ocorrerem os 
níveis d´água máximos de projeto do corpo d´água adjacente (rio, lago, mar). O dique deve 
iniciar-se e terminar em cota de terreno igual à cota da crista adotada para o dique; ou seja, ele 
deve proteger de inundação todas as áreas circunscritas que estejam em cotas abaixo da cota 
da crista do dique. 

• A rede de microdrenagem existente na área a ser protegida deve ser totalmente desconectada 
do corpo d´água adjacente (tamponamento de galerias) e re-direcionada a um tanque de 
acumulação ou descarregada diretamente ao corpo d´água, através de galerias ou canais; a 
descarga no corpo d´água deve ser provida de válvulas do tipo uni-direcional (por exemplo, 
válvula flap-gate) para que a água do corpo d´água não reflua de volta ao sistema. Galerias de 
águas pluviais que se originam em locais mais distantes do corpo d´água, e que captam águas 
em locais mais altos do que o nível de projeto do corpo d´água, podem permanecer conectadas 
ao corpo d´água, desde que as bocas de lobo contribuintes, situadas nas áreas baixas, sejam 
tamponadas e os poços de visita situados nas áreas baixas recebam tampões do tipo estanque. 

• Em geral um tanque de acumulação é previsto, para receber as águas da “nova” rede de 
microdrenagem. Para complementar, um poço de bombas, conjugado ao tanque, para permitir 
o bombeamento das águas ao corpo d´água adjacente.  

No caso específico de São Luiz do Paraitinga, não está previsto tanque de acumulação, estando, porém, 
em fase de estudos, a adoção de poço com bombas. 

Neste caso, o dique de proteção foi concebido com a crista na cota 738,0 m, margeando a rua dos 
Pressotto, desde um trecho de aproximadamente 100 m a montante da ponte da rua av. Celestino 
Campos Coelho, continuando a margear a rua Cap. Benedito Sobrinho até terminar 100 m a jusante da 
curva da rua Pedro P. Branco. 

A crista do dique de proteção do sistema de pôlder foi calculada para a passagem de uma onda de 
cheia no rio Paraitinga com vazões de TR (tempo de retorno) em torno de 10 anos. A vazão afluente 
pelo sistema de microdrenagem foi calculada para uma chuva de TR 25 anos, de uma hora de duração. 
A descarga no rio se dará por gravidade, através de uma galeria que correrá paralela ao dique, a partir 

da premissa de que a onda de cheia proveniente da bacia que drena a área urbana passará bem antes 
que o nível d´água do rio Paraitinga se eleve em conseqüência da onda de cheia proveniente da bacia 
de drenagem do rio até o local da cidade. 

Encontra-se em estudo a adoção de sistema de bombeamento, para ser acionado automaticamente, a 
partir do instante em que o nível d´água no rio se eleve a ponto de impedir a descarga da galeria por 
gravidade. 

A presença da galeria paralela ao dique, com descarga por gravidade, garante uma situação de não 
alagamento das áreas baixas da cidade para uma onda de cheia no rio de intensidade e duração 
moderadas, proveniente da porção da bacia de montante mais próxima da cidade (que é a que alcança 
primeiro o trecho urbano do rio). Acima disto, é necessário contar com o sistema de bombeamento. 

Com a finalidade de impedir que o dique projetado provoque uma descaracterização da orla, 
transformando-se num inadmissível e chocante paredão de concreto, que impediria a possibilidade de 
contemplação da paisagem, tal como ela é hoje, foi realizado um extensivo estudo arquitetônico e 
paisagístico. Deste estudo resultou uma solução que combina dois lances de plataformas, com rampas 
de acesso a partir do nível do passeio e canteiros longitudinais, compondo um conjunto harmonioso. O 
lance superior comporá um deck, formando assim um belvedere, do qual se poderá contemplar o rio e 
a paisagem do entorno, além de outros usos que poderão surgir: decks para pesca, posto de atracação 
de embarcações de pequeno porte etc. 

A fundação do muro prevê a cravação de estacas tipo raiz, de diâmetro 40 cm, dispostas em posição 
inclinada, para que o conjunto possa resistir a esforços de tração desenvolvidos pelo carregamento da 
estrutura.  

As plantas de locação das estacas encontram-se nos desenhos DAE3438.E1.PP019-0 a 
DAE3438.E1.PP022-0. 

 

11.2  CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA 

De acordo com o Plano Diretor do Município, o projeto foi desenvolvido visando: 

• A preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico; 
• A melhoria da paisagem urbana; 
• A criação de parque integrado urbano com espaços de lazer, esporte, cultura, ciclovias, vias de 

pedestres, constituindo-se em espaços fundamentais para a humanização da vida no município; 
• A recuperação e preservação de matas nativas e matas ciliares, proteção da fauna, proteção das 

encostas mais íngremes dentro da zona urbana. 
• A possibilidade de uso sustentável diverso para o turismo, lazer, esporte, cultura, equipamentos 

públicos, comércio e serviços especiais, geração de microempresas de eco-turismo para 
exploração do Rio Paraitinga, criação de horto e viveiro de mudas municipal, parque ecológico, 
bosques, trilhas e outros.  
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11.3 EXEMPLOS DE PROJETO

A solução de pôlder associada a áreas de lazer e circulação são, apesar de raras, utilizadas há muito 
tempo.  Podemos citar como exemplar o caso de São João Del Rey, que possui o córrego e o leito maior 
preservados e envolvidos por muro que confere proteção adicional de 1m.

 

Outro exemplo, mais recente, é o de Pirapora do Bom Jesus, na Região Metropolitana de São Paulo. Na 
maior praça da cidade, a Praça do Encontro, foi implantado passeio elevado marginal com 1,20m de 
altura, preservando a população das cheias decorrentes d
localizada a montante. 
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11.4 

A ocupação da cidade, ao longo do tempo veio a criar algumas condições, tanto de exposição direta aos 
efeitos de elevações dos níveis d’água quanto como agentes no processo
escoamento do rio, dentre as quais se destacam:

• 

• 
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 SITUAÇÃO EXISTENTE 

A ocupação da cidade, ao longo do tempo veio a criar algumas condições, tanto de exposição direta aos 
efeitos de elevações dos níveis d’água quanto como agentes no processo
escoamento do rio, dentre as quais se destacam: 

 Ocupação dos lóbulos internos dos meandros (várzeas) ao longo do trecho urbano por 
edificações e, mais recentemente, pela rua marginal nesta  faixa onde originalmente ficavam os 
fundos dos lotes da Praça Osvaldo Cruz, na margem esquerda do rio.

 Edifícios significativos ao patrimônio arquitetônico da cidade (Mercado Municipal, Prefeitura e 
outros edifícios antigos), embora  via de regra as edificações sejam mais recentes; 

A ocupação da cidade, ao longo do tempo veio a criar algumas condições, tanto de exposição direta aos 
efeitos de elevações dos níveis d’água quanto como agentes no processo de redução da capacidade de 

Ocupação dos lóbulos internos dos meandros (várzeas) ao longo do trecho urbano por 
edificações e, mais recentemente, pela rua marginal nesta  faixa onde originalmente ficavam os 
undos dos lotes da Praça Osvaldo Cruz, na margem esquerda do rio. 

Edifícios significativos ao patrimônio arquitetônico da cidade (Mercado Municipal, Prefeitura e 
outros edifícios antigos), embora  via de regra as edificações sejam mais recentes;  

  

 

72 

 

A ocupação da cidade, ao longo do tempo veio a criar algumas condições, tanto de exposição direta aos 
de redução da capacidade de 

Ocupação dos lóbulos internos dos meandros (várzeas) ao longo do trecho urbano por 
edificações e, mais recentemente, pela rua marginal nesta  faixa onde originalmente ficavam os 

Edifícios significativos ao patrimônio arquitetônico da cidade (Mercado Municipal, Prefeitura e 

 



 

 

 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Rio Paraitinga 73 

DAEE

• Existência de diversos pontos baixos ao longo da rua marginal, que são inundados no primeiro 
momento das enchentes, conforme Ilustrado acima. 

• Existência de interferências ao longo da rua: passarela em cota baixa, edificações  obrigando o 
estreitamento da via (a largura da via marginal, variando desde 4,50 até 8,00 metros); 

• Os imóveis ao longo da rua dos Pressotto e rua Cap. Benedito Sobrinho, encontram-se 
deteriorados e/ou subutilizados devido ao flagelo das freqüentes enchentes do rio Paraitinga;  

• Os passeios existentes possuem dimensões acanhadas;   
• Inexistência de guarda corpo ao longo da maior parte do trecho à margem do rio; 
• Ausência de arborização e áreas de convivência ao longo do rio. 

 

   

 

11.5 SITUAÇÃO PROPOSTA 

O projeto do dique de proteção no rio Paraitinga desenvolveu-se desde a Ponte da Av. Celestino C. 
Coelho, ao longo da rua dos Pressotto e rua Cap. Benedito Sobrinho. O dique proposto possuirá o topo 
sempre na cota 738,0 m. É previsto um aterro destas vias até a cota 738,9 m, resultando em muro de 
altura aparente de 1,10 m. 

Este aterro tornará necessárias algumas adequações quanto à microdrenagem dos lotes, a possível 
necessidade de aterros no interior dos lotes para possibilitar o uso das garagens e algumas adequações 
nas fachadas dos edifícios e galeria de drenagem ao longo da via. 

A solução paisagística adotada partiu do princípio de minimizar o impacto visual desta estrutura. Para 
tanto, propõe-se o alteamento da via marginal, com implantação de passeio (belvedere) e faixa de 
jardim, sempre que a largura da rua permitir. O passeio pernitirá a visualização do rio durante todo o 
percurso.  

As faixas de jardins tem largura variável. Nos trechos mais largos, foram projetadas áreas de estar com 
bancos, arborização e lixeiras. Nos trechos mais estreitos, haverá apenas o passeio. Os bancos e 
equipamentos foram projetados prevendo o grande fluxo de pessoas nos eventos de carnaval. 

O passeio promoverá a conectividade da cidade ao longo do rio Paraitinga,  aumentando a capacidade e 
a segurança das áreas públicas nos grandes eventos culturais (carnaval, festivais musicais, etc.). Nos 
eventos culturais com grande concentração de pessoas, previnirá o risco de queda no rio. 

O projeto abrange, a readequação geométrica das vias marginais, com largura de 5,50 metros. Pelo fato 
de existirem trechos com largura de até 4,50 m (ex: sob a passarela), recomenda-se a opção de mão 
única e uma faixa de estacionamento com bolsões em nichos localizados nos trechos mais largos. 

Compatibilização com projetos em andamento; Rua da Música e Parque Municipal na altura da Rua 
Cap. Antonio Carlos. 

A seguir apresenta-se o projeto proposto e imagens da situação pretendida. 

 

 

Figura 11.1 - Seção Típica – Entre a Ponte e a Prefeitura na Estaca 229. 
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Figura 11.2 - Vista do Trecho entre a Passarela e a Prefeitura Municipal. 

 

 

Figura 11.3 - Vista do Trecho em frente ao Mercado Municipal. 

 

 

Figura 11.4 - Vista do passeio em frente ao Mercado Municipal. 
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Figura 11.5 - Vista do Trecho entre a Passarela e a Prefeitura Municipal. 

Os desenhos de implantação do dique de proteção, DAE3438.E1.PP003-0 a DAE3438.E1.PP016-0; 
DAE3438.E1.PP023-0 a DAE3438.E1.PP026-0 e DAE3438.E1.PP061-0 a DAE3438.E1.PP066-0, 
encontram-se como anexo a este relatório. 

 

12. ASPECTOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA 

Desde o início dos trabalhos deste Plano Diretor, ao considerar as possíveis ações emergenciais para 
diminuir os eventos de inundações no Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga, foi considerada a 
condição que este usufrui, de ser tombado como Patrimônio Histórico e também a necessidade de 
submeter à apreciação do IPHAN e do Condephaat quaisquer obras a serem propostas para atingir o 
objetivo almejado. Tendo emergido como solução técnica e economicamente mais atrativa e tendo 
sido recomendada pelo Plano Diretor a implantação, como obra de caráter emergencial, do dique de 

proteção contra cheias, combinado com o desassoreamento / derrocamento do rio, passou-se a 
estudar as possíveis soluções destinadas a amenizar um possível impacto da obra nos aspectos visual e 
de contemplação do rio e da própria importância que este tem para a população. Estas soluções 
paisagísticas visaram também a não descaracterizar ou chocar-se com a arquitetura local. Destaca-se 
também, que a altura do dique de proteção, na alternativa de solução recomendada, varia de um 
máximo de 2,0 m (na área baixa onde se encontra a Passarela de travessia do rio) até um mínimo de 0,5 
m nos trechos de cotas mais altas do terreno. 

Por outro lado, a obra proposta de dique de contenção dos níveis d´água do rio Paraitinga (sistema de 
pôlder) combinada com o desassoreamento / derrocamento do rio, tem como meta a proteção da 
cidade contra inundações causadas por quase o dobro da vazão no rio Paraitinga que hoje a cidade 
suporta sem proteção; em outras palavras, a vazão máxima no rio Paraitinga que a cidade hoje suporta 
(isto é, sem que haja inundação) é 115 m3/s e com a solução (dique + desassoreamento) a cidade 
estará protegida de inundações para vazões de até 230 m3/s no rio. Esta última corresponde a um 
período de retorno próximo de 10 anos para a bacia de drenagem do rio acumulada até o local, o que 
não é uma meta modesta para uma obra emergencial. 

Ademais, para dotar o sistema de pôlder proposto de um nível de segurança satisfatório, considerando 
a condição em que o nível do rio ultrapasse a cota máxima do dique, foram previstas grelhas de 
captação com grande capacidade localizadas nos pontos baixos das ruas dos Presotto e Cap. Benedito 
Sobrinho, uma galeria de captação das águas pluviais originadas no Centro Histórico com uma 
considerável capacidade de armazenamento, além de um reservatório de armazenamento para servir 
de pulmão quando as águas não puderem ser restituídas ao rio por gravidade e um sistema de 
bombeamento para restituição forçada das águas ao rio. 

12.1 INSERÇÃO DO PROJETO 

Uma rápida passada pela História de nossa colonização pelos Portugueses e pelo processo de evolução 
urbanística de nossas cidades, nos mostra que os rios em torno dos quais elas foram criadas e se 
desenvolveram sempre foram relegados a segundo plano: ao invés de serem integrados 
harmoniosamente ao desenho urbano, a eles se reservava sempre o papel de repositórios dos esgotos 
e dejetos, locais onde se lavavam as roupas, fundos de terrenos e outras finalidades pouco nobres. 
Quando muito, para elevar um pouco sua serventia, eram utilizados como vias de locomoção e 
desbravamento, o que ocorreu intensamente, especialmente em nosso Estado, com o fenômeno das 
Bandeiras. Como um exemplo emblemático, os dois rios em torno dos quais nasceu e cresceu a cidade 
de São Paulo, pelas mãos dos padres jesuítas, o Tamanduateí e o Anhangabaú, hoje se encontram, nos 
respectivos trechos que passam pelo centro da cidade, totalmente escondidos, tampados, enterrados 
em forma de galerias de concreto, de forma que, quem por ali passa pela primeira vez, sequer se dá 
conta de sua existência. 

O fato é que herdamos dos nossos colonizadores a tradição de construir nossas cidades de costas para 
os rios, deixando-os nos fundos dos terrenos, escondidos, como se fossem eles um entrave a nossa 
evolução urbana. 
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A geógrafa e professora paulistana, Odette Carvalho de Lima Seabra, autora do livro “Os Meandros dos 
Rios nos Meandros do Poder: o Processo de Valorização dos Rios e das Várzeas do Tietê e do 
Pinheiros”, resultante de sua Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo em 1987 é categórica 
neste aspecto: segundo ela “O rio é uma referência de lugar e de espaço, integra a identidade de um 
povo. Quando ele está perdido, como no nosso caso, é uma ausência importante”. Comentando um 
documentário que mostra como os paulistanos voltaram suas costas para os rios (“Entre Rios”, link 
http://vimeo.com/14770270), ela sentencia: “há quem cruze o (rio) Tietê quatro vezes ao dia sem se 
dar conta”. 

Voltando-nos ao rio Paraitinga, nos damos conta da importância que ele tem para a cidade, sua cultura, 
suas tradições, seu potencial turístico, sua importância enfim, para o bem estar dos seus moradores. No 
entanto, no trecho urbano especificamente, o rio tem sido relegado a segundo plano, escondido nos 
fundos das casas, pois isso é o que na realidade acontece com ele no trecho abrangido pelas ruas dos 
Presottos e Cap. Benedito Sobrinho. A rigor, esta mesma rua somente foi concebida e implantada, 
poucos anos atrás, como uma alternativa de tráfego, especialmente de caminhões, visto que o percurso 
pelas ruas centrais mais e mais se tornava insustentável para a vida da cidade. No lugar das citadas ruas 
antes existiam apenas os fundos dos lotes. Na realidade, essas ruas não mudaram o destino do rio 
Paraitinga neste trecho urbano: um fundo de terrenos, escondido da beleza histórica da cidade. Cabe 
observar que, durante a elaboração deste Plano Diretor, nas diversas visitas de inspeção realizadas 
pelos técnicos da Hidrostudio ao local, nunca se observou uma movimentação significativa de 
pedestres por essas ruas (isto, seja em dias de semana ou em fins-de-semana). Vale dizer, esta região, 
além de passagem de veículos, permanece esquecida, longe do coração da cidade. Constatou-se nos 
contatos com os moradores, que há muitas pessoas que defendem mesmo a pura eliminação destas 
ruas. Por relevante, cabe esclarecer que, de acordo com os técnicos do Condephaat, as ruas dos 
Presottos e Cap. Benedito Sobrinho não são objeto de proteção desse órgão, dado que são logradouros 
relativamente recentes e não compõem o conjunto arquitetônico objeto de proteção. Portanto, 
quaisquer obras eventualmente previstas nesses logradouros não sendo sujeitas a aprovação desse 
órgão. 

Longe de corroborar ou referendar esta tradição de esconder os rios da cidade, este Plano Diretor, 
conforme demonstrado no Projeto do Pôlder, recomenda a introdução de um belvedere integrado ao 
dique de proteção, acrescido de um tratamento paisagístico, que dará uma nova dimensão às ruas dos 
Presottos e Cap. Benedito Sobrinho. Esta abordagem paisagística, a exemplo do que ocorre em outros 
países que adotaram a mesma solução de pôlder, poderá vitalizar a região, que entre outros abrange o 
Mercado Municipal, permitir a contemplação do rio com segurança e transformar o local em mais um 
dos inúmeros pontos turísticos da cidade de São Luiz. Durante a apresentação do Plano à comunidade, 
a despeito dos méritos desta solução proposta para o pôlder, que visa a diminuir muito os transtornos 
aos moradores das margens do rio causados pelas enchentes anuais, vozes se levantaram, reclamando 
da possível perda da visão do rio, da extirpação do direito de contemplar as belezas do rio. Este mesmo 
rio que, dia após dia tem sido relegado ao papel de fundo de terrenos. 

 

13. ALTERNATIVAS ÀS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Importante registrar algumas considerações a respeito da adoção de possíveis alternativas às soluções 
propostas para a proteção contra as enchentes da cidade de São Luiz: a recuperação da cobertura 
vegetal e da permeabilidade do solo na bacia do rio Paraitinga e a viabilidade de solucionar o problema 
apenas com a adoção de desassoreamento e derrocamento do rio. 

Como possível alternativa às alternativas propostas, emerge a possibilidade de reflorestamento das 
áreas da bacia de drenagem do rio Paraitinga, castigadas ao longo dos séculos pela atividade econômica 
e intervenções antrópicas e a concomitante reconstituição das matas ciliares. A restituição da cobertura 
vegetal ao longo da bacia deve ser um objetivo a ser sempre buscado; com efeito, nos eventos de 
chuvas, quanto mais densa a cobertura vegetal, maior a interceptação das águas precipitadas, mais 
tempo levando as águas para atingir as calhas dos rios. No entanto, o processo de reflorestamento 
demora um longo tempo, da ordem de dezenas de anos, sendo também de difícil implantação (é 
necessária a cooptação dos fazendeiros e proprietários, a educação ambiental, o crescimento efetivo 
da vegetação e do respectivo ecossistema, entre outros). Além disso, a cobertura vegetal, por si só, não 
oferece a eficácia desejada na contenção das cheias extremas, como, por exemplo a que assolou São 
Luiz no verão 2009-2010, ou mesmo outras cheias muito intensas, que ocorrem com relativa freqüência 
na região. Durante o período úmido, que acontece de outubro a março, em que a ocorrência de chuvas 
se dá quase que diariamente (as chamadas chuvas de verão), o solo resulta entumecido, encharcado, 
sem capacidade de absorção das águas precipitadas, portanto incapaz evitar a formação das ondas de 
cheias. Registre-se que o solo da região, devido à já citada ação antrópica ao longo dos anos, já se 
encontra em estado de grande compactação, o que dificulta ainda mais a absorção das águas das 
chuvas. 

Quanto à adoção de apenas o desassoreamento combinado com o derrocamento do rio nos trechos 
próximos à cidade, os cálculos realizados durante a elaboração do Plano demonstraram que por si só, 
não seria suficiente para proteger a cidade no nível de segurança que se pretende para o curto prazo. 
Ademais, o custo destas obras mostra que a solução, se adotada individualmente, oferece um benefício 
pífio, em vista de custo tão elevado, sendo considerada, sob a ótica da Engenharia, como uma solução 
de baixa viabilidade. Além disto, obras de derrocamento nas proximidades da cidade provavelmente 
não obteriam a devida licença ambiental, em vista dos riscos a que as construções antigas estariam 
expostas, decorrentes das detonações subaquáticas necessárias à desagregação das rochas no fundo do 
rio. Outro fator restritivo seria o risco de alterar a morfologia do rio, o que poderia acarretar prejuízos 
ambientais às regiões localizadas nos trechos rio abaixo (maiores velocidades, maior taxa de erosão) e à 
própria atividade de lazer que lá existe, rafting por exemplo. 
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14. MEDIDAS DE CONTROLE EXTENSIVAS NA BACIA DO RIO PARAITINGA 

14.1 CONTROLE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Fator de profunda influência no regime hidrológico, o controle do uso e da ocupação do solo vem 
sendo estudado com o objetivo de estabelecer condicionantes de sustentabilidade sobre os sistemas de 
macrodrenagem. Em uma bacia extensa como a do Rio Paraitinga, onde os assentamentos urbanos 
ocupam apenas uma pequena fração do território, o controle da ocupação do solo deve ser voltado 
principalmente para as áreas rurais da bacia.  

Seu controle apóia-se basicamente no planejamento e na adoção de políticas públicas capazes de 
controlar as pressões originadas pelos produtores rurais e, em menor escala, pelo mercado imobiliário 
e pelo crescimento urbano. Grosso modo, é possível centralizar a atuação institucional do governo na 
fixação de políticas públicas em dois grandes grupos: a legislação e os instrumentos de gestão. 

Ressalta-se, porém que tanto a legislação, como os instrumentos de gestão não alcançarão os 
resultados almejados se, por um lado a legislação não estiver amparada por sólido aparato 
administrativo e político que inclui a fiscalização competente e adequada e por sua vez, os 
instrumentos de gestão não estiverem efetivamente incorporados à maquina administrativa ou forem 
utilizados com objetivos diversos à sua finalidade. 

Observa-se, em contraponto, que o preceito constitucional de que o controle do uso e da ocupação do 
solo como competência privativa da esfera municipal, somado ao fator da autonomia administrativa 
dos municípios, no caso da drenagem urbana, produz grande dificuldade para instituir regras 
uniformes, especialmente nas bacias hidrográficas que contenham vários municípios, pois os 
municípios podem estabelecer normas de uso e ocupação do solo de seu interesse, mas que sejam 
prejudiciais aos demais municípios contidos na bacia. 

 

14.2 DEMARCAÇÃO DE FAIXAS SANITÁRIAS E REVEGETAÇÃO CILIAR 

Mata ciliar é a faixa de vegetação nativa às margens de rios, lagos, nascentes e mananciais, em geral. A 
mata ciliar também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea e floresta ripária. A área que 
abrange a mata ciliar é considerada pelo Código Florestal Federal como APP (Área de Preservação 
Permanente). 

A preservação destas áreas é importante para o controle da estabilidade das margens e do 
assoreamento e de proteção da biodiversidade. Complementarmente, estas áreas ajudam a proteger os 
cursos d´água da poluição difusa (agrotóxicos, sedimentos, resíduos vegetais, animais e minerais). A 
preservação das APPs está prevista em lei (Código Florestal). No Estado de São Paulo, vigora desde 
2005, através do Decreto Estadual 49.723, o Programa de Recuperação de Zonas Ciliares do Estado de 
São Paulo.  

Embora estas áreas não combatam de forma direta as inundações por infiltração (representam em 
torno de 60 km², ou menos de 3% da bacia) podem minimizar seus efeitos controlando principalmente 
a erosão e o assoreamento, além de deslizamentos que possam obstruir o escoamento natural que 
podem, inclusive, romper e causar ondas de cheias inesperadas. 

 

14.3 PLANEJAMENTO NAS MUNICIPALIDADES 

A partir do mapa de enchentes devidamente atualizado e detalhado, as Prefeituras poderão 
estabelecer as normas para a utilização das áreas sujeitas às enchentes, considerando a freqüência 
desses eventos, a sua gravidade e os prejuízos recorrentes à municipalidade.  

Os tipos de ação que podem ser adotados pelas prefeituras podem ser: 

� Desapropriação do local – medida indicada para casos mais graves de enchentes, cuja solução 
demanda grandes obras de engenharia. Após a desocupação os locais podem ser utilizados para 
a implantação de áreas verdes 

� Alteamento da área – Por meio de aterro o local pode ser novamente utilizado. Esse medida não 
deve ser utilizada em larga escala pois retira a capacidade natural de retenção das várzeas, 
transferindo cheias para jusante. 

� Sistema de proteção – Algumas áreas que não possam ser desocupadas poderão ser protegidas 
das enchentes pela construção de diques e bombas. 

� Medidas de convivência com as cheias – Para os locais onde as cheias são menos freqüentes e 
oferecem menor risco à população, podem ser adotadas restrições construtivas estabelecidas 
para dar condições de convivência com as cheias, tais como: proibição para a construção com 
subsolos, as residências deverão utilizar o pavimento térreo apenas para utilização temporária 
(os quartos devem ser edificados somente nos pavimentos superiores), criar incentivos a 
construções acima das cotas de enchente por meio de aterro ou pilotis, as edificações deverão 
ter sempre mais de um pavimento, etc. 

As intervenções estruturais devem ser precedidas de um estudo de viabilidade, levando em conta 
análise da freqüência e o montante estimado dos prejuízos. 

 

14.4 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Propõe-se inicialmente, contatos com a Coordenadoria de Educação Ambiental – CEAM da Secretaria 
do Meio Ambiente – SMA, a fim de estabelecer as diretrizes a serem observadas para a elaboração de 
programas de educação envolvendo o problema ambiental, articulados com o planejamento 
educacional imprimido pelas redes escolares Estadual e Municipal. 
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Destaca-se que, nos termos do Decreto n.º 42.798 de 12/01/98, que instituiu o programa “Núcleos 
Regionais de Educação Ambiental” no Estado de São Paulo, o DAEE tem representante no Grupo 
Consultivo, criado para subsidiar, assessorar e apoiar a SMA na implantação e desenvolvimento do 
programa. Este fato facilitará o trabalho de  elaboração conjunta do programa. 

Na publicação “Programa Núcleos Regionais de Educação Ambiental” da SMA / CETESB, de julho de 
1.999, são descritos os trabalhos já realizados em dezenas de núcleos no estado de São Paulo. A fim de 
subsidiar programações de Planos de Educação Ambiental com diretrizes mais concretas para tal 
empreendimento apresentam-se, adicionalmente ao acima exposto, algumas diretrizes básicas para a 
elaboração de um plano de educação ambiental ligado ao controle de inundações.  

 

14.4.1 Objetivo de um Plano de Educação Ambiental 

Conscientização dos habitantes próximos dos cursos d’água da necessidade de coexistência sadia entre 
eles e o meio ambiente. Para tanto não existem regras fixas. As características físicas do local e a 
respectiva situação sócio-econômica devem ser conhecidas através de levantamentos simplificados 
obtidos através de visitas ao campo e de consultas aos órgãos públicos e entidades particulares que 
atuem na região. 

O público alvo prioritário será constituído pelos professores e pelos alunos da rede educacional local, 
bem como pelas lideranças comunitárias, procurando-se transformar cada um deles em agentes 
multiplicadores de hábitos ambientalmente sadios. 

Cada caso deve ser planejado “individualmente” dando-se a seguir algumas indicações preliminares. 

 

14.4.2 Etapas de Implantação do Plano de Educação Ambiental 

Em essência, a educação ambiental é composta por três etapas básicas: informações, estabelecimento 
de diálogo e busca de solução. 

Estas etapas justapõem-se, sobrepõem-se, complementam-se e são repetidas tantas vezes quanto for 
necessário e viável. 

Essas três etapas devem ser praticadas com cada grupo de pessoas em um espaço localizado, de 
preferência nas imediações do curso d’água que se pretende disciplinar. Pode ser até o simples cômodo 
de uma sub-habitação. 

As informações a serem prestadas pelos técnicos da equipe, necessariamente multidisciplinar, devem 
enfatizar, por exemplo, riscos sanitários do contato das pessoas com a água contaminada por esgoto, 
lixo, entulho etc., bem como os problemas relacionados com inundações. Nesse último caso deve-se 
citar o conjunto de medidas estruturais, que podem envolver obras, ou não-estruturais,  nesse último, 

caso envolvendo até eventuais re-locações de moradores; deve-se, nessas oportunidades, citar os 
recursos necessários, ou seja, os custos, tanto das medidas estruturais como não-estruturais. 

As noções de espaço público, bem como dos deveres e direitos, e a delicada questão do mal nacional 
de falta de moradia associado ao fenômeno repleto de malefícios de invasão de áreas que deveriam ser 
preservadas, além de outros aspectos sócio-econômicos regionais, devem fazer parte das informações 
a serem prestadas às comunidades. 

A seguir (ou justapondo-se em parte) deve ocorrer o diálogo pelo qual as comunidades exporão os seus 
dados e argumentações em relação às questões levantadas. Depois (com eventuais complementações 
das duas etapas anteriores) deve-se buscar o caminho da solução onde: 

• deve-se tentar a construção do consenso, atingindo-se pelo menos a concordância da maioria; 

• deve-se deixar bem claro o fato de que em fundos de vales as enchentes podem ser controladas 
até certo ponto, porém nunca definitivamente eliminadas; 

• deve-se ressaltar que as soluções serão conseguidas passo a passo, gradualmente, desde que se 
possa contar com a participação disciplinada e legítima das comunidades, sempre em parceria 
com o poder público e com os técnicos. 

• deve-se lembrar que solução não será nunca alcançada pois, mesmo após a implantação de uma 
obra, esta exige manutenção que também envolve um contínuo processo de aprendizado e de 
parcerias. 

 

14.4.3 Cronograma de Implantação 

Apresentou-se no sub-ítem anterior uma síntese do que consiste a educação ambiental. Para implantá-
la entretanto, é necessária uma “estrutura” de apoio; para sua efetivação exige-se uma ordenação 
lógica de acordo com um planejamento, o qual variará de caso para caso. 

Como exemplo de tal ordenação apresenta-se o seguinte esboço: 

• Mês 1:Designação, pela mais alta autoridade administrativa da região abrangida pela ação de 
educação ambiental, de grupo de trabalho de apoio e ligação entre o gabinete e o orgão 
executivo escolhido como responsável pela implantação do plano de educação ambiental 
participativo das comunidades de moradores das proximidades dos eixos dos córregos do 
município. Consolidação das responsabilidades para implantação do plano. 

• Mês 2:Elaboração de síntese preliminar da atividade presente da educação ambiental no 
município (responsabilidade do grupo de trabalho de apoio e ligação, já em integração com o 
órgão executivo). 

• Mês 3: Formulação simplificada preliminar dos objetivos e dos recursos necessários para as duas 
etapas do plano (eficazmente superpostas quando e onde necessárias): 
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Elaboração de projeto básico e executivo da implantação. 

Implantação do plano e seu re-direcionamento quando oportuno. 

Nota: A partir desta atividade, a responsabilidade será do órgão executivo que prestará 
contas ao grupo de trabalho de apoio e ligação, e, deverá tomar todas iniciativas para a real 
e rápida viabilização da execução do plano. 

• Meses 4, 5 e 6: Formulação de edital, licitação e contratação dos projetos básico e    executivo 
da implantação. 

• Meses 7 e 8 :  Elaboração do projeto básico da implantação. 

• Meses 9 e seguintes:  Elaboração do projeto executivo da implantação. 

• Meses 9,10 e 11:  Formulação de edital, licitação e contratação da implantação nas bacias e sub-
bacias hidrográficas selecionadas para se iniciar a implantação. 

• Meses 12 e seguintes: Implantação conforme as contratações que se seguirem. 

Ressalte-se que, durante a implantação deve ser periodicamente feita (a cada quatro meses, por 
exemplo) averiguação dos resultados já obtidos e reavaliação dos métodos usados. Disto poderá 
resultar “correção do rumo das ações para otimização dos resultados”. 

De outra parte, é oportuno lembrar-se que a educação ambiental deve preceder, ser simultânea e 
suceder as intervenções físicas, isto é, as obras. 

É comum que a educação ambiental, associada por exemplo à serviços de desratização e de limpeza 
manual do córrego, seja julgada conveniente como medida preparatória (até com bastante 
antecedência) em relação às obras. Isto não muda a formulação essencial tratada aqui mas demandará, 
como em qualquer outro caso, as adequações pertinentes. 

Como observação geral, deve ser citado que, as ações educativas devem de preferência começar pelas 
“nascentes” dos cursos d’água , prosseguindo em direção a jusante. Também é conveniente que tais 
ações sejam iniciadas onde houver algum tipo (formal ou não) de organização comunitária. 
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15. MEDIDAS DE CONTROLE EXTENSIVAS PARA ÁREAS URBANAS NA BACIA DO RIO 

PARAITINGA 

Além das medidas estruturais propostas neste Plano Diretor, deverão ser implementadas medidas 
complementares, particularmente, para as áreas urbanas da bacia, a saber: 

15.1 COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

Deve ser estimulada a coleta de o tratamento dos esgotos de forma a reduzir o impacto nos sistemas 
de saúde, na qualidade das águas dos corpos receptores, a contaminação do solo e do lençol freático  
(qando do uso de fossas). Devem ser estimulados os sistemas de abastecimento que incluam o reuso 
das águas servidas para fins não potáveis. 

15.2 APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS DE DRENAGEM 

Deve ser estimulada sem dúvida a captação de água de chuva, que se realizada de maneira adequada 
pode representar, além de fator de economia dos recursos hídricos, em menor escala, em abatimento 
do volume das cheias. Esses sistemas de utilização de água de chuva podem ser associados a pequenos 
reservatórios para drenagem de áreas particulares, chamados comumente de “piscininhas”. Nesse caso 
é importante considerar que o volume de armazenamento para fins de drenagem não pode se 
sobrepor ao volume do reservatório efetivamente utilizado para armazenar a água para outros fins. 

15.3 MEDIDAS DE CONTROLE DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Evidencia-se a necessidade de se adotar medidas que possibilitem o controle do processo de 
urbanização que vem se observando na bacia. Um dos primeiros pontos que requer atenção é a 
necessidade de integrar os instrumentos de licenciamento e outorga já existentes, pois muitas ações  
que causam significativo impacto à permeabilidade do solo são realizadas sem o devido conhecimento 
dos empreendedores quanto aos efeitos negativos sobre a macrodrenagem e quanto aos 
procedimentos necessários para implantar seus empreendimentos. 

É, portanto indispensável que, anteriormente ao projeto de qualquer obra que interfira na 
permeabilidade da bacia, o empreendedor consulte as instancias de Planejamento Urbano (Prefeituras 
Municipais, por exemplo) seguindo-se o Departamento de Águas e Energia Elétrica e os órgãos que 
compõem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Os procedimentos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de outorga na bacia ainda são 
realizados de maneira independente e não integrada. Isto desistimula os empreendedores a cumprir 
esse conjunto de exigências em função da demora na obtenção das licenças e a falta de objetividade na 
proposição de recomendações. 

Recomenda-se que o licenciamento de empreendimentos capazes de impactar o regime de cheias 
ficasse a cargo de um colegiado composto pelos órgãos do poder concedente e por representantes do 
Subcomitê. 

15.4 MEDIDAS GESTÃO INSTITUCIONAL 

Neste item são levantados e discutidos os mais significativos instrumentos de planejamento e gestão 
aplicáveis à bacia do Rio Paraitinga, visando orientar os organismos públicos e privados intervenientes 
no planejamento urbano a adotarem políticas públicas e medidas práticas que potencializem os 
resultados e garantam a eficácia dos investimentos a serem efetuados no âmbito da drenagem urbana. 

Como é sabido, de maneira geral, as medidas “de gestão institucional” tendem a ser mais adequadas 
para as áreas não urbanizadas ou em processo inicial de urbanização, enquanto as medidas estruturais 
aplicam-se a áreas já urbanizadas e consolidadas, ou seja, as primeiras podem ser consideradas 
preventivas enquanto as últimas, reparadoras ou mitigadoras dos efeitos negativos do processo de 
urbanização sobre o sistema de drenagem. 

15.5 ARRANJO INSTITUCIONAL 

Abordando a questão institucional, observa-se que, nos municípios brasileiros a drenagem urbana não 
é efetuada por estrutura organizacional específica, não possuindo, consequentemente, autonomia 
administrativa e financeira. Geralmente, os serviços e a responsabilidade pelo desempenho do sistema 
são atribuídos a uma secretaria, geralmente a secretaria de obras, cuja linha de ação é eminentemente 
executiva. 

Associa-se a este fato a fragmentação excessiva das ações relativas à drenagem pluvial entre os 
diferentes atores da gestão municipal, o que acaba sempre provocando dificuldades de coordenação, 
conflitos de poder, inconsistências, incoerências e superposição de medidas adotadas entre outros 
problemas. 

Como consequência imediata observa-se que a falta de integração das ações no contexto dos serviços 
urbanos interfere, de forma imprevisível, no sistema de drenagem. São corriqueiras a aprovação de 
assentamentos urbanos com densidades superiores à capacidade do sistema de drenagem, a 
construção de vias de fundo de vale e canalizações de córregos, sem considerar as vazões e aumento 
dos volumes de escoamento, entre outras ações. 

Por outro lado, a drenagem urbana continua sendo questão de abordagem estritamente municipal, 
quando os problemas, normalmente extrapolam as fronteiras municipais. A busca de soluções 
compatíveis passa, frequentemente, pelo tratamento das questões sobre a ótica das bacias 
hidrográficas e não dos perímetros municipais, o que é incipiente em virtude da atuação, ainda tímida, 
dos comitês de bacia. 

Outra questão importante é a consolidação de um aparato jurídico capaz de regular e controlar os 
diferentes aspectos que interferem com a drenagem. Atividades que provocam consideráveis impactos 
nos sistemas de drenagem são: a construção predial e a urbanização, portanto é indispensável que 
estas atividades estejam perfeitamente coordenadas e associadas a drenagem. Cabe, entretanto 
ressaltar que apenas o aparato jurídico não é suficiente, em si, para solucionar as questões levantadas. 
É indispensável haver, também à disposição instrumentos efetivos de controle e aplicação, assim como 
suporte técnico e equipes de fiscalização. 
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15.6 O DISCIPLINAMENTO DA DRENAGEM URBANA 

Por todos esses motivos vale ressaltar a necessidade de se proceder a uma ampla reestruturação 
institucional visando formatar um modelo de gestão da drenagem urbana mais coerente e mais 
integrado, visando suplantar as questões que dificultam, quando não impedem o planejamento e 
adoção de ações gerenciais relacionadas com a drenagem. Consolidar uma legislação mais específica, 
atuando sobre todos os empreendimentos, serviços e iniciativas urbanas capazes, de produzir impactos 
sobre a drenagem. Esses impactos devem ser comprovadamente nulos sobre os sistemas de drenagem 
ou seja: os picos de vazão das áreas a serem urbanizadas ou edificadas não podem exceder aos valores 
anteriores ou os naturais Consolidando esta disposição em sequência encontra-se uma minuta de 
legislação sobre drenagem urbana. 

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI PARA DISCIPLINAMENTO DA  DRENAGEM URBANA MUNICIPAL 

“Dispõe sobre o disciplinamento da drenagem urbana no 
município” 

...................................., Prefeito do Município de ......................., no uso das atribuições que me são 
conferidas por Lei,  

Faço saber que a Câmara Municipal, em sua ....... Sessão ........... realizada em .......de .......de ........, 
Aprovou e Eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei Complementar. 

Art. 1º - O parcelamento do solo em zona urbana, caracterizado por loteamentos ou desmembramentos, 
não deverá provocar nenhum tipo de impacto sobre os sistemas de drenagem urbana ficando sujeito as 
diretrizes que deverão atender no mínimo, às seguintes disposições: 

I – Da área total da gleba, objeto do projeto de loteamento serão destinados, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) para áreas públicas, vias de circulação, áreas verdes e áreas institucionais, observados 
os seguintes percentuais mínimos: 

15% (quinze por cento) da gleba para vias de circulação; 

15% (quinze por cento) da gleba ou 29,00 m2  (vinte e nove metros quadrados)/lote para áreas verdes, 
prevalecendo a condição de maior valor; 

 5% (cinco por cento) da gleba ou 10,00 m2  (dez metros quadrados)/lote para áreas institucionais, 
prevalecendo a condição de maior  valor; 

§ Único - Nos percentuais destinados às áreas verdes e áreas de circulação previstas no inciso I, letras “a” e 
“b” deste artigo, devem estar inclusos 5% (cinco por cento) da área total da gleba preparada para reservação 
de águas plúvio - fluviais. 

II – Da área total objeto do projeto de desmembramento, serão destinados, no mínimo: 

15% (quinze por cento) da gleba para áreas verdes; 

5% (cinco por cento) da gleba para áreas institucionais. 

§ Único - No percentual destinado às áreas verdes, devem estar inclusos 5% (cinco por cento) da área total da 
gleba, preparada para reservação de águas plúvio - fluviais. 

Art. 2º - O parcelamento do solo em zona rural, caracterizado por loteamento de urbanização específica 
ou desmembramento, não deverá provocar impacto sobre os sistemas de drenagem ficando sujeitos a 
diretrizes que deverão atender no mínimo, às seguintes disposições: 

I - Da área total da gleba, objeto do projeto de loteamento serão destinados, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) para áreas públicas, vias de circulação, áreas verdes e áreas institucionais, observados 
os seguintes percentuais mínimos: 

15% (quinze por cento) da gleba para sistema viário; 

15% (quinze por cento) da gleba para áreas verdes; 

 5% (cinco por cento) da gleba para áreas institucionais; 

§ 1º  - Nos percentuais destinados às áreas verdes e áreas de circulação previstas no inciso I, letras “a” e “b” 
deste artigo, devem estar inclusos 5% (cinco por cento) da área total da gleba, preparada para reservação de 
águas plúvio - fluviais. 

§ 2º - Quando o espaço destinado às vias de circulação não atingir o índice estabelecido na alínea "a" deste 
artigo, a área necessária para completar este índice será adicionada à exigida para áreas verdes.  

II – Da área total objeto do projeto de desmembramento, serão destinados, no mínimo: 

15% (quinze por cento) da gleba para áreas verdes; 

  5% (cinco por cento) da gleba para áreas institucionais,  

salvo quando os terrenos resultantes tiverem área igual ou superior a 5ha (cinco hectares). 

§ Único  - No percentual destinado à área verde, deve estar incluso 5% (cinco por cento) da área total da gleba, 
preparada para reservação de águas plúvio- fluviais. 

Art. 3º - Poderão ser implantados equipamentos públicos nas áreas verdes, nas condições previstas no Plano 
Diretor e do Plano Diretor de Drenagem do município. 

Art. 4º - Ao longo das nascentes, das águas correntes, dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, 
ferrovias e dutos será obrigatória a reserva de faixa “non aedificandi”. 

§ 1º - A faixa “non aedificandi” referida no “caput” deste artigo,  quando ao longo de córrego, fundos de vale 
e de faixas de escoamento de águas pluviais não canalizadas, terá sua largura calculada em função da área da 
bacia hidrográfica, de acordo com a seguinte tabela: 

 

ÁREA DA BACIA  
 (ha = hectares) 

RECUO EM RELAÇÃO  
AO EIXO (m) 

até 10 3,00 

11 a 20 4,00 

21 a 50 5,00 

51 a 200 7,50 

201 a 500 10,00 

501 a 1000 15,00 

1001 a 2000 20,00 

2001 a 5000 25,00 

acima de 5000 caso a caso 

 

 § 2º - A faixa “non aedificandi”, quando ao longo das margens de lagos, lagoas, represas e das faixas de 
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domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, deverá ter, no mínimo, 15,00 m. (quinze metros) de cada lado, 
a partir das margens e dos limites das faixas de domínio.  

§ 3º - Considera-se “margem” a linha definida pelo nível d’água correspondente à afluências decorrentes 
de chuvas com 2 (dois) anos de período de retorno.  

Art. 5º - Os loteamentos abertos ou na forma de condomínio deverão comprovar que os picos de vazão naturais 
ou existentes, antes da implantação da infraestrutura, não serão alterados. 

Art. 6º - O projeto de loteamento submetido pelo interessado para aprovação da Prefeitura, deverá conter 
projeto completo, detalhado e dimensionado do sistema de escoamento de águas pluviais e seus equipamentos, 
indicando a declividade dos coletores e os dispositivos, retenção ou canalização de águas correntes, obedecidas 
as normas e padrões a serem regulamentados por ato do Executivo.  

§ Único - No caso de retenção, os respectivos reservatórios deverão ser construídos, preferencialmente, em 
terrenos de domínio público, dentre os quais se incluem as  áreas verdes e no sub solo das vias de circulação.  

Art. 7º - Os lotes individuais deverão reservar, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área total do terreno, 
efetivamente livre de qualquer tipo de pavimentação ou construção. 

Art. 8º - Deverá ser implantado/construído em cada lote,  reservatório de retenção de águas pluviais cujo 
volume (V em m3) será estabelecido conforme a tabela abaixo: 

Área Total  
do lote 
( AT ) 

m² 

Área do lote não 
Impermeabilizada 

( ANI ) 

m² 

Índice 
Pluviométrico 

( IP ) 

m/hora 

Tempo de duração 
da chuva 

( T ) 

hora 

Volume útil do 
Reservatório 

( V ) 

m³ 

AT < 250 - - - 0,00 

250 ≤ AT<500  0,060 1,00 V=(0,55xAT-ANI)xIPxT 

AT≥ 500  0,080 1,00 V=(AT-ANI) x IP x T 

 

§ 1º - Deverá ser instalado/construído um sistema que possibilite conduzir toda água escoada por telhado ou 
qualquer tipo de cobertura, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório do lote; 

§ 2º - A água armazenada no reservatório do lote deverá, preferencialmente, infiltrar-se no solo, sendo 
aceitável que, após a chuva, toda ela ou parte seja despejada no sistema  de drenagem do loteamento, de acordo 
com o plano de drenagem do município.  

§ 3º - A infiltração no sub solo não deverá ser praticada em encostas sujeitas a deslizamentos, nem em terrenos  
com lençol freático próximo à superfície e nem em terrenos de baixa permeabilidade ; 

 § 4º - Os reservatórios deverão ser projetados admitindo-se um tempo de detenção máximo de 1 (um) 
dia; 

§ 5º - O reservatório deverá ser construído de acordo com as normas da ABNT ( Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 

Art. 9º - Nos casos em que não for possível a aplicação dos dispositivos  contidos nos artigos 
precedentes, será facultado ao empreendedor, ao invés da construção de reservatório de retenção, 
efetuar contribuição pecuniária correspondente ao valor calculado para a obra de retenção, a ser 

recolhido para um "Fundo Municipal de Obras de Drenagem", destinado à construção de reservatório 
segundo a ordem prioritária estabelecida no "Plano Municipal de Drenagem". 

§ Único - A constituição do "Fundo Municipal de Drenagem", deverá ser regulamentada em prazo 
máximo de 1 (um) ano, após a promulgação desta Lei. 

Art. 10 – Os loteamentos abertos ou na forma de condomínios, já implantados ou em execução até a 
presente data e que não possuem dispositivos de retenção de águas pluviais que garantam o impacto 
nulo sobre os sistemas de drenagem, poderão construí-los, observando os mesmos critérios 
estabelecidos para novos loteamentos, conforme art. 8º, beneficiando-se de isenção ou desconto no 
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. 

§ 1º -O benefício fiscal incidente sobre o IPTU ao qual se refere o caput do presente artigo será 
regulamentado no prazo máximo de 1 ano após a promulgação da presente lei. 

Art.11 – as infrações a cada artigo da presente Lei originarão multas ao proprietário do imóvel que 
serão calculadas da seguinte forma:  

a) a cada mês ou fração em que houver infração quanto à área mínima não impermeabilizada 

incidirá  multa de 0,1 UFESP para cada metro quadrado ou fração que faltar para o 

cumprimento deste item; 

b) a cada mês ou fração em que houver infração quanto ao volume mínimo de reservatório 

incidirá  multa de 0,1 UFESP para cada metro cúbico ou fração que faltar para o cumprimento 

deste item; 

c) as multas persistirão até que os respectivos itens forem efetivamente cumpridos 

Art. 12 -– A tributação municipal sobre áreas que forem loteadas ou desmembradas de conformidade 
com a presente Lei e com os termos da Portaria 220 de 22/3/2000 do DAEE no que se referir a cada lote, 
permanecerá igual a do exercício fiscal que corresponder à data de aprovação do projeto de loteamento 
ou desmembramento pelo prazo de 5 (cinco) anos.  

§ Único – A infração à  presente Lei ou  à  Portaria DAEE 220/2.000, acarretará ao infrator  a cessação 
da respectiva  isenção parcial tributária e pagamento de multa correspondente ao valor acumulado da 
isenção beneficiada, acrescida de juros de 1% a. m., sem prejuízo do disposto no artigo 10, desta Lei.  

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

15.7 FONTES DE FINANCIAMENTO 

Aspecto relevante no que concerne aos sistemas de drenagem urbana relaciona-se ao financiamento e 
às fontes de recursos. A magnitude dos problemas de inundação que acabam envolvendo volumes 
bastante elevados, a sofisticação dos sistemas hidráulicos propostos e as obras necessárias, implicam 
na alocação de recursos  financeiros consideráveis. 
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As possibilidades de obtenção de recursos para financiar as obras e serviços de drenagem são: o 
FEHIDRO, o orçamento municipal, as dotações oriundas de bancos e agencias de fomento, os repasses 
de recursos federais e estaduais e os financiamentos externos. 

Observa-se, sistematicamente, a insuficiência de investimentos em drenagem, face a demanda 
existente, devido a dificuldade de alocar recursos financeiros que, quando alocados, sofrem 
descontinuidade temporal de aporte resultando em paralisações ou descontinuidade,  retardando a 
disponibilização do serviços  à população.  

Há que se levar em conta também que, no momento atual, em face da maior exigência da população 
por qualidade de vida e preservação ambiental, os recursos necessários tornam-se ainda mais elevados, 
fato que acaba inviabilizando as iniciativas devido as dificuldades financeiras que atravessam os 
municípios brasileiros. 

Contudo, persiste a necessidade de garantir a implementação dos planos e projetos de drenagem por 
meio de recursos que  poderão advir da penalização dos agentes geradores de impactos sobre a 
drenagem e do pagamento dos custos dos sistemas pelos beneficiários das obras e de sua operação. 
Adicionalmente, outra forma de obtenção de recursos seria a criação da figura do “Impermeabilizador- 
Pagador”. Essas fontes de recursos já foram previamente analisadas pelo Plano da Bacia do Alto Tietê ( 
FUSP ). 

É possível ainda, no âmbito da gestão urbana estabelecer, através da legislação,  a imposição de 
encargos sobre empreendimentos imobiliários que causem impactos ao sistema de drenagem, na 
forma de “obrigação de fazer” ou cobrança em dinheiro pela execução de obras e serviços necessários.  
Operações urbanas consorciadas, desde que disponíveis como instrumentos urbanísticos poderão ainda 
ser utilizadas nesse sentido. 

Há que se salientar que todas essas alternativas de geração de recursos são apenas coadjuvantes na 
composição das dotações necessárias, face a magnitude dos investimentos necessários. Contudo, um 
planejamento adequado e muito bem estruturado em ações de curto, médio e longo prazos, 
estabelecerá concomitantemente as necessidades de recursos ao longo do tempo permitindo sua 
alocação. 

15.8 CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO DE RH ENVOLVIDO COM A DRENAGEM 
URBANA  

Observa-se nas municipalidades em geral, uma inadequação das equipes técnicas responsáveis pelos 
serviços de drenagem pluvial. Essa inadequação existe tanto em número de profissionais dedicados ao 
problema, quanto em qualificação e atualização técnica para o desempenho dessas funções. 

No que se refere ao aspecto institucional, ressalta-se que , via de regra, não existe um órgão técnico 
dotado de autonomia administrativa e financeira responsável pela drenagem. Essa atribuição compete, 
usualmente o Departamento de Obras  e Serviços que aborda a questão de forma eminentemente 
executiva.  

De forma geral à essa estrutura organizacional caberá: 

• Detalhamento dos cronogramas de atividades do Plano de Drenagem, de preferência mês a 
mês; 

• Planejamento, acompanhamento e orientação dos trabalhos feitos com a equipe da própria 
prefeitura; 

• A preparação dos relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos e do 
monitoramento e acompanhamento do Plano Municipal; 

• A análise e parecer técnico dos projetos nos sistemas de micro e macrodrenagem do 
município; 

• Análise e parecer técnico nos projetos viários, urbanísticos e de edificações, para avaliar seu 
impacto no sistema de drenagem 

• A manutenção do sistema de drenagem do município. 

Como se pode observar, grande parte das atribuições dessa estrutura técnica centraliza-se na avaliação 
dos impactos de obras públicas e particulares sobre os sistemas de micro e macro drenagem, fato que 
garante maior segurança quanto aos efeitos desses empreendimentos sobre os sistemas de drenagem. 

15.9 MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Constata-se que, mesmo nas grandes aglomerações urbanas, como capitais de estado, pólo industrial e 
comercial, ainda prevalece precário conhecimento sobre os processos hidrológicos e o funcionamento 
hidráulico dos sistemas implantados. Isso impede o desenvolvimento de metodologias para 
dimensionamento de novos sistemas, assim como o diagnóstico de problemas e a avaliação de 
impactos ambientais decorrentes de intervenções no sistema existente ou do crescimento urbano 
sobre os meios receptores. Usualmente não existem cadastros das redes e memórias dos cálculos 
hidrológicos do comportamento das estruturas, quando realizados. 

É altamente recomendável que todo o sistema hidráulico seja monitorado constantemente, de forma a 
fornecer as informações precisas para o dimensionamento de novas estruturas, a reforma das 
estruturas implantadas, assim como permitir a avaliação dos impactos de novos empreendimentos 
sobre os sistemas existentes. Isso só pode ser alcançado, na prática,  quando existe um cadastramento 
preciso das redes, a memória de cálculo das capacidades dessas estruturas e especialmente uma rede 
de monitoramento e coleta de dados do comportamento do sistema, no qual se incluem as 
informações fornecidas por postos pluviométricos e pluviográficos estrategicamente posicionados e 
corretamente monitorados.  

No que se refere à manutenção das estruturas, mesmo aquelas mais simplificadas, não podem 
prescindir de limpeza e manutenção permanentes, estabelecidas em  programas de manutenção,  a fim 
de  operem satisfatoriamente. 

A manutenção e a limpeza das estruturas de drenagem proporcionam incontáveis benefícios dos quais 
se destacam:  

• Permanência das condições ideais de operação e o alongamento de sua vida útil; 
• A diminuição dos riscos de transmissão de doenças de veiculação hídrica e da proliferação 

de vetores tais como ratos e baratas;  
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• A elevação dos padrões de estética urbana e proteção da paisagem. 

Cabe à administração pública municipal a execução dos serviços de limpeza e  manutenção das 
estruturas, assim como o monitoramento do comportamento do sistema,  pois isso exige  equipamento 
específico e pessoal treinado. Entretanto a população, especialmente aquela imediatamente localizada 
junto aos cursos d’água e estruturas do sistema de drenagem, deve ser incentivada a colaborar nesse 
sentido, respeitando e cuidando da integridade das estruturas e equipamentos contra as ações  
predatórias. Essa cooperação pode ser alcançada por meio dos programas de educação ambiental e de 
campanhas publicitárias veiculadas pelos meios de comunicação mais apropriados, palestras específicas 
nas sociedades de bairros, administrações regionais e centros comunitários. 

15.10 ADOÇÃO DE PADRÕES ALTERNATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E EXECUÇÃO DE 
PASSEIOS 

É competência da administração pública municipal executar, de forma direta ou indireta,  a 
pavimentação das vias e a reparação dos pavimentos danificados, assim como expedir normas para 
construção e manutenção de passeios cuja obrigação de execução e manutenção cabe aos 
proprietários dos imóveis. 

A prática atual, na maior parte dos municípios, tem sido a execução de pavimentação asfáltica com 
total impermeabilização do leito carroçável e a condução das águas pluviais, antes infiltradas no solo, 
por meio de sarjetas ao sistema de microdrenagem. Essa prática, comprovadamente, contribui para o 
incremento de enchentes nas áreas baixas, pois aumenta a velocidade de escoamento, diminuindo o 
tempo de chegada dos volumes conduzidos ao sistema de macrodrenagem. 

A utilização de pavimentos drenantes, articulados ou intertravados, ou até mesmo faixas drenantes 
associadas à pavimentação asfáltica são soluções coadjuvantes, bastante recomendáveis, para 
aumentar o tempo de concentração e retardar os picos de cheias, em face da infiltração e da 
diminuição da velocidade de escoamento que proporcionam. 

Deve-se considerar, a priori, que adoção de padrões alternativos de pavimentação deve suceder a 
hierarquização do sistema viário, pois alternativas desse quilate são aplicáveis preferencialmente em 
vias de circulação local ou coletoras nas quais o tráfego pesado é apenas eventual face a  menor 
resistência a esse tipo de pavimentação. 

No que se refere aos passeios, a administração pública expede parâmetros relativos à largura mínima, 
declividade, rebaixos para acesso de veículos e tipo de revestimentos. Alguns municípios, entretanto, 
vêm adotando a prática de incentivar através benefícios fiscais os imóveis que executem passeios 
verdes. Trata-se apenas de reservar faixa permeável ou gramada nos passeios com mais de 2,50 m de 
largura, com no máximo (1/3) um terço dessa largura. Nessa faixa, geralmente lindeiras ao leito 
carroçável são instalados os mobiliários urbanos, os postes e são plantadas árvores quando possível, o 
que organiza a circulação e melhora o padrão estético da paisagem. 

15.11 UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS DE VÁRZEA 

Como já é sabido, as áreas de várzea são indispensáveis para a acomodação dos volumes hídricos nos 
eventos de cheias, não devendo ser ocupados ou impermeabilizados. 

Tratando-se de terrenos sujeitos a inundação eventual, geralmente de solos frágeis, não despertam, em 
seu estado natural, grande  interesse do mercado imobiliário e por esse motivo são, muitas vezes, 
invadidos por populações de baixa renda ou utilizados de forma inadequada como depósitos de lixo e 
entulhos. Há casos, entretanto, que por sua localização ou proximidade de pólos de grande interesse 
imobiliário, as várzeas são drenadas e aterradas para implantação de empreendimentos públicos e 
privados. Nos dois casos há prejuízos significativos ao regime hídrico. 

Há diversas justificativas, de ordem ambiental, econômica, sanitária, social e urbanística para manter a 
condição natural das várzeas e fundos de vales . Isso significa que a comunidade e o poder público, 
conscientes do papel importantíssimo que  essas áreas representam no contexto da drenagem urbana 
e consequentemente na qualidade de vida da população, optem por subtraí-la do mercado imobiliário. 

Para que isso ocorra devem ser criadas faixas de proteção com restrição de uso e ocupação conforme já 
mencionadas. A primeira questão a considerar  refere-se a definição da largura da faixa ou do fundo de 
vale. Sugere-se que sejam consideradas as condições geológicas e topográficas alem do tamanho e do 
porte da bacia, da amplitude das áreas inundáveis e da presença  de estruturas do sistema de 
drenagem tais como as barragens, diques e reservatórios de amortecimento de cheias ou de retenção 
de sedimentos. 

A Segunda questão a considerar refere-se ao uso dessas áreas, muitas delas localizadas em áreas de 
elevada densidade e carentes de equipamentos públicos. Utilizações compatíveis para as várzeas e 
reservatórios são: as áreas verdes, os parques públicos, as ciclovias, as áreas para práticas esportivas, 
feiras, circos, exposições temporárias, cultivo comunitário. De qualquer forma a comunidade local 
através das entidades de representação deverá ser consultada quando da definição dos usos e 
equipamentos a serem incorporados. 

15.12 SISTEMA DE ALERTA 

Conforme apresentado no item 8.2.3. 

Complementarmente, as prefeituras devem planejar quais as medidas a tomar nas situações de 
emergência para cada área inundável: 

� Placas indicadoras de rotas alternativas; 

� Orientação da população que mora nas áreas inundáveis; 

� Instalação de alarmes sonoros; 

� Sinalização vertical nas áreas de risco de enchente. 
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15.13 SEGURO INUNDAÇÃO 

Nos EUA a adoção do seguro inundação é resultado do esforço da esfera federal daquele país, que por 
meio  do Plano Federal de Seguros, adotou como política pública a implantação desse instrumento, 
perseguindo as seguintes etapas de implementação: 

• Decisão política de adotar o seguro inundação; 
• Definição de objetivos, critérios, regras, prêmio do seguro e outros detalhes; 
• Definição dos requisitos básicos para as comunidades aderirem ao plano; 
• Aportes de subsídios governamentais aos prêmios de seguros; 
• Esse procedimento contribuiu, de forma decisiva para a delimitação das áreas sujeitas à 

inundação, assim como para a conscientização das populações das áreas de risco .  

Em termos de estratégia de aplicação do seguro, os proprietários e locatários de imóveis, com eventual 
risco de inundação, foram informados sobre a necessidade de contratar esse seguro, mesmo quando 
estivessem sendo executadas melhorias nos sistemas de drenagem superficial. Nesses casos, após a 
conclusão das melhorias era feito um recálculo do prêmio do seguro. 

Do ponto de vista do segurado, a principal virtude desse tipo de seguro é o de cobrir os prejuízos 
financeiros causados pelas inundações, desobrigando-o de constituir um fundo para cobrir eventuais 
danos de inundações. 

Em nosso país, instrumentos desse quilate, em que pese sua procedência, encontram obstáculos de 
vária ordem para sua efetivação. De maneira geral as populações instaladas em áreas alagáveis não 
possuem recursos para constituir fundos de reserva para cobrir prejuízos ocasionados por esses 
eventos e muito menos para contratar um seguro desse,  ou de qualquer outro gênero,  já que a 
dinâmica da ocupação, na melhor das hipóteses, é  comprar  um lote em área depreciada, muitas vezes 
irregular, e de baixo custo pelo elevado risco, ou no caso extremo simplesmente invadir e permanecer. 

Por sua vez, os governos tanto em nível federal, como municipal e estadual, também não dispõem de 
recursos orçamentários para subsidiar esse tipo de seguro, já que existem diversas outras prioridades e 
as despesas com atendimento da população flagelada nesses tipos de ocorrência é eventual, e  se 
tratando de emergência possibilita a alocação ou transferência de recursos com outra destinação. O 
que ocorre, na prática é que a população dessas áreas vive sob constante ameaça de flagelo e a 
administração pública, de mãos atadas, não dispõe de  instrumento que possa utilizar para socorre-la. 

Diante dessa situação, nos limites desse trabalho e apenas a título de lembrete, sugere-se a abertura de 
um amplo fórum de discussões composto pelas três instâncias de governo, por ONG(s), pela Sociedade 
Civil organizada e por agentes financeiros no sentido de avaliar a procedência desse tipo de 
instrumento, bem como sua aplicabilidade em nossa realidade. 
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ANEXO 1 

RECUPERAÇÃO DA ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS DA VIA DE ACESSO JOÃO ROMAN E DA RUA JOÃO CARVALHO – IMAGENS 
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ANEXO 2 

DIQUE DE CONTEÇÃO  (MURO-PÔLDER) 

DESENHOS E PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTO 
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ANEXO 3 

OBRAS DE READEQUAÇÃO DA FOZ DO RIBIERÃO DO CHAPÉU.  
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ANEXO 4 

BARRAGEM DE CONTROLE DE CHEIAS – OPERAÇÃO ISOLADA.  
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ANEXO 5 

BARRAGEM DE CONTROLE DE CHEIAS – ASSOCIADA.  
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ANEXO 6 

TÚNEL 

 


