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AS INUNDAÇCES NA BACIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE E NO LITORAL SUL, NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

= MEDIDAS DE CONTROLE 

1. I N T R O D U Ç ÃO 

~ muito fácil a compreensão das razões das freq~entes inundações na Ba 

eia do Rio Ribeira de Iguape e no Litoral Sul, no Estado de são Paulo. 

Para tanto, é suficiente a análise conjunta de sua geomorfologia e cli 

matologia, representadas nos desenhos a seguir, onde: 

1.1 - GEOMORFOLOGIA 

SUBDIVISÃO GEOMORFOLÓGICA 

~ Zona serrana 
IIIIIIlIIIl Zona sublitoranea 
f:/::"J Zona litoranea 

A região é subdividida em três tipos de relevo bem distintos, isto 

é, numa "zona serrana", numa "zona sub-litorânea" e numa "zona Li 

torânea" que impõem tanto um comportamento diferenciado para a ca 

lha do rio(nos cursos mé~io e superior às declividades são elevadas 

e a acumulação natural da calha é bastante reduzida em função das 

margens altas. No sell curso inferior, notadamente a jusante da ci 

dade de Rsgistro, como as baixadas marginais adjacentes a gr.ande c~ 

lha fluvial são amplas, o rio extravasa facilmente e, em conseqHen 

cia a acumulação natural retem imensos volumes de água: é a capaci 

dade natur ai de regularização do rio), como limitam o uso e ocupa - 

ção do solo às "zonas sub-litorânea· e litor~nea" passíveis de inuE_ 

dações, por se tratarem, na sua maioria, não apenas de várzeas que 

é o "leito maior excepcional" dos rios at~ mesmo de seu "Jeito mRi 

or periódico" • 

cóu 0211.0.0/84 - raubaté-dacc 
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1. 2 - CLIMiVroi:,OGIA 

A climatologia regional, segundo SETZER, J. total anual de chuvas 

em mm., baseado nas observações havidas no periodo de 75 anos (de 

1888 3 1962), de 45 lugares com per.~odo médio de 23 anos e mínimo 

de 5 anos de observações pluvjométricas: isoietas de maior.es valo 

ressituam-se sobre os divisores de ágtJa. 

__ DIS'!'R:!.:RlTIÇ~O ESPACIAL DAS CHTJVAS 
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1.3 - CONTRQLE DE INUNDAÇÕES 

11t consenso no meio t écn í co qu e a forma mais e f i.ce z de c orrt r o Le à 

inundações é e combinação z ac i on a L de medidas estruturais, cornpr~ 

endendo barragens, canais, diques e obras semelhantes, com medi - 

das não estruturais como zoneamento de áreas inundáveis, a inclu 

são de disposições especiais nos c6digos de edificaç5es, sistemas 

de alerta e defesa civil, segur.os contra inundaçÕP.s e assim por 

diant.e". Assim, vejamos, R seguir coTJ10 se P-ncontra a Bacia do 

Rio Ribeira de Iguape e o Litoral Sul, em termos de tomadas de p~ 

s í.ção quanto às med i.da s estruturais e não estruturais paz a c on - 

trole de enchentes. 

r' 
2. M E D I D A S E S T R U T D R A ! S 

O Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeir.a e Litoral Sul - abr./66,~ 

laborado pela BRASCONSULT por encomenda do DAEE, objetivava "criar con 

dições capazes de determinar o dP.senvolvimento sócio-econÔmjco do habi 

tante da região" e, assim sendo, não podia dP.jxar de se preocupar em 

"previnir as inundações que assolam frequentemente as várzeas do Rio 

Ribeira de Iguape e seus afluentes, impedindo seu aproveitamento agríc~ 

la de forma racional e econômica", recomendando, pela primeira vez, a 

impl.antação de projetos considerando o "domínio das águas em simultane! 

dade com outras medidas orientadas no sentido de seu aproveitamento ra 

cional". 

Antes dessa data, no entanto, vários estudos e mesmo obras foram leva - 

dos a efeito na região, sem a mínima preocupação com o controle de en 

chentes: 

2.1 - OBRAS J~ REALIZADAS 

2.1.1 - U. H. Pari.got de Souza (Barragem do Capivari), da COPEL 

Em 1913 foram realizados estudos visando definir projeto 

para a construção de uma usina no Salto do Inferno, no Rio 

Capivari; em 1942 novos estudos determinari:lm que o Rio 

Capivari poderia ser aproveitado no futuro, desca'l'.'regando 

suas águas no Rio Cachoeira; em 1949, Decreto Federal o~ 

torgou, ao Estado do Paran~, o aproveitamento hidráulico 

das bacias dos rios Capivari e cachoeira; em 1968 fornm 

concluidas as escavações dos 22 km de túneis e o Rio Cap! 

vari foi desviado para permitir a construção da barragem; 

córl. n~K.u.u/K4 -- t.rubnté-dacc 
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em 1971 foi Lnauqu r-ada "a ma í or central geradora subterrâ 

nea do Sul do País", corn as seguintes caracterí.sticas: 

área de drenagem. • • • • • • • • . . • • • . • • . . 945 km2 
2 

km 
3 

m 

. área inundada • • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • 12 
6 . volume de água do reservat •.. 150 x 10 

• altitude do reservatório .••..•..•• 830 

• vazão média ••••••••••••• _ .. • • • • • • • • • 17 

m 
3 

m /s 

• queda bruta 754 m 

• descargas de projeto •••...•.••.. 

-vertedouro 750 

-fundo • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • . . . . • • • 2 50 

A Area de drenagem controlada pela barragem acima citada 
2 

(g45 km), representa apenas 5% da área de drenagem da h~ 

eia 110 rio Ribeira de Iguape na altura da cidade de Regi.:: 

tro. Além disso, as vazões vertidas, quando pr6ximas das 

descargas naturais ~·1e produzi ria a bacia até a barragem , 

tem uma i.nflutbc.i_a inexpressi~a sobre os picos de cheias 

e. as inundações nas várzeas. A descarga máx.i.ma liberada 
3 

pel~ Barragem do Capiva~i, foi 202 m /sem 28/06/81 (con- 

forme exposto pelos técnicos da COPEL na reunião do CEE 

IGUAPE realizada no dia 08/03/90 na cidade de Iguape" 

de 184 m3/s em 25/05/83, enquanto que em Registro, atin - 
3/ giu cerca de /..500 m s. 

e 

Assim, em v í.s t.a da pz'ôpr í.e pre- 

cisão dos dados de vazões, seria praticamente inviável 

quantificar os efeitos que decorreriam no Baixo Ribeira, 

em decorrência de abatimentos de ondas de cheias no reser 

vat6rio de Capivari. As descargas vertidas são sempre iE 

feriares às afluentes ao reservat6rio, em função da oper~ 

ção da usina que pode der í.var até uma vazão máxima de 

40 m3/s (vazão máxima de engolimento) ao Oceano Atlântico 

via Ribeirão do Cachoeira. 

2.1.2 - Aproveitamentos Hidrelétricos da Companhia Brasileira de 

Alumínio - C.B.A. 

Em 1949 a C.B.A. requereu a concessão dos aproveitamentos 

do Rio Juquiá-Guaçu e de seu afluente, o Rjo Açungui, a 

qual foi aprovada em 1952. 

De jmediáto a e.E.A. oeu início ao projeto e construção da 

primeira usina hidrelétrica$ procedimento este que se rep~ 

t.í.u até a conclusão da Última ( 7!!), autorizada, a do Rio 

Açungui, no início do ano de 1989. !, 

cód, 02H.o.o/~4 - tuubut é-dace 
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As barragens da C.B.A. não apresen!-am maior influência so. 

bre a~ cheias naturais, uma vez que são ope r adaa de modo a 

manter os níveis dos reservat6rios constantes através de 

um sistema automático de manobras de comportas. Desse mo 

do, as vazões vertidas se igualam às afluentes, não haven 

do risco de superarem às afluências, uma vez que não ocor 

rem operações de rebaixamento dos r.eservat6rios para con - 

tenção de cheias. A única questão,a se considerar diz res 

peito ao caminhamente das cheias nos lagos das barragens,o 

que ocorre mais rapidamente do que em condições naturais. 

Contudo, devido à alta declividade do rio no trecho dos 

a.proveitamentos da C.B.A., por certo, os tempos de tr~nsi 

to de cheias para a situação atual e natural não são 'Iluit.o 

diferentes. Considere-se também, que pequenas alterações 

nas cheias naturais desse segmento da bacia do rio Juquiá 

não redundarão em modificações de importância para as che! 

as nos trechos de jusante. A e. B. A. possui concessões pa-· 

ra exploração do potencial energético do rio Jnquiá a mon 

tante da confluência do Rio Aç:ungui, assim como concessão 

para exploração do pr6prio Rio Açungui: Decretos Federais 

nºs. 30.6171 de 10/0}/52; 31.887, de 03/12/52; 42.843, 

de 19/12/57; 66,019, de 31/12/69; e 69.470, de 03/11/71. 

São os seguintes os elementos fundamentais das usinas hi 

drelétricas da C.B.A.: 

r: 1 . Elem, ;Fumaça I Barra 
Porto Ale- Serra- 

,Fundam, 
França Raso 1 crim ria l[poranga 

Ãrea da 2 
Bacia(km) 951 il073 11450 il499 1632 1730 ;397 

1 
. Nível mãx., 

l l 1 1 

640 1531 402,0 1306,0 

r'·· 
' r79,5 1nom. : 
rJ,O 

Nível m&x. ; ' ~Bl,O excepc. 640,6 l532 403,5 !307,0 38,5 ~4,0 

Nível mín. 1 
1 

1 operac. 623 !515,5 365 j294,0 30,0 ?5,0 µ60,0 
1 1 
!Nível de 1 i 

1 

lrestit, j 536 1405;·3 307, 5 1238,0 j sJ,O ~2,0 l 49,l 

jQueda ):)~ ! 1 ! 

ta m-'x. i 105 l12s, 1 100,s .sa.so ~54,0 51,0 ~30,4 

Queda ):)~ 
:110, 2 :64,20 ta mín. 62 79 ~46,5 ~3,0 ~ll,O 

cap.total 1 i 1 : 
1 1 

do i:-eserv~ 1 6 6 61 6b 6~ € 
(m3) i 135xl0 90xl0 5B,Oxl0 :20,4xl0 r9,3xl0 7,6xl0 7,6xl0 

Cap.útil ! 
do reserv.; 

i 

(m3) 126xl01 60xl06 
6 6 61 6~ 6 

1 
25,SxlO 13,4xl0 O,OxlO 6,SxlO 7,0xlO 

Prod.medi, 
anual(GWh) 151 220 240 170 400 l 145 ~32,7 

Pot.total 
inst. (MW) 29 52 36 4 40,4 28 4 72 24 O 1 36.87 

t, 

rúd. o "H.o.oí~4 -· tuubut é-ducc 
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Além desses ~proveitamentos Liidrelétricos da C.B.A. na ba 

cia do Rio Juquiá-Guaç11, há um pequeno aproveitamento deno 

mi nado "Usina Hidrelétrica Jurupará", que gera apenas 8. 160 

kW. 

2.J.3 - U.H. Catas Altas, da Indústria Comé~cio e Cultura de Madei 

ras SGUARIUS S/A 

Trata-se de uma obra para geração de apenas 1.700 kW, por~ 

tanto, pouco significativa em termos regionais. 

(' 
2.2 - OBR~S PIANEJADAS E/CU EM ANDAMENTO 

O enfoque dado aos aproveitamentos do Rio Ribeira de Iguape a par 

tir desta oportunidade, passou para o plano dos aproveitamentos mú_! 

tiplos, tendo em vista finalidades outras que não apenas a geração 

de energia elétrica, contemplando, desta forma, também outros usos 

e o controle de cheias. 

Na década dos 70, o DAEE realizou estudos que constataram que para 

se obter um cont_I:ole efetivo das ench~~tes nas várzeas a jusante 

da cidade de Registro, era necessário se manter uma_vazão obje~o 

no Ri~_Ribeira, em Registro, de cerca de 800 m3(~ 

A manutenção desta descarga seria conseguida com a implantação de 

um barramento no Rio Ribeira, em Eldorado, com um volume para 

controle de cheias de 800 milhões de metros cúbicos e de outros 

cinco be r ra.nerrtos ( I tariri, Gu anhanhã , são I.ou renci.nho, I p í.r anqa e 

Juqui á BJ-3) no Rio ,Juqui/í e seus afluentes, com capacidade total 

de 700 milhões de metros cúbicos. 

2.2.1 - Rio Ribeira de Iguape 

a) - Em 1974 foj assinado um conv~nio DAEE/CESP quando foi 

~laborado o Projeto Básico de Eldorado, visando a ger~ 

ção de energia elétrica e o controle de enchentes.Fos 

teriormente foram feitos estudos de edequação e adap 

tação desse projeto básico, visando a sua implantação 

em duas etapas: 

• na lª etapa, seria implantada uma barragem baixa,seE 

vindo apenas para o controle de enchentes, dentro 

das características acima m~nclonadas, isto é, poss! 

bilitando a manutenção em Registro, da vazã::> objeti- 

cód. 028.o.u/~4 - taubaté-d.rcc 
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vo de 800 m3/s ap6s a execução também, das obras na 

sub-b:1cia do Ri o Juquiá; 

• na 2ª etapa, far-se-ia o alteamento dessa barrageCT, 

para atender também ao aspecto da geração de ener -· 

gia. 

Entretanto, apesar do DAEE ter obtido a necessária 

concessão p~ra esse aproveitamento de Eldorado e ter 

inclusive levantado empréstim9 externo para a sua 

construção, o empreendimento não ae concretizou; 

b) - em 1985, a C.B.A. e a Camargo Correa Industrial soli 

citaram ao DNAEE concessão para os aproveitamentos - 

de Descalvado e EldoradJ. Todavia, o Comitê Ex~cuti 

v o de Estudos Integrados da 8'3.:-:ia d o Rio Ribeira de 

Iguape - CEEIGHAPE, não aprovou os relat6rioa de 

pedidos de concessão, recomendando ao DNAEE que não 

fossem os mesmos aceitos na forma como foram encami 

nhados, pois previam apenas a geração de energia elé 

trica não possibilitando portanto, outros usos e nem 

o controle de inundações. 

c) - recentemente, a CESP apresentou um novo esquema de~ 

proveitamentos ao longo do Rio Ribeira, onde 

formuladas três alternativas básicas: 

Alternativa I (selecionada como a mais conveniente) 

foram 

com partição de quedas em Batatal, Funil, Itaóca, 

Tijuco e Divisa; 

• Alternativa II, com partição de quedas em Batatal, 

Funil, Itaóca e Tijuc·o; 

• Alternativa III, com partição de quedas em Batatal, 

Funil e Tijuco 
' 

(esquema à ~ágina seguinte) 
No que diz respeito à eficiência dos reservat6rios de 

qualquer uma dessas alternativas, para a contenção de 

cheias, o crit~rio de avaliação deverá se constituir no 

cumprimento de vazão de restrição na cidade de Registro o 

que coloca a necessidade da execução de estudos tanto pa 

ra reavaliação dessa vazão de restrição como para o conh~ 

cimento dos volumes de espera para este novo esquema de 

aproveitamentos 

d) - simultaneamente à iniciativa da CESP constante em~' 

a C.B.A., através do Decreto n2 96.746, de 21/09/88, 

cód. 02~.0.0/84 - taubut é-dace 
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teve concessão para o aproveitamento da energia hi- 

dráulica de um trecho do Rio Ribeira, nos municípios 

de Cerro Azul e Adrian6polis (Estado do Paraná) e Ri 

beira no(Estado de São Paulo), cujo barramento tem 

seu eixo coincidente com o do barramento "Tijuco" da 

CESP, envolvendo também a área de inundação que deve 

ria ser formada pelo barrainento "Divisa" também da 

CESP. Este aproveitamento já preve um volume de esp~ 

ra de 480 106 m3, cuja eficiência deverá ser aferida 

através de estudos CIU:e foram solicitados pelo 

IGUAPE. 

CEE- 

e) - além dos aproveitamentos acima citados, no Rio Ribei 

ra, a sub-bacia do Rio Açungui (note-se que existem 

dois rios com este nome: este que é afluente direto 

e outro que é afluente do rio Juquiá), foi recomenda 

da como reserva para futuro abastecimento da Região \, 

Metropolitana de Curitiba, cujo projeto inclusive já 

cód. o~x.o.o/84 ·- taubat é-dacc 
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foi submetido ao CEEIGUAPE pela SANEPAR. 

2.2.3 - Sub-bacia do Rio Jacupiranga 

Em 1974, o DAEE elaborou estudos que recomendaram a cons 

trução de barragens de controle de enchentes nas cabecei 

ras do Rio Jacupiranga: uma no Rio Jacupiranguinha a mon 

tante da cidade de Cajati, e outra no Rio Guaraú, a mon - 

tante da Rodovia BR-116 (Aproveitamento Integral da Bacia 

do Rio Jacupiranga), com as seguintes características: 

Jacupiran 
guinha 

Guaraú 

maciço 
de 

terra 

Cota coroam~nto (m) 
Altura máxi.ma (m) 
Comprimento da cris5a (m) 
Volume do aterro(lO m1) 

121,4 
20, 4 

280,0 
?lO 

123,4 
2] .o 

100, O 

______ : ---·-----: ---· 

Heserva 
t6rio 

Nível d•água máximo (rn) 
Volume N .11. niáx. (lo6m1) 

6 ·1 
Vol.cota sol.vert.~10 m·) 
Area N.A.máx,(106m) 

ii«, 4 121,4 
~14 4fl 
3':1 36 
5, 3 1 ~.4 
--,---- 

1 
1 

1 
2 X ] 2 X 2 

sup. livce sup.livre 
116, 5 118,8 
20 20 

196 171 

Obras de 
descarga 

Descarregador de fundo 
- número 
- dimensões (m) (~) 
Vertedouro 
- tipo 
- cota soleira (m) 
- largura (m) 3 
Vazão N,A,Máx.(~ /s) 

(note-se que a contribuição da bacia do Rio Jacupiranga nas 

inundações do Baixo Ribeira equivalem a uma área de drena- 
2 

gero de cerca de 1.500 km) 

2.2.4 - Rio Juquiá 

A contribuição da sub-bacia do Rio Juquiá para as inunda 

ções do Médio e Baixo Ribeira de Iguape é muito signific~ 

tiva: até a cidade de Registro, o Rio Ribeira de Iguape 

drena uma área de 20.207 km2 e a vazão média é de 430 m3/s, 

(vazão específica de 21 1/s/km2); a sub-bacia do Rio Ju- 

quiá até a cidade de Juquiá, tem uma área de drenagem de 

4.360 kn/, produz uma vazão média de 135 m3/s (vazão espe 

cífica de 21 1/s/km2); já a área de drenagem do Rio Ribei- 

ra, até a cidade de Iporanga, com área de drenagem de 

12.150 km2 (mais do dobro da área de drenagem do Rio Ju 

quiá), apresenta uma vazão média de apenas 
3 

190 m /s, com 

uma vazão específica de 
2 

15 1/s/km. 

Assim como as obras planejadas para controle de inundações 

(lagos de espera) no Rio Ribeira, estão atreladas às obras !, 
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para a geração de energia elétrica, o controle de inundações 

na sub-bacia do Rio Juquiá está atrelado às obras para abas 

tecimento da Região Metropolitana de São Paulo. 

Estudos específicos com a finalidade de determinar o grau de 

eficiência no controle de enchentes, obtido através dos efei 

tos de um sistema de reservatórios, faz-se convencionalmente 

utilizando modelos matemáticos de simulação e, assim como se 

chegou à necessidade de volumes de espera para o Rio Ribeira, 

chegou-se à necessidade de volumes de espera para a sub-ba - 

eia do Rio Juquiá (barragens nos rios Itariri, Guanhanhã,São 

Lourencinho, Ipiranga e Juquiá - BJ-3), da ordem de •••••.•. 

700 106 m3 para que seja alcançada uma vazão objetivo em 

Registro, da ordem de 800 m3/s e o consequente não extravas~ 

mento do Rio Ribeira de Iguape até alguns quil8metros a ju - 

sante dessa cidade. são as seguintes as características fí- 

sicas destas cinco barragens: . --,- 
', !São Lou · Gu<.inha , 11 a- 

- l - ' l rencinhu nhã . riri 
1111 ' 1~ Cota c0roam.(m) 

l t! l\lt.máx~ma (m) 
• Comp.cn.sta (m) 

\~ Vol.atcrro(l03m3) 

59 
26 

63 

1p• (d µa 
65 i 34 ; 25 
28,5 1 21 j ll 

184 •220 ,740 

-237 :?48 ~~ 

75 ,32,4 ,24 
71 :lC,6 1500 
,;,i l!J9 i.i s~, 
ó' fl ! 12. 2 1 2'/ 

8J-1 
l 

344 
313 

1 20 
', 180 
l 155 

58 
151 
J 25 
10,9 

61, <; 
27 
21 
4,2 

1 
-~,Descarregador de fundo 
" - nílmero 
Ili - n ~ - dimeneoes (m) ~ 
~ Vertedouro 
QJ - tipo 
'tl - cota sol. (m) 
~ - 1arg1.ra (m) t Vazão t-. A. máx, (m3 /s) 

l ! 1 1 l 1 3 2,051 i , 10 1 i , 35 2, so 
up, liV •. SIJfJ, li V, $Up. r Iv .jsup, liv .jtulip 
35 1 60 ! 72 1 30 b.2 
22 1 15 1 !11 i 7 5 

266 67 1 338 ~40 
1 

1 
2, 30 

4 

2.2.5 - Valo Grande 
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O Valo Grande foi e continua sendo o tema mais polêmico da 

região inclusive com repercussões nacionais e at~ mesmo in - 

ternacionais. Sua abertura foi precedida de quase um s~culo 

de discussões nas quais a maioria da população e da classe 

política regionais clamavam pela execução da obra, enquanto 

que um número pequeno de pessoas se preocupava com as suas 

possíveis conseq~ências, inclusive conseguindo retardar sua 

concretização. No entanto, mais uma vez a maioria "venceu" 

e, no ano de 1858, a sua abertura foi concluída e o canal 

tão desejado para facilitar o acesso ao Porto de Iguape est~ 

va aberto com 4,40 m de largura. 
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As previsões dos poucos "pensantes perdedores" quanto ao desastre 

se cumpriram e o pequeno canal foi se transformando· rapidamente 

num caudaloso rio que alcançou mais de 200 m de largura e grande 

profundidade, que levou de roldão casas, culturas e até parte do 

cemitério ali então existente. 

Diante disto, a população e classes políticas regionais passaram 

a clamar pelo fechamento imediato do valo. Tratava-se no entanto, 

de obra de difícil realização, pois o Ímpeto das águas derrubava e 

carregava todo o material ali colocado para o fechamento do canal. 

A partir de 1891 no entanto, campanhas de observações e de medi- 

ções evidenciaram que o valo havia atingido tanto a profundidade 

como a largura definitivas. 

Em 1978, o DAEE fechou o Valo Grande através de um dique, objeti _r 

vando eliminar as descargas de água doce do Rio Ribeira de Iguape 

no Mar Pequeno, para recompor as condições anteriores a 1858 (data 

da conclusão da abertura), substituir a travessia por balsa entre 

Iguape e o bairro do Rocio por ligação rodoviária projetada sobre 

a barragem, e também evitar a necessidade de manutenção do enroca 

mento colocado nas margens do Valo, como proteção contra erosão. 

Tem início uma nova série de clamores, agora por parte dos agricu~ 

tores que atribuem à "barragem as grandes inundações que estariam 

prejudicando suas plantações", exigindo a reabertura do Valo com a 

retirada do dique de pedras montado em 1978. Por outro lado, os 

ambientalistas defendem a manutenção da "barragem", para favoreser 

a recomposição das águas do Mar Pequeno, para as condições anteri~ 

res à abertura do Valo. Assim, a partir de 1980, o DAEE deu iní - 

cio a uma série de campanhas hidrométricas e de estudos com o obj~ 

tiva de avaliar, com muita precisão, os reais efeitos do fechamen 

to do Valo Grande, assim como as alternativas para atenuar tais e 

feitos e a análise técnica e econômica dessas alternativas. 

~ página seguinte, quadro contendo tais alternativas. 

Conclusões sobre as alternativas estudadas 

Da análise das alternativas de obras estudadas, considerando en 

tre outros•: atenuação dos efeitos das inundações provocadas pela 

obra do fechamento do Valo Grande; minimização dos efeitos d 

descargas de água doce no Mar Pequeno, permitindo o escoamento 

controlado e eventual, apenas nos períodos de cheias; manutençã 

do acesso rodoviário Iguape-Rocio e travessia de pequenas embarc 

ções pela barragem; proteção das margens do Valo Grande contra 

erosão, pode-se concluir o seguinte: 
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ALTERNATIVAS ESTIJDADAS 

,,-.. 

1 MAN\mNçAO DA ADAPTAÇÃO DA OBRA DRAGAGEM T 06RA 
E FATORES 

V.\RIANTE "•" VARlANTt "b-1., VARIANTE "l>-2'' VARIAIITE 'W' VARIANTE "e" Ili 

Ver1odor de aolelra 11..-re n1 
Vtf10dor com comportas na Al1MMiHlto da crlst1 -+- O;- cota 97 .60 rn + Ponte + Baterta de ••fóoa .,. Porilt +- Or~agem lotal do Alo Ribeira o• OBRAS A EXECUTAR ques nu ombreiras + Desa- Edu11 lnlwm11en1e + POld« Pol'cfer Peropiw• -t Drag1• cota 95.00 m + Ponte .• do TrN lla/Tu •16 o lo, prc,pnlÇOIIS P«opav1 + Dr1g1g1m par· oem petcill. Eciusa lntemut«111 

clOI 

Oif1cuk1ade1 nm com:retagOnl ~&lor d•tlculdlde d1 11uc1CO- 
Alt011T11n10 da cmtai e dique& com"'-" alta çlo dOl 11JON d9Wk:lo I mat4i Exec:uç6o mm, complexll no,- , forma, F,c,I e•ocvc;to, rnu muito (XI CARACTERfST1CA$ DAS OBIIAS das ombreir'&I de tktl uecu- '-Slliind'-> d• corulruçio d1 demorfdL çt.o tnNtadoil'II • eegotlmonlo 

01q1J• d1J Polder d1 1,c11 ••&Ç\,lçjo 

NA 48 cm ACIMA ao verit •. 
NA 4'4 cm (Trê1 B~rra:1) e A3 rneomaa que haYl,m NA bom SUPERIOR ao venf~ NA 7 cm ABAIXO ao ve11fi- 50 cm (101 do P•rop1v1J 113 INU~OAÇ()l:S fT • 10 ANOS) C.C:,o em FEVlaO Clldo em FEV/BQ cado ,m FEVl&O ABAIXO 8C>e vent1Cldos em 1ntmdo fKt11monlo 
FEVt80, 

' 

04 bEsAPROPAIAÇ()ES Cerca de 16.000 h1 f.Aenor. Nenhuma. 

06 ASPECTOS ECOLÔQICOS Pt~açio total. Recoost11Ulçto da cood,çõet antt11"'1Cne • 
P"'°""'oçAololal. abertura do YlkJ 

ASPECTOS PSICOPOl.mCOS 
Tena&o n, populaçjo peia 

06 ••lttlncla de um dique • Nenhum. montante do dc:tlld9. 

a, NAVl:Cl.AÇÃO lmpoajbllltad1. Intermitente • pred.rla. 10 lffll)()lllb/lllldo lntet"m1tent1 e preciin,. 16 
lmpooaiblfJUlda. pooalYel nas """" ~too. ~naom81Mol,.. 

06 OPEIAÇÃO E MANUTENÇÃO Peque,,. monulenç6o doo d~ Mon~ e Ol)Ofoçio do Poldof Monulenç&o • operaç&o du Ma,,utençio do e1n11 dr•· que1. Manuttnç.Ao do trecho <fr'Q.SD compona. godo 

MEUtORAMENTO EM REUÇAO PreMNIM;àQ du mar~. Área do Polder protegidM pet11 T • 20 IOOII. 
OI! Ã ll'RJAÇÃO ANTERIOR AO Travimla~te. l'11111 •••••• , petn'\Antn,O, 

l'f:aiAMDm> TravDU11 p«rn"*1te. 
i'f_.,oçio du maJ'QON "'-oÇtod•ITWg«lt 

'º EST1MATIVA DE aJST08 Ct$ 514.731.20'.l Ct$30&ll0.150 Cr$ 3ell.8211.350 Ct$ 200.206.350 Cr$ 10.961.350000 . 
• CUllGs tet.11do. a Julho do 1860 

Obs. as cotas acima indicadas, se referem à ENGEVIX. Na variante b-3, 

que foi adotada, a cota 95,00 m {ENGEVIX) corresponde a -1,40 m 

(IGG) 

a) - Como solução definitiva e isolada a alternativa de obra que 

se apresentou como a mais conveniente, foi aquela com verte 

douro com comportas (total de 18 vãos de 9,0 m), na cota 

-1,40 m, com ponte e eclusa intermitente, pela sua flexibil! 

dade, pois com simples e adequadas regras operativas das co~ 

portas podem ser mantidos os prop6sitos acima enumerados,bem 

como sofrer ajustamento na sua operação, com a nn.1dança do 

comportamento hidrodinâmico do rio, face à implantação paul~ 
tina das obras de montante de controle de cheias. Esta soau 

ção permitirá uma descarga máxima pelo vertedouro de aproxi- 
3 madamente 1.600 m /s 

b) - Como solução emergencial e provis6ria, com a finalidade de mi 

nimizar os efeitos das inundações, de imediáto, a a Lt.exna.t í.va 
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que se apresentou a mais viável, foi o simples rebaixamento 
} 

da barragem à cota -110 m, para atenuar a freqti~ncia das inu~ 

dações na região do Baixo Ribeira. Esta solução apresentou - 

se como a mais viável pelo seu custo mínimo e curto prazo de 

execução, porém os propósitos iniciais do projeto do fechame~ 

to do Valo Grande ficaram prejudicados temporariamente, até 

que as obras definitivas fossem executadas. Os resultados do 

comportamento hidráulico-hidrológico desta alternativa estão 

apresentados no relatório "Valo Grande - Rebaixamento da Bar 

ragem - 4 relatórios (1983)". 

Foram as medidas a e~ acima, cuja proposta de concretização cons 

ta do "Programa de Obras para Aproveitamento e Controle dos Recur- 

sos Hídricos da Bacia do rio Ribeira de Iguape DAEE - nov./84" a 

presentado e aprovado na 2ª Reunião Ordinária do CEEIGUAPE, reali 

zada no dia 18/04/1985, na sede da SUREHMA, em Curitiba. 

Conforme a consideração contida em~. o rebaixamento da barragem 

para a cota -1,0 m iria prejudicar até que as obras descritas em 

a fossem executadas, todos os propósitos iniciais do projeto de fe 

chamento do Valo Grande. Assim, considerando a temporaneidade de~ 

ta medida, o DAEE optou pelo rebaixamento da barragem apenas para 

a cota(+), 1,0 m, que representava aproximadamente a média da ma 

ré máxima, impedindo, desta forma, a constante invasão do Mar Pe - 

queno pelas águas doces do Rio Ribeira de Iguape. 

A 10ª Reunião Ordinária do CEEIGUAPE, realizada no dia 08/03/90,t~ 

ve como objetivo, entre outros, participar à comunidade regional o 

início imediato das obras constantes em a. 

Com a finalidade de enriquecimento das informações acima, transcre 

vemos, a seguir 111. Antecedentes 

Vertedouro em Construção": 

Projeto Valo Grande" e 112. o 

1. ANTECEDENTES - PROJETO VALO GRANDE 

Apõa o fechamento do Valo Grande em 1978, atravo!le de uma barragem de 
enrocamento, começaram a ocorrer enchentes no Baixo Ribeira com perigo de 
passagem daa âguae sobre a crista da barragem. Em vista disso o DAEE 
iniciou estudos para construir sobre a barragem um vertedouro provido de 
comportas, de forma a permitir em situações de cheias excepcionais o 
escoamento controlado de parte daa âguaa do Ribeira pelo Valo Grande. oa 
estudos foram iniciadoé em 1980 e no in!cio de 1981 as cheias provocaram 
a passagem de uma pequena lâmina d' âgua sobre a barragem, porém sem 
ocorrência de danos, 

Durante a cheia de meados de 1983, a maior ocorrida depois do fechamento 
do Valo Grande, houve passagem de âgua sobre a barragem com arrastamento 
generalizado de blocos em toda a sua exteneão e um pequeno rompimento na 
sua parte central, 

Devido a impossibilidade de implantação imediata do vertedouro, em razão 
de condicionantes de projeto e de provisão de verbas, o DJ\EE decidiu 
estudar como obra emergencial e provisória o rebaixamento da crista da 
barragem de forma que durante as cheias as águas passassem sobre a crista 
rebaixada evitando as grandes inundações e os prejuizos que elas provocam. 

Os estudos moetraram que o melhor resultado seria obtido com a crista 
rebaixada da cota +2,60m para a cora -1,00m. Na cota -1,00m o ntvel das 
inundações na zona de influencia da barragem seria menos elevado, de cerca 
de l,Om em alguns locais, e a permanência das inundações reduzida de cerca 
de 20 dias para menos de l dia. com a barragem rebaixada oe estudos do 
vertedouro seriam complementados, considerando não somente o problema das 
inundações mas também as repercussões ambientais devidas a penetração das 
ãguae do Ribeira no Mar Pequeno através do Valo Granda. Os estudos para o 

cód, º"H u oill~ - tuubut é-dacc 



D. A. E. E F ls._1_4 -1 

rebaixamento na cota -1,00m foram terminados em fins de 1983 e as obras 
iniciadas em meados de 1984, Essas obras compreendiam, além do 
rebaixamento, proteções a montante e a jusante da barragem que permitissem 
a passagem da água sobre a crista rebaixada sem ocorrência de danos. 

Entretanto, devido a uma série de fatores entre os quais a indefinição em 
torno a cota de rebaixamento, as obras foram interrompidas com as 
proteções parcialmente feitas e a crista não rebaixada. Em meados de 1985 
as obras foram retomadas mudando-se a cota de rebaixamento de -1,00m para 
+l,OOm por pressão da ãrea ambiental. Para esta cota, a eficiência do 
rebaixamento foi muito prejudicada, além do que, acarretou a necessidade 
de novos estudos com vistas ao aproveitamento e adaptação das obras de 
proteção já executadas, considerando o rebaixamento 2,0 metros acima da 
cota prevista inicialmente. os novos estudos mostraram que a adaptação sem 
grandes modificações das obras já executadas poderia ser feita, porém por 
ocasião da passagem da ãgua sobre a crista rebaixada na cota +l, OOm 
haveria o rolamento de uma certa quantidade de blocos, que após a passagem 
das cheias deveria ser reposta de forma a recompor a crista da barragem. 
Sendo o rebaixamento uma obra provisória e a ocorrência de galgamentos 
somente por ocasião das cheias, a recomposição da crista da barragem seria 
feita após as cheias e durante os anos que antecedessem o início das obras 
definitivas. As obras de rebaixamento para a cota +l,00 m foram iniciadas 
em fins de 1986 e ficaram prontas em meados de 1987. 

os galgamentos ocorreram nas cheias de 1988, 1989 e 1990. Em 1988 não 
houve deslocamentos de blocos. Em 1989 os deslocamentos de blocos foram 
pequenos e prontamente reparados ap6s a passagem das cheias, tanto em 1988 
quanto em 1989, após o período das cheias, a água deixou de passar por 
cima da barragem, Em janeiro de 1990, o galgamente provocou o deslocamento 
de um numero maior de blocos, acarretando a abertura de uma brecha por 
onde o escoamento permaneceu mesmo após o período das cheias. o menor ou 
maior arrastamento de blocos deveu-se evidentemente a diferença de 
intensidade das cheias desses três anos. 

Durante o período em que a bar a i 
Governo do Estado ultimou os re r age~ f cou rebaixada na cota +1, OOm, o 
comportas no Valo Grande. o :Z:oj~/oª r~\º~Jt."\ªh c;nstruir o vertedouro com 
no início de 1990. Em maio de 1990 a b h a a O e as obras contratadas 
para que as obras do vertedouro ude rec a sobre a barragem foi fechada 
águas pela brecha permaneceu de j~nai:~e~ ::ro:niciadas. A passagem das 

Após a cheias de 1983, quando decidiu 
como alternativa definitiva para minimi-se re~oma~ o projeto do vertedor 
verificou-se a necessidade de estabe1ªr as nun ações do Baixo Ribeira, 
vertedor, considerando que 

O 1 ecer regras para a operação do 
Pequeno prejudicaria a melhoria d:ni:ai:ni:ndf~~e;9a~~si d~ iRibeira no Mar 
segundo a área do meio ambiente se t Y 6 en a e marinhas que, 
Grande. ' no ou ap e o fechamento do Valo 

O que se concebeu, utilizando-se inclusive consultoria internacional, foi 
que deveria ser desenvolvido um modelo ecológico, alimentado com dados 
levantados na natureza, para orientar a operação do vertedor de forma a se 
obter um compromisso de mínimos prejuízos causados pelas inundações a 
montante e pelas águas do Ribeira ao ecossistema do Mar Pequeno, 

em conseqüência dessas constatações, por iniciativa da Secretaria de Obras 
e do Meio Ambiente -SOMA, foi instituído o Projeto Valo Grande, de 
estrutura multidisciplinar, para estudar as caractertsticas hidrolõgicas 
e ambientais do sistema Ribeira-Valo Grande-Mar Pequeno. Seria aproveitado 
o rebaixamento emergencial e provisório da crista da barragem para a cota 
-1,00m (IGG) para realizar um programa de levantamentos, antes e depoie do 
rebaixamento, que permitisse calibrar o modelo ecológico nas condições sem 
e com lançamento das águas do Ribeira no Mar Pequeno através do Valo Grande. 

Pelo Projeto Valo Grande, no periodo 1983-1985 foram feitas campanhas de 
levantamento com o Valo Grande fechado, As campanhas foram as seguintes1 

a) Campanhas de dezembro/83, janeiro/84 e marco/84 

- de~/83 a mar/84 

• conhecimento horizontal das varU,veis físicas, químicas e 
biológicas 

estações nos mares Pequeno, de Cananéia e Cubatão e Baia de 
Trapandé 

• duração de 1 dia em cada campanha com amostragens na preamar 
e baixamar 

grandezas medidas, fotos através de sobrevôos, observações de 
manguezais, marismas e geomorfologia, temperatura e 
salinidade, transparência, qualidade da água, bentos, 
plàncton, peixes e camarões, material em suspensão e maré. 

- janeir()/84 

• conhecimento vertical das variâveis físicas, quimicas e 
biológicas 

estações fixas nos mares Pequeno, de Cananéia e 
Cubatão e Baia de Trapandé 

• campanha com duraçl.o de 25 horas com medições horárias de 
metro em metro na profundidade 

grandezas medidas: temperatura e salinidade, velocidade 
e direção da corrente, maré, transparência, plãncton, 
bentos, material em suspensão. 
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b) - Campanha de seternbro/84 a rnarço/85 

• conhecimento horizontal e vertical das variáveis salinidade 
e temperatura 

• 29 estações nos mares Pequeno, de Cananéia, Cubatão e Baia de 
'l'rapandé 

• campanhas: 

set. 17, 18 e 19 - Quadratura 
25 e 26 - Sizigia 

out. 23 e 24 - Siz.!'.gia 
30 e 31 - Quadratura 

dez. 7 e 8 - Sizigia 
13 e 14 - Quadratura 

fev. 5 e 6 - Sizigia 
12 e 13 - Quadratura 

março 20 e 21 - Siz.!'.gia 
28 e 29 - Quadratura 

medições em prearnar e baixamar, em três pontos da vertical de 
cada seção: superfície, meio e fundo 

• grandezas medidas: salinidade e temperatura e mares 

levantamento batirnêtrico de (29 +7) seções. 

Essas campanhas seriam repetidas com aa águas do Ribeira penetrando no Mar 
Pequeno através da barragem do Valo Grande rebaixada na cota -1,00m. 

Entretanto, com o atraso nas obras de rebaixamento, e, com este sendo 
feito na cota +1, OOm, situação em que somente nas cheias passava uma 
pequena quantidade de água sobre a crista da barragem, a segunda etapa doe 
levantamentos não foi realizada. 

Agora, com as obras civis do vertedouro prontas, e na iminência de se 
iniciar a instalação dos equipamentos eletro-mecãnicoe, será necessário 
retomar o plano de monitoramento concebido em 1983 para no futuro poder 
operar o vertedouro de forma adequada. 

2. O VERTEDOURO EM CONSTRUÇÃO 

o vertedouro á constituído de uma estrutura de concreto de 190 rn de 
comprimento com soleira a cota -l,40m (IGG} dividida em 18 vãos em dois 
conjuntos de 9 vãos cada, separados por urna eclusa de pequeno porte - 
cãrnara de 15m de comprimento por Sm de largura. Cada vão possui urna 
comporta plana e, apoiando-se nos pilares que separam os vãos, há uma 
ponte para travessia do Valo Grande e as vigas carreiras onde corre o 
p6rtico para operar as comportas. 

Originalmente a estrutura de concreto do vertedouro deveria ser apoiada 
sobre a barragem de enrocamento. Face a problemas com fundações e 
ensecamento, no projeto executivo o eixo do vertedor foi deslocado cerca 
de 36 m para montante do eixo da barragem, ficando esta logo a jusante da 
soleira do vertedor. 

2.2.6 - Polderização 

Nos estudos promovidos pelo DAEE, a partir de 1975, o aproveit~ 

menta agrícola de extensas planícies aluvionares do Rio Ribeira 

de Iguape e de seus afluentes, tem sido definido como um dos ob 

jetivos importantes para o desenvolvimento econômico regional. 

Uma das restrições ao aproveitamento racional e econômico dessas 

várzeas é a ocorrência das freqttêntes enchentes e, em decorrên - 

eia, foram estudadas diversas alternativas de obras de controle 

de cheias e de proteção contra inundações, repetindo-se a expe - 

riência do DAEE no Vale do Paraíba. 

Em 1974 o DAEE concluiu o trabalho intitulado "Estudos de Apro - 

veitamento Agrícola na Planície Aluvial do Rio Ribeira de Igti'ape", 
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no qual foram definidas as áreas passíveis de aproveitamento a 

grícola e selecionadas as culturas preferenciais para implanta - 

ção na área do projeto. 

Ap6s a realização de estudos agronômicos, hidrol6gicos e econômi 

cos foram indicadas 9 (nove) áreas variadas,com área de 41.150ha, 

indicadas no desenho a seguir, com as letras A a H, merecendo 

destaque as áreas E e G, correspondentes aos polderes Registro I 

e II. 

. \., 

.. \ ~ l ••. ,t :.r?::7 ·.' 
,--.._. I l I / ·-r·1····/ 1 .. . ( 
1 •• 1.. ', \ 

r 
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um pouco mais tarde o aproveitamento de várzeas do Rio Ribeira de 

Iguape foi novamente objeto de estudos técnico-econômicos, exami 

nando-se, na oportunidade, várias alternativas de obras de prote 

ção contra inundações, quando então foi proposta a implantação de 

polderes com uma área total de 17.132 ha: 

Sete Barras: 2. 685 ha 

Registro I: •••..•••••...•.......••••... 1.377 ha 
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Registro II: . • • • • . • • • • • • • • • • . . • . • 2. 930 ha 

- Registro III .•..••••••••.•.•••••• 7. 475 ha 

- Peroupava •••••••.•••..••.••..••.• 2.665 ha 

Incluiu-se no plano de obras recomendado, a implantação de infr~ 

estrutura (drenagem, eletrificação rural e sistema viário) em 

mais de 22.557 ha de várzeas não inundável pela cheia decenal e, 

em etapa futura, o aproveitamento de mais 24.600 ha que seriam 

protegidos pela barragem de Eldorado e divsersas outras a serem 

construidas na bacia do Rio Juquiá. 

Merece referência especial o convênio celebrado entre o Governo 

do Estado de São Paulo e o Governo do Japão, através da Japan 

International Cooperation - Agency - JICA, para a formação de 

um grupo de estudos de desenvolvimento agrícola no Vale do Ribei 

ra, denominado CEDAVAL. Através de convênio entre entidades o~ 

mo a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Superintend~n - 

eia de Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA e o DAEE 

foi construido um polder experimental em Pariquera-Açu e realiz~ 

dos experimentos agronômicos em apoio aos empreendimentos do 

DAEE. 

Há, entretanto, em relação ao aproveitamento das várzeas do Rio 

Ribeira de Iguape, duas questões básicas que devem merecer análi 

ses mais aprofundadas. A primeira diz respeito à parte exclusi 
vamente técnica e vincula-se à eficiência das obras de controle 
de cheias, dos efeitos dos polderes no aumento dos picos de 

cheias e as consequências do fechamento do Valo Grande. 

A segunda questão, igualmente importante, diz respeito aos pro - 

bl.emas fundiários, de uso do solo e do subsolo das v,rzeas, nes 

te caso para fins de mineração. 

N ~ O E S T R U T U R A I S 3. - MEDI D AS 

3.1 - HIDROMETRIA 

A Bacia do Rio Ribeira de Iguape e :o Litoral Sul do Estado de São 

Paulo possui uma rede hidrométrica com cerca de 80 postos pluviom~ 
1 

tricos/pluviográficos e cerca de 50 postos fluviométricos/fluvic -:: 

gráficos (limnimétricos/limnigráficos), alguns dos quais com dados 

desde 1937, isto é, com séries hist6ricas de mais de 50 anos, dis 

poníveis para os diversos fins, além de rede especial de hidrome - 

triapara estudos específicos. 

có.l. o 2x.o.o/1,4 - taubutú-ducc 
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3.2 - HIDROMETEOROLOGIA 

Nesta Bacia encontram-se instaladas e em funcionamento as seguin 

nes estações hidrometeorológicas, cujos dados constam do acervo do 

DAEE: 

IGUAPE, de propriedade do DNEMET 

- CANANtIA, de propriedade do IO, da USP 

- PARIQUERA-AÇU, de propriedade do IAC 

JUQUIA, de propriedade do DAEE, transferida para a cidade de RE 

GISTRO. 

3.3 - HIDROTELEMETRIA 

Conforme definição, TELEMETRIA é o registro à distância, de infor 
mações fornecidas por instrumentos de medição e, assim sendo, HI - 

DROTELEMETRIA é o registro à distância de informações fornecidas 

por instrumentos específicos de medições hidrológicas, isto é,plu 

viométricas e fluviométricas, como é o caso dos trabalhos executa 

dos pelo DAEE na Bacia do rio Ribeira de Iguape e no Litoral Sul 

do Estado de São Paulo. Tratam-se de aparelhos que transmitem ele 

tronicamente a uma central de informações, a quantidade de chuvas 

precipitadas (em tempo real), em pontos significativos criteriosa 

mente escolhidos nos cursos d'~gua a montante e a jusante de dado 

lugar. Estes dados são analisados nessa central de informações 

por equipe especializada e transmitidos com o objetivo de alertar 

em tempo hábil as populações ribeirinhas, sobre eventuais situaçõ 

es críticas da chegada de elevados picos de cheias. 

são as seguintes as estações hidrotelemétricas desta Bacia Hidro 

gráfica: 

- Iporanga, monitorando 12.430 km2 

Eldorado: cobrindo área de drenagem total de 14.600 km2 

- Registro: junto à central de informações 

- Iguape: ponto mais crítico da bacia 

- Peroupava: local que recebe influ~ncias tanto do Rio Ribeira de 

Iguape como de marés 

- Juquiá: monitorando área de drenagem de 4.350 km2 
2 

- Cedaval: área de drenagem de 1.359 km 

3.4 - RADAR METEOROL6GICO 

Dentre os "Programas Prioritários Estaduais" já submetidos à ápro- 



D. A. E. E. Fls. 19 

vação do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídri 

cos (CORHI), consta o "Programa" intitulado "Renovação da Rede Hi 

drol6gica", que prevê a aquisição de dados mediante radares meteo 

rol6gicos. 

Coordenado pelo DAEE através da Fundação C.T.H, pelo Instituto A~ 

tronômico e Geofísico da USP e pelo Instituto de Pesquisas Meteo 

rologicas de Bauru, com subvenção da FAPESP, existe um projeto d~ 

nominado RADASP, que pretende cobrir o Estado de São Paulo com 

tres radares: um em Bauru & ou t z-o em Ponte Nova no município de Sa 

les6polis (ambos já funcionando) e um em Ilha Solteira, cujos co~ 

putadores devem trabalhar em conjunto com a rede hidrotelemétrica 

ajudando a localizar as chuvas dentro de cada bacia hidrográfica. 

Eles podem prever o movimento de tempestades para determinada ba 

cia com até uma hora e meia de anteced~ncia. Assim, os técnicos 

poderão conhecer quais os níveis de cheia que serão alcançadas na 

região, muitas horas antes. 

O radar instalado em Ponte Nova varre esta bacia até a cidade de 

Juquiá e, quanto ao restante da bacia, existe previsão para a ins 

talação de um radar na cidade de Registro. 

3. 5 - OUTRAS MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

3.5.l - Educação Ambiental 

Este Programa teve início em julho de 1984 sob a coorden~ 

ção da Secretaria da Educação, através da Divisão Especi 

al de Ensino de Registro e da Secretaria do Meio Ambiente, 

através do Departamento Estadual de Proteção dos Recursos 

Naturais, "tendo como objetivo explicitar as relações te6 

rico-práticas da problemática ambiental e construir uma 

escola voltada para as questões naturais e sacio-cultura- 

is". 

Este programa teve início com o àiagn6stico do nível ecol~ 

gico dos educadores, base para os Círculos de Estudos e 

Debates ocorridos em todos os municípios da região durante 

os anos de 1985 e 1986, quando foram discutidos os temas 

relevantes com relação ao meio ambiente. 

A seguir, em 1987, foram programados 10 cadernos de estu 

dos que abordariam os principais temas levantados dentre 

os quais constando "Os Recursos Hídricos da Bacia do Rio 

Ribeira de Iguape e do Litoral Sul". Neste trabalho -pr o - 

,·úd. CJ2~.o.OÍK4 •· ruuha té-ducc 
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curou-se evidenciar a unidade existente na natureza, atra 

vés do ciclo hidrológico, assim como o papel da água en- 

quanto elemento de interação físico-biológica, 
,.. . 

econom1.co 

social e até mesmo político-administrativa, representado 

pela bacia hidrográfica, ressaltando que somente através 

da consciência desta unidade é que se conseguirá avaliar 

a responsabilidade sobre intervenções nos diversos elemen 

tos da natureza, por mais insignificante que se possam con 

siderar tais intervenções. 

3.5.2 - Lei Orgânica dos Municípios 

Através de "Ofício Especial" o Senhor Superintendente do 

DAEE encaminhou aos Excelentíssimos Senhores Prefeitos e 

vereadores Presidentes dos Poderes Constituintes de todos 

os Municípios do Estado de são Paulo, os "subsídios para a 

elaboração da Lei Orgânica Municipal, na matéria relaciona 

da aos Recursos Hídricos, conforme segue: 

COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS 205 A 213 DA Sl!ÇÃO DE! 
RECURSOS HfDR[COS DA CONSTITUIÇhO PAULISTA DE 1989 

ARTIGOS COMENTÁRIOS 

Artigo 20S • O Estado instituirá, por lei, 
sistema integrado de gerenciamento dos recur 
sos hídricos, congregando órgãos estaduais e 
municipais e a sociedade civil. e assegurará 
meios financeiros e institucionais 'para: 

1 • a utilização racional das águas super 
ficiais e subterrâneas e sua prioridade para 
abastecimento àii populações; 

II - o aproveitamento múltiplo dos recur 
sos hídricos e o rateio dos custos das respectí 
vas obras, na forma dn lei; 

nr - a proteção das águas contra ações 
que possam comprometer o seu uso atual e 
futuro; 

IV • a defesa contra eventos críticos, 
que ofereçam riscos à saúde e segurança públi· 
cas e prejuízos econômicos ou sociais; 

V - a celebração de con vénias com os 
Municípios, para a gestão, por estes, das águas 
de interesse exclusivamente local; 

Vl • a gestão descentralizada. participa· 
tiva e integrada em relação aos demais recursos 
naturais e às peculiaridades da respectiva bacia 
hidrográfica; 

Vll • o desen vol vimen lo do tran s port e 
hidroviário e seu aproveitamento econômico, 

• A diretriz polttica expressa neste artigo ~ de que o geren« 
mento dos recursos hidricos urcl integrado e participati 
com conjugação de esforços da administração estadual. , 
Municfpios, dos usuários das águas e de entidades represen 
tivas da comunidade. 
• Alguns itens da Polttica constam dos incisos Ia Vil, deven 
a mesma ser definida no legislação complementar. 
• O inciso/ consagra a gestão integrada das águas superfl,», 
e subterrâneas, conforme princípio universal que recomen 
a observância da unidade do ciclo hldroiôgico, l jixad,, 
prioridade para o suprimento de IÍKU11 potáv»! às populaçõ. 
• O inciso VI adota como unidade b,faica para o gerenciam er. 
dos recursos htdricos a; bacia_ hidrográfica, considerando 
trecultaridades de cada ,iinã, -t;,~i,i!m C,;;j p~incfpiu univ,.,-s, 
• A Constituição Federal ampliou, em demasia, o domir: 
hfdrico dos Estados e o inciso V abre a possibilidade , 
delegação, aos Munidpios, de atribuições de gerir os recurs 
htdrleos de interesse local, por exemplo em ãreas urbanas 
• A utilização racional das águas, em termas técnicos e econ 
micos, e a distribuição eqãitottva das dispontbitidades hidric. 
entre usos e usuârins , estão expressas no inciso l. 
• O rateio de custos de obras de aproveitamento múlti1• 
de recursos hldricos permite que barragens construidas pa. 
abastecimento urb,1110, industrial, irrigação, controle de chei. 
e outros risos, sejam construidas rom distribuição justa d, 
encargos financeiros entre os beneflcíados, públicos e pr 
vados , 
• A proteção das águas contra ações que comprometam 
:seu uso e a prioridade para abastecimento às pop1dações cot 
duzem d realização de planos por bacias hldrográfica3 q, 
identifiquem, reservem e protejam os mananciais de abastec 
menta das cidades. 

Artigo 206 - As águas subterrâneas, reservas 
estratégicas para o desenvolvimento econômi 
co-social e valiosas para o suprimento de água 
às populações, deverão ter programa perma 
nente de conservação e proteção contra polui 
ção e superexplotaçâo, com diretrizes em lei. 

• A ênfase para a proteção e conservação dos recursos hldrir.v 
subterrâneos é justificada pelo enorme potencial hfdrico dr 
aqidferos , que abrangem dais terças do Estado de São Paul, 
na porção a oure, capazes de suprir até médias e grande 
cidades, Há outros aqüiferos localizndos que pl!Tmllem compl» 
mentar os sistemas públicos de água e abastecer a indéstn. 
e o comércio. 
• Há necessidade de proteger esse inestimével recurso hfdric, 
subterrâneo da exploração excessiva, incompattvel com a re 
carga natural dos aoãtferos, e da poluição, que poderá resulta) 
da disposição Inadequada de esgotos ou lixo, urbano.s e lndus 
triais, e utilização Inapropriada de fertilizantes e agrotôxicos, 

ró.t. o~H.0.0/84 - tuubut é-dacc 
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Artigo 207 - O Poder Público, mediante me· 
canisrnos próprios, definidos em lei, contri 
buirã para o desenvolvimento dos Municípios 
em cujos territórios se localizarem reservatõ 
rios hídricos e naqueles que recebam o impacto 
deles. 

• Os Municlpios participarão dos resultados 011 serão compen 
sados pela exploração de recursos hidroenergéticos em seus 
territórios, conforme preceitua a Constituição Federal. 
• A Co1wi111ifâO Estadual ,,,,.,,,: qu« a parr eln devida ao 
Estado; a mesmo titulo, seja aplicada na compensação aos 
Munictpios que tenhnm áreas inundadas por reservatôrias im 
plantados pelo Estado, 
• O presente artigo; a ser regulamentado em conjunto com 
o 2 //, permitirá ação conjunta do Estado e dos Municfp/os 
energéticos e htdrlcos, mi planos e programas de urilização 
múltipla dos reservatôrios para fins de recreação, lazer, pisci 
cultura e outros, assim como de desenvolvimento econômico, 
desde que as atividades decorrentes sejam compativeis COftl 
a proteção e conservação dos reservatôrtos, 

Artigo 208 - Fica vedado o lançrmento de 
efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem 
o devido tratamento, em qualquer corpo de 
água. 

Ou Disposiçõea Transit õrias: 
Artigo 43 - Pica o Poder Público. no prazo 
de dois anos, obrigado a iniciar obras de ade· 
quaçâo , atendendo o disposto no art , 205 desta 
Constituição. 

• Revela 11ma grande prioridade polltica dada ao contr. 
de poluição dos recursos hldricos, não somente cor ibaten 
o lançamento de esgotos industrtais, mas também os urban 
sem o devido tratamento. 
• A disposição transitória estabelece prazo para intcios , 
obras. Há um equivoco na disposição transitôria que se ref» 
ao artigo 205 da Constituição e não ao 208, como dev« 
ser. 

Artigo 209 - O Estado adotará n.edidas para 
controle da erosão, estabelecendo-se normas 
de conservação do solo em áreas agrícolas e 
urbanas. 

• Indica a preocupação de conurvação do solo em ár, 
rurais e de proteção do solo em áreas urbanas para previ 
a erosão e o conseqiiente assoreamento (' poluição das ógua 

Artigo 21 O - Para proteger e conservar as 
águas e prevenir seus efeitos adversos, o Esta· 
do incentivará a adoção, pelos Municípios, de 
medidas no sentido: 

1 • da instituição de áreas de preservação 
das águas utilizáveis para abasu cirnento às 
populações e da implantação, cor s-ervaçâo e 
recuperação de matas ciliares; 

n - do zoneamento de áreas inundáveis, 
com restrições a usos incompatíve' J nas sujei 
tas a inundações frequentes e da manutenção 
da capacidade de infiltração do sole ; 

Ili - da implantação de sistemas de alerta 
e defesa civil, para garantir a segurança e a 
saúde públicas, quando de eventos hidroló 
gicos indesejáveis; 

1 V • do condicionamento, à aprovação 
prévia por organismos estaduais de controle 

ambiental e de gestão de recurses hídricos, 
na forma da lei, dos atos de outorga de direitos 
que possam influir na qualidade ou q rantidade 
das águas superficiais e subterrâneas: 

V - da instituição de progrn n is penn11· 
nentes de racionalização do uso da.: fguas des 
tinadas no abastecimento público e mdustrial 
e à irngacão, assim corno de combate às inun- 
dações e à erosão. .. 
Pan.gn.fo 6nico - A lei estabelecerá íncenti 
vos para os Municípios que aplicarem. priori ta· 
riamente, o produto da partlcipaçâc no resulta· 
do da exploração dos potenciais energéticos 
cm seu tcnitório, ou da compensação finan 
ceira, nas ações previstas neste artigo e no 
tratamento de ,guas rcsiduária.s. 

• Estabelece diretriz para a aluarão conjunta do Estad, 
dos Municfpias rro gerenciamento dos recursos hidricos, r 
peitando a autonomia municipal, 
• A assistência técnico (' financeira do Estado aos M1111icit' 
deverá estar vinculada a contrapartidas dos mesmos no can. 
juridico e normc:rtívo e também no e con àrnico-jirumcetro, 
• Os planos de recursos hldricns a serem formulados /'· 
Estado. segundo as bacias hidrográficas. deverão ser rebato 
na esfera e no terriróriíl murucipats. permitindo coerência, 
planos regionais com m planos diretores municipais e a re, 
zação de programas conjuntos, 110 campo dos recursos 
dncos . 
• O gerenciamento dos recursos hidricos pelo Estado t't,T con 
nios com os Mrmicfpros permitirá que n,, atos de outorga 
uso das águas (' de lirencsamento dr otividades poluído 
sejam compatibilizados r,.m a.i licenças mururipnis , dt' parrr 
mento do uso do solo e dt' t'rlificr11 cio e [uncionamento 
estabelecimentos comerctais e mdustruus , 

• O zoneamento estadual de áreas tnundãveis, suscetlvei, 
erosão; prioritárias para culturas trrigadas, de proteção 
mananciais superficiais e subterrâneos deverão compatib 
zar-.re com zoneam~nto.i de 11so e ocupação do solo, de com; 
tência dos Municfpios 
• A., normas mu11ic1pnr1 para ediftcaçrirs deverão considr. 
os zoneamentos de áreas inundâ .• eis tuscetlveis à erosã. 
escorregamento e requisitos de manutenção de dreas perm, 
veis, para prevenir inundações em áreas urbanas. 
• Dentre os recurso. financeiros contemptados para as aç, 
conjuntas do Estado e dos Municípios, especifica-se a comp« 
saçâo devida a ambos, em razão dos apro11eitamemo.1 hldrc 
nergiticos. 

Artigo 211 • Para garantir as oçõr.s previstas 
no Artigo 205, a utilização dos recursos hídri 
cos será cobrada segundo as peculiaridades de 
cada bacia hidrográfica, na form I fa lei, e 
o produto aplicado aos serviços e obras referi 
dos no inciso 1, do parágrafo único, deste ar 
tigo. 
Parágrafo óuico • O produto da participação 
do Estado no resultado dn exploração de po 
tenciais hidroenergéticos em seu tr-., tório. ou 
da compensação financeira , será aplicado, 
prioritariamente: 

l - em serviços e obras hi 1rlulicas e 
de saneamento de interesse comum, previstos 
nos planos estaduais de recursos hídricos e 

• Cuida fundamemalmente do eouacionamemo fin01tc:eiro , 
gerenciamento de recursos htdricos através da cobrança p« 
uso da água e utilização dos royalties da geração hidroelétric 
• O produto dessa cobrança constiruird fundos financeir 
regionais, por bacias hidrográficas, para financiar os pr6pn. 
usuários das ãguas na implantação de obras que visem au,ne 
lar as disponibilidades hidricas ou manter os corpos de 4gu, 
em padrões de qualidade desejáveis. 
• Tem sido esse m,canrsmo financeiro aplicado em pais 
desenvolvidos comr Alemrmlia, França, Inglaterra, Estad, 
Unidos ~ Hungria e , embora previsto "º Código de Águ, 
brasileiro de /934, nunca foi regulamentado. 
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de saneamento básico; 
2 - na compensação, na forma da lei, 

aos Municípios afetados por inundações decor 
rentes de reservatórios de água implantados 
pelo Estado. ou que tenham restrições ao seu 
desenvolvimento em razão de leis de proteção 
de mananciais. 

Artigo 212 - Na articulação com a União, 
quando da exploração dos serviços e instala· 
çôes de energia elétrica, e do aproveitamento 
energético dos cursos de água cm seu territó 
rio, o Estado levará cm conta os usos múltiplos 
e o controle das águas, a drenagem, a correta 
utilização das várzeas , a flora e a fauna aquãti 
CWl e a preservação do meio ambiente. 

Anigo 213 • A proteção da quantidade e 
da qualidade das águas será obrigatoriamente, 
levada cm conta quando da elaboração de nor 
mas legais relativas a florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e demais recursos naturais e ao meio ambiente. 

• A Consttndçào Federal dt /988 inovo11 no sentido de dete» 
nar que a conceJSão de aproveitamentos hidroenerglticos. 
boro de competência exclusiva eia União, agora deve ser /· 
em articulação rom os Estados. 
• O artigo fixa algumas condições para essa articulação, r, 
tindo , aproximadamente, dispositivos Já existentes no Có,· 
de Água.r, 11unca regulamentados, por pressões do setor , 
trico, 

• Menciona-se legislação de competência comum da Uni 
Estados e Municfpios. e a objetivo é a proteção; dt fm 
indireta, das recursos htdricos, visto que a legislação de dg, 
é de competência privativa da União, Os Estados, apôs aut, 
tados por lei federal, somente poderão legislar sobre dK 
em questões especificas, Essa autorização ocorrerá em ,1 
e em condições imprevistveis e poderá ser revogada a qualq. 
tempo: 
• Na época da elaboração da Constttuição Federal, de], 
deu-se a tese de volta aa regime da Constituição de 19< 
onde os Estados tinham competência para legislar sobre águ. 
mas pressões do setor elétrico impediram sua aprovação. 

R ECOMENDAÇÓBS TÉCNICAS 

Recursos Hídricos nas Leis Or-gânicas e Planos Diretores Municipai1 

Documento Final da Comissão de Re daçã o • 

I • GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HfDRICOS 

1 - Compete ao Município, isoladamente ou cm conjunto com outros Municípios, 
lei ar pela proteção ambiental e garantir a preservação dos recursos hídricos. destinando 
para tanto as verbas , ecessãrias, Pars isso, é reccrncndãvel u lnrn1nção de ccnsórrios 
intennunicipais, adotando como unidade preferencial de gestão a bacia hi,hn!,\ráfica e assegu 
rando a participação de entidades comunitárias. 

2 • O Município buscarã autonomia da administração dos recursos hídricos de interesse 
local devendo, para tanto, celebrar convénio com o Governo Estadual. A lei definirã as 
condições e especi ficaçcies para tal administração. 

3 - O Município manterá cadastro técnico ambiental dos seus recursos naturais e, 
em especlal, dos hídricos, assim como suas potencialidades e deficiências , organizando-se 
tecnicamente para R sua fiscalização, conservação e recuperação. 

4 - O Município promoverá a instituição de programas permanentes de racionalização 
do uso das águas destinadas ao abastecimeto público, industrial e à irrigação. assim como 
de combate às mundaçê vs e à erosão e de medidas de proteção do solo e da ,gua. 

S - Os recursos Iinancciros obtidos por compensação, previstos nos Artigos 210 
e 211 da Constiuição Estadual, deverão ser aplicados prioritariamente na proteção e conserva· 
ção das águas contra efeito, adversos e no tratamento de dguas rosiduírias. 

u . PROTEÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

1 • O Município, no que couber, estabelecerã mecanismos que possibilitem a liscalin• 
ção das normas para produção, armazenamento, utilização e transporte de substâncias poten 
cialmente perigosl\S e poluidoras no Municfpio, através de integração com organismos esta 
duais e federais, 

2- ~ Município deverá promover, isoladamente ou atnivés de mecanismos Institucionais 
e financeiros, as medidas e ações de controle para cumprimento no Artigo 208 da Constituiçio 
Esti,duJI. 

3 - O Municlpio instituirá, na forma da lei, eções de preservação e/ou proteção 
dos mananciais de água para ebestecimento püblico. 

4 - Cabe 110 Município zelar pela manutenção da capacidade de infiltração do solo, 
em especial nas áreas de recarga dos nqü(íeros, protegendo-as por leis específicas , cm 
consonância com a legislação estadual dr. preservação dos depósitos naturais de 6guu 
subterrâneas. 

5 • O Município deverá capacitar-se para o conhecirnento daa caractcrfsticas do meio 
físico e de seu potencial, quando da elaboração de nonnns legais relatívas ao uso o ocupac;io 
do solo e, cm especial, na elaboração do Plano Diretor. 

6 - O Município deverá prever adequada disposição dos resíduos sólidos, evitando 
potencial comprometimento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos. 
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III • INUNDAÇÕES E EROSÀú 

1 • O Município deverá efetuar, isoladamente ou cm conjunto com o Estado, o 
zoneamento de áreas sujeitas aos riscos de inundações, erosão e escorregamento do solo, 
estabelecendo restrições a usos incompatíveis. 

2 • O Municlpio elaborarã leis complementares para controle elas ações de movimentação 
de terra ou de retirada de cobertura vegetal. 

3 • As ãreas verdes municipais niio poderão ter outro destino que náo aquele inicialmente 
previsto. 

4 • O Município pri ,ilegiará o controle das águas pluviais através de medidas que 
visem minimizar e compensar os impactos da ocupação do solo sobre os processos de 
escoamento das águas e do transporte de sedimentos. 

S • O Município se responsabillzarã e responsabilizará terceiros pelos danos e prejuízos 
advindos das ações e omissões que identifiquem os níveis de risco de inundações, erosão 
e escorregamento do sol o. 

6 • O Municíplo implantara sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança 
e a saúde públicas quando de eventos hidrológicos indesejáveis. 

7 • Para aprovação de loteamentos, o Município deverá exigir a instalação de completa 
ínfra-estrutura urbana, incluindo obras de drenagem e proteção superficial do solo. 

IV • USO RACIONAL DA ÁGUA 

1 • Cabe ao Municlpio divulgar aos usuários os benefícios do uso racional da água. 

2 • O Município poderá assumir a responsabilidade de distribuição de Agua para 
abastecimento no meio rural, para uso sanitário e irrigação. 

3 • O Município poderá estabelecer cobrança pelo uso da água como instrumento 
para zoneamento estabelecido no Plano Diretor e, pMI tanto, deverá manter cadastro atualiza 
do de outorga e licenciamento. 

V • OUTORGA DE USO 

1 • O Município poderá estabelecer com o Estado convênio para administração e 
fiscalização dos atos de outorga de uso das águas de Interesse local e de llcenciamento 
de atividades poluidoras. 

2 • Os atos de outorga e licenciamento de atividades previstos no ite,n anterior 
deverão ser cornpatibilizadc s com as licenças municipais de parcelameoto do uso do solo 
e de edificações e funcionamento de esta~Jecimentos comerciais e industriais. 

3 • O Município incentivará a formação de consórcios de usuários para distribuição 
eqüitativa dos recursos hídricos disponíveis. 

4 - O Município l co-responsãvel quando da instalação de estabelecimentos que 
possam comprometer a qualidade e quantidade dos recursos nídricos . 

.5 • O Município solicitará a anuência de organismos estaduais de controle de poluição 
e de gestão de recursos hídricos, antes de licenciar a extra_çã_Q de areia em seu territôno , 
exercendo o controle dessas atividades. -· 

6 • O Município poderá estabelecer sanções aos infratores dos atos de outorga e 
licenciamento. 

VI • PLANO DIRBTOR 

1 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas a desenvolvimento urbano 
e, cm especial, na elaboração do Plano Diretor, o Municlpio assegura.nl: 

a) a compatibilização da tendência natural de desenvolvimento com as CIJ'llcteristlcu 
e poteucialídadee do meio físico ; 

b) a coerência entre as proposições do Plano Municipal com os planos regiooah 
existentes; 

e) a utilização racional e preservação dos recursos h!dricos disponíveis; 

d) medidas de acompanhamento e reavaliação do Plano e de suas diretrizes, periódica 
e sistematicamente, 

• Participaram técnicos do DAEE, ABAS, ABES, AB1D, ABGE e ABRH. 
RECURSOS HfDRICOS NAS LEIS ORGÂNICAS MUNICíPAIS 

Sugestões fundados nas Constituições Federal e Estadual J1;1 São Paulo, e de acordo 
com estudos técnicos elaborados pelo DAF.:E, ABAS, ABES, AB[I), .ABGF. e ABRI!, 
para serem introduzidas na Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo, com 
as adaptações que se fizerem necessárias as suas peculinridades , 

DOS RECURSOS HfDRICOS 

Art. t • • O Municlpio participará do sistema integrado de gerenciamento de recursos 
hídricos previsto no art. 205, da Constituição Estadual, isolndamente ou em consórcio 
com outros Município, da mesma bacia ou região hidrográfica, aasegurando , puâ• tanto, 
meios finance iros e instituclonaís. 
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Art. 2• - Caberã ao Município, no campo dos recursos hídricos· 
1 - instituir programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas 

ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações 
e à erosão, urbana e rural, e de conservação do solo e da água: 

II - estabelecer ncdidas para proteção e conservação das águas, superficiais e subterrã 
ncas , e para sua utilização racional, especialmente daquelas destinadas a abastecimento 
público; 

Ili • celebrar convénio corn o Estado para a gestão das água~ de interesse exclusive 
mente local; 

IV • proceder ao zoneamento das ãrens sujeitas a riscos de inundações , erosão e 
escorregamento do solo, estabelecendo restrições e proibiçôes ao usn , parcelamento e à 
edi fie ação, nas impróprias ou criticas, de forma a preservar a segurança e a saóde públicas; 

V • ouvir a defesa civil a respeito da existêncin , em seu território, de habitações 
em âreas de risco, sujeitas a desmoronamentos, contaminações ou explosões, providenciando 
a remoção de seus ocupantes, compulsória se for o caso; 

VI • implantar sistema de alerta e defesa civil para garantir u saúde e segurança 
públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis; 

VII - proibir o lançamento de efluentes urbanos e industriais cm qualquer corpo 
de água, nos termos do artigo ioa, da Constituição Estadual, e iniciar as ações previstas 
no art. 43, de suas Disposições Transitórias, isoladamente ou cm conjunto com o Estado 
ou outros Municípios dn bacia ou região hidrográfica, 

VI[) • complementar, no que couber e de acordo com as pecuharidades municipais, 
as normas federais e estaduais sobre produção, armazenamento, utilização e transporte 
de substâncias tôxicas, perigosas ou poluidoras, e fiscalizar a sua aplicação; 
. IX· prover a a~~qur,da disposição de resíduos sólidos, de modo a evitar o comprome- 
umento dos recursos hídricos, em termos de quautidade e qualidade: 

~ • discíplinar os movimentos de terra e a retirada do cobertura vegetal, para prevenir 
a erosao do solo, o asorearnento e a poluição dos corpos de água; 

XI : condicionar os atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade 
ou quantidade das á?Uas superficiais e subterrâneas, cm especial a extração de areia, à 
aprovação prévia dos organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos 
hídricos, fiscalizando e controlando as atividades decorrentes; 

XII • exigir, qua.rdo da aprovação dos loteamentoa, completa infra-estrutura urbana, 
correta drenagem das ,.guas pluviais, proteção do solo superficial e reserva de áreas destinadas 
ao escoamento de águas pluviais e às canalizações de esgotos públicos , em especial nos 
fundos de vaJe; . 

:"fU. • controlai as águas pluviais de forma a mitigar e compensar ,,s efeitos d~ 
urbamzaçno no escoamento das ~guas e 11a erosão cln mio; 

XIV - zelar pela manutenção da capacidade de infiltrnçâo do solo, principalmente 
nas áreas ele recarga 'lc aqüfferos subterrâneos, protegendo-as por leis específícas , em 
consonância com as normas federais e estaduais de preservação dos seus depósitos naturais: 

X V - capacitar sua estrutura técnico-administrativa para o conhecimento do meio 
flsico do território rnunicipal , do seu potencial e vulnerabilidade, com vistas à elaboração 
de normas e à prática das ações sobre uso e ocupação do solo, zoneamento, edilicaçõc~ 
e transporte; 

XVI • compatibilizar as licenças municipais de parcelamento do solo, de edificaçôes 
e de funcionamento de estabelecimentos comerciais e Industriais com as exigénciu quantita 
tivas e qualit atlvas dos recursos hídricos existentes: 

XVII - adotar, sempre que possível, ~-ii~L!l~?. ~.s!.~tu!'li.i5, .. quando da execuçêo 
de obras de canalização e drenagem de água; 

XVIII - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesqqjsa e 
exploração de recursos hídricos e minerais no território municipal; 

XIX - aplicar, prioritariamente, o produto da participação no resultado da exploração 
hidroenergética e hídrica em seu territõrio , ou a compensação financeira, nas ações de 
proteção e conservação das águas, na prevenção contra seus efeitos adversos e no tratamento 
das águas residuãrias: e 

XX - manter a população informada sobre os benefícios do uso racional da ,gua, 
da proteção contra suo poluição e da desobstrução dos cursos de água. 

Parágl'llío único, Sern prejuízo das normas penais e ambientais aplicáveis, lei muniei 
pal estabelecerá sanções nos agentes públicos e aos particulares que, por ação ou omissão , 
deixarem de observar as medidas destinadas ao atendimento das dlspnslções dos Incisos 
IV e V, deste artigo. 

Art. 3• • O Município prestará orientação e assistência sanitária às loc11lidade1 despro 
vidas de sistema público de saneamento básico, e 6 população rural, jncentivendo e di~ipli 
nando a construção d,1 poços e fossas tecnicamente apropriados e instituindo programas 
de saneamento. 

Parágrafo ónico··· Nas áreas rurais, haverá assistêncta e auxílio à população, para 
serviços e às obras coletivos ele uhasrecunento doméstico. 1111rn1al e de Í?rig~ção, tais como 
a perfuração de poços profundos , construção de açudes, aduturas e redes de distribuição 
de água, sempre que possível com o raleio dos custos entre 05 beneficiados e cobrança 
de ranfas ou taxas , r~·a mnnureução e operação do sisteme. 

Art. 4• - O Município cuidarã para que haja cooperação de associações representativas 
e participação de entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e na solução dos 
problemas, planos e I t1igramas municipais sobre recursos hídricos, que lhes sejam con 
cernentes. 

Pa.dgrafo único - Será incentivado a formação de associações e ccnsôrcios de usuários 
de recursos hídricos, com o fim de ns.scgurnr a sua distribuição eqüitativa e para n execução 
de serviços e obras de .interesse com,1111. 

Art. 5• - No estabelecimento das diretrizes e normas sobre desenvolvimento urbano, 
e na elaboração do Planu Diretor. serão asseguradas: 

I - a compatibilização do desenvolvimento urbano e das atividades econômicas e 
sociais com as caracterís ticas , potencialidades e vulnerabilidade do meio ITsico, em especial 
dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos; 

li - a coerência tias normas, dos planos e programas municipais. com os planos 
e programas estadual.' da bacia ou região hidrográfica, de cuja elaboração participar o 
Município; 

111 - a utiljzaçâo racional e u preservação dos recursos hídricos, sendo a cobrança 
pelo uso da água utilizada como instrumento de adequação do desenvolvimento u1ano 
e mumcipal aos recurses hídricos disponlveis ; 
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IV • a instituiçao de án:as de preservação das ãguus ut1li?.~ve1s (IIU11 abnsteclmento 

dos populações e a impluntnçâo , conservução e recupcrnçáo tlu mtt!lU ctlinres ; 
V - a proteção da quuntidnde e da qualidade das ~1:11ns. como uma das diretrizes 

do Plano Diretor, do zoneamento municipal e das normas sobre uso e ocupaçãc do solo; 
e 

V1 • a atualização e o controle do Plano Diretor e de suas diretrizes de forma 
periódica e sistemática, de modo compatível com os planos da bacia ou região hidrognifica. 

Du Di1poaiçõc1 Transitórias: 
Anigo - O Município efetuara o zoneamento a que se refere e• artigo 2', inciso 

IV, desta Lei, no prazo de dois anos, aplicando-se. na sua Coita, no que couber, o dispositivo 
do Parágrafo único do mesmo artigo. 

3.5.3 - Normas e Procedimentos para Derivação dos Recursos Hídricos 

o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais gera 

a necessidade do estabelecimento de normas de utilização 

dos recursos hídricos, de forma a se coadunar os diferen 

tes usos da água sem prejuízo dos demais. Diante disto, 

o DAEE, órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos 

hídricos no Estado de são Paulo, estabeleceu uma série de 

normas, cuja complementação está em andamento, para nort~ 

ar as ações que interferem nesses recursos naturais, in 

clusive a extração de minérios. 

4. e o N e L u s a E s 

4.1 - As medidas estrutura.is {obras}já levadas a efeito na Bacia do Rio 

Ribeira de Iguape não contribuem para o agravamento mas também nem 

para o controle das inundações das várzeas do Médio e Baixo Ribei 

ra, exceção à U.H.Parigot de Souza que deriva de 161 a 40,0 m3/s 

desta Bacia para o Oceano Atlântico, via Ribeirão da Cachoeira. 

Na 10~ Reunião Ordinária do CEEIGUAPE, realizada no dia 08/03/90, 

foi firmado compromisso entre a COPEL (que fornecerá todas as i~ 

formações referentes a cada manobra de comporta do vertedor) e o 

DAEE (que ficou responsável pela análise, decodificação para lin 

guagem popular e divulgação de tais dados), objetivando colocar - 

fim à polêmica existente sobre a questão. 

4.2 - As obras planejadas e/ou em andamento devem contemplar o "uso mÚl 

tiplo das águas" e tamb~m o "controle de inundações através da 

implantação de lagos de espera, isto é, tanto as obras hidráuli 

cas previstas para o Rio Ribeira como aquelas previstas para a 

sub-bacia do Rio Juquiá (respectivamente geração de energia e a 

bastecimento público). Apenas as obras planejadas para a sub-ba 

cia do Jacupiranga, objetivam unicamente a controle de inundações. 

Quanto à polderização, o Polder Registro I já está concluído, de 

vendo servir, eventualmente, de modelo para orientar outras obras 

similares na região. No entanto, a implantação dos demais polde- 
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res está condicionada, do ponto de vista deste DAEE, à execução 

de estudos criteriosos objetivando conhecer a interfer~ncia da 

polderização nos picos de cheias. 

Com relação ao Valo Gra~de, conforme pudemos observar, as Obras 

Civis estão em fase de conclusão, acrescendo-se aqui que a con 

tratação dos equipamentos eletromecânicos estão em fase de lici 

tação. 
r 

4.3 - No que diz respeito às Medidas não estruturais, a região encon 

tra-se suficientemente servida quanto à hidrometria; colocando a 

necessidade de otimização da hidrometeorologia e da hidrotelem~ 

tria, assim como a finalização dos trâmites relacionados com a 

instalação do Radar Meteoro16gico na cidade de Registro. 

4.4 - Todas as "outras medidas não estruturais" mencionadas, mesmo a 

quelas já implantadas informalmente, fazem parte do Plano Esta 

dual de Recursos Hídricos em elaboração para 93/95. 

Em se optando pelo aproveitamento de várzeas no M~dio e Baixo Ribeira (su~ 

bacia do Juquiá e Jacupiranga inclusive), as condições físico-naturais da 

Bacia do Rio Ribeira e Litoral Sul impõem todo este conjunto de medidas 

sem o que tal aproveitamento fica prejudicado. 
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