
Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

pA  

PRODUTO 2: TOMO III - SITUAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA  

 

JULHO/2022 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 
 
Margarida Salomão 
Prefeita 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPUR 
 
Lívia Delgado 
Secretária SEPUR 
 
Sarah C. Ribeiro Antunes 
Gerente do Departamento de Saneamento e Meio Ambiente 
 
Amanda Teixeira de Rezende 
Supervisora de Saneamento 

 

SECRETARIA DE OBRAS - SO  
 
Lincoln Santos Lima 
Secretário SO 
 

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  

 

Júlio César Teixeira 
Presidente 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DEMLURB 
 
Ana Luisa Guimarães 
Diretora Geral 
 

GRUPO TÉCNICO EXECUTIVO 
 
Leonardo Leon Leite Moreira 
Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) 
 
Sarah Christina Ribeiro Antunes 
Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) 
 
Amanda Teixeira de Rezende 
Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) 
 
João Gama de Araújo Velez 
Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) 
 
Cidinha Louzada 
Secretaria da Secretaria do Governo (SG) 
 
 

Fábio Fonseca Oliveira 
Secretaria do Governo (SG) 
 
Lucas Silva Campos 
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) 
 
Cássio Guerra 
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) 
 
Giselle Belcavello 
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) 
 
Alaeste Veiga Dofini 
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) 
 
Lívia Passarella Almeida 
Secretaria de Saúde (SS) 
 
Maria Aparecida Franco de Assis 
Secretaria de Saúde (SS) 
 
Eduardo Oliveira Santos 
Secretaria de Assistência Social (SAS) 
 
Cláudio Raul da Silva Santos 
Secretaria de Assistência Social (SAS) 
 
Ângela Maria Moreira Schuery 
Secretaria de Obras (SO) 
 
Rafael Fabião Setti 
Secretaria de Obras (SO) 
 
Luís Eduardo do Amaral Faria 
Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) 
 
Fabiano César Tosetti Leal 
Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) 
 
Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva 
Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) 
 
Mário de Araújo Porto Filho 
Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) 
 
Telma Souza Chaves 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) 
 
Victória Abrahão Fonseca e Silva 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) 
 
Mirene Augusta de Andrade Moraes 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG) 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
Sarah C. Ribeiro Antunes 

Gestora 
 
Leonardo Leon Leite Moreira 

Fiscal 
 

CONSULTORIA 
Ampla Assessoria e Planejamento Ltda. 

 
Paulo Inácio Vila Filho  
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  
 
Vinicius Augusto Belatto  
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental  
 
Camila Ely Januário Silva  
Engenheira Sanitarista e Ambiental 
 
Cristiane Tarouco Folzke  
Engenheira Sanitarista e Ambiental. Msc Eng. Ambiental  
 
Nadine Lory Bortolotto  
Engenheira Sanitarista e Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho. 
 
Salomé Garcia Bernardes 
Geógrafa  
 
Paulo César Mência  
Advogado  
 
Oliva Rech Silva  
Assistente Social  
 
Rosangela Maria Silva 
Licenciada em Letras 
 
Joseane Maria Koerich  
Bacharel em Ciências Econômicas 
 
Fabiana Teresinha da Silva  
Assistente Administrativa e Financeira 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE SIGLAS ................................................................................................................ 1 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 1 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 2 

2 ANÁLISE DE ESTUDOS EXISTENTES DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS DE JUIZ DE FORA ........................................................................... 4 

 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA MUNICIPAL ......... 4 

 PLANO DE DRENAGEM DE JUIZ DE FORA – PARTE I / ZONA NORTE (2011) .. 7 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (2014) ..................................... 10 

 PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARAÍBA DO SUL ....................................................................................................... 11 

3 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DAS BACIAS E SUB-BACIAS 
URBANAS .......................................................................................................................... 13 

 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ..................................................................... 13 

 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE JUIZ 

DE FORA ............................................................................................................................ 16 

4 SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 
PLUVIAS URBANAS .......................................................................................................... 36 

 GESTÃO DOS SERVIÇOS .................................................................................... 36 

4.1.1 Aspectos da Legislação Municipal Envolvendo a Drenagem Urbana .............. 36 

4.1.2 Responsabilidades e Atribuições ..................................................................... 37 

 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS ............................................................................ 43 

 COBERTURA ATUAL DA DRENAGEM URBANA ................................................. 44 

 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE .............................................................. 46 

 INFRAESTRUTURAS DE AMORTECIMENO DE CHEIAS E INFILTRAÇÃO 

PLUVIAL.............................................................................................................................. 49 

 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E 

ARTIFICIAL ......................................................................................................................... 53 

 ASPECTOS SOBRE AS CONDIÇÕES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E 

MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS ..................................................................... 56 

4.7.1 Problemática dos Resíduos Sólidos na Rede Urbana de Drenagem ............... 56 

4.7.2 Problemática das Contribuições de Esgotos Sanitários na Sistema de Drenagem 

Urbana 62 

 IDENTIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA NATURAL DE 

DRENAGEM ........................................................................................................................ 63 

5 CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO E PROCESSOS 
EROSIVOS .......................................................................................................................... 82 

 PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS: CARACTERIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DO ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO ................................................. 82 

 ÁREAS DE RISCO DE PROCESSOS HIDROLÓGICOS ....................................... 83 

5.2.1 Áreas de Risco a Inundações e Enxurradas..................................................... 84 

5.2.2 Sistema de Alerta Hidrológico .......................................................................... 95 

 ÁREAS DE RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA ................................................. 97 

 PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS EXISTENTES VOLTADOS À 

DRENAGEM URBANA E SANEAMENTO AMBIENTAL .................................................... 104 

5.4.1 Projetos e estudos recentes ou em andamento ............................................. 104 

5.4.2 Programas ambientais voltados à melhoria da Drenagem Urbana ................ 106 

6 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS 
SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. ............................................................ 108 

7 INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS ............................. 110 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 112 

9 ANEXOS ..................................................................................................................... 115 

 RESULTADOS OBTIDOS NA CARACTERIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS INSERIDAS 

NA ÁREA URBANA ........................................................................................................... 115 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 119 

 

 

 
  



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Perfil esquemático do processo de enchente e inundação ..................................... 2 

Figura 2: Definição de ações estruturais e não estruturais em drenagem urbana. ................ 3 

Figura 3: Área inundada no centro da cidade – Enchente de 1906. ....................................... 4 

Figura 4: Fotografias do município atingido pelas inundações na época. .............................. 4 

Figura 5: Linha do tempo histórica das principais intervenções estruturais a partir da década 

de 80. ..................................................................................................................................... 6 

Figura 6: Conteúdo apresentado nos volumes do Plano de Drenagem (2011) ...................... 7 

Figura 7: Fases de estruturação do PIRH-PS. ..................................................................... 11 

Figura 8: Bacias hidrográficas de Juiz de Fora. ................................................................... 15 

Figura 9: : Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio Paraibuna no 

município de Juiz de Fora – MG. .......................................................................................... 16 

Figura 10: Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio do Peixe no 

município de Juiz de Fora - MG. .......................................................................................... 17 

Figura 11: Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio Cágado no 

município de Juiz de Fora - MG . ......................................................................................... 18 

Figura 12: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Paraibuna. ................................................. 19 

Figura 13: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio do Peixe. ................................................... 20 

Figura 14: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Cágado. ..................................................... 21 

Figura 15: Mapa de Declividade da Bacia do Rio Paraibuna. .............................................. 23 

Figura 16: Mapa de Declividade da Bacia do Rio do Peixe. ................................................. 24 

Figura 17: Mapa de Declividade da Bacia do Rio Cágado. .................................................. 25 

Figura 18: Percentual de uso do solo das bacias. ................................................................ 26 

Figura 19: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio Paraibuna. .......................................... 27 

Figura 20: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio do Peixe. ............................................ 28 

Figura 21: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio Cágado. ............................................. 29 

Figura 22: Sub-bacias do Rio Paraibuna. ............................................................................. 31 

Figura 23: Mapa de densidade de drenagem. ...................................................................... 33 

Figura 24: Mapa de densidade de rios. ................................................................................ 34 

Figura 25: Mapa de coeficiente de compacidade. ................................................................ 35 

Figura 26: Organograma da Secretaria de Obras. ............................................................... 39 

Figura 27: Mapeamento das redes e canais de drenagem pluvial subterrâneos cadastrados 

até o momento. .................................................................................................................... 45 

Figura 28: Sistema de Drenagem Urbana de Juiz de Fora. ................................................. 46 

Figura 29: Conjuntos Moto Bomba e Barrilete do Sistema de Recalque do Mergulhão. ...... 46 

Figura 30: Acionamento dos Conjuntos Moto Bomba do Sistema de Recalque do Mergulhão.

 ............................................................................................................................................. 46 

Figura 31: Gerador de Energia Elétrica do Sistema de Recalque do Mergulhão. ................ 47 

Figura 32: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas 

de lobo com grelha e sarjetas. ............................................................................................. 47 

Figura 33: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas 

de lobo laterais e sarjetas. ................................................................................................... 47 

Figura 34: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas 

de lobo combinadas e sarjetas. ............................................................................................ 48 

Figura 35: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas 

de lobo múltiplas e sarjetas. ................................................................................................. 48 

Figura 36: Bocas de lobo e caixas coletoras danificadas ou obstruídas em Juiz de Fora. .. 48 

Figura 37: Vista do Rio Paraibuna na região central do município. ...................................... 49 

Figura 38: Fotografia dos locais propostos pelo PD/JF ZN para implantação de bacias de 

detenção. ............................................................................................................................. 50 

Figura 39: Mapeamento das áreas consideradas pelo município para o amortecimento de 

cheias. .................................................................................................................................. 52 

Figura 40: Represa João Penido, inserida no município de Juiz de Fora ............................ 53 

Figura 41: Represa Chapéu D’uvas, à montante de Juiz de Fora. ....................................... 53 

Figura 42: Registros de operações de limpeza e manutenção de bocas de lobo pela SO. . 54 

Figura 43: Ação de desobstrução rede de drenagem no Bairro Poço Rico – RP Centro. .... 54 

Figura 44: Limpeza de bocas de lobo em logradouros realizadas pela equipe do DEMLURB.

 ............................................................................................................................................. 55 

Figura 45: Limpeza de valas de drenagem pluvial realizada pela equipe do DEMLURB. .... 55 

Figura 46: Limpeza das margens do Rio Paraibuna realizada pela equipe do DEMLURB. . 55 

Figura 47: Antes (à esquerda) e depois (à direita) da ação de limpeza das margens do córrego 

Igrejinha/ Três Pontes realizada pela MRS. ......................................................................... 56 

Figura 48: Presença de resíduos sólidos em bocas de lobo e próximo a elas. .................... 56 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

Figura 49:  Representação gráfica do fluxo dos resíduos sólidos não coletados para o sistema 

de drenagem urbana. ........................................................................................................... 57 

Figura 50: Resíduos sólidos dispostos pelas vias. ............................................................... 57 

Figura 51: Descartes irregulares próximos à macrodrenagem. ............................................ 58 

Figura 52: Pontos de descartes irregulares de resíduos sólidos. ......................................... 59 

Figura 53: Número de descartes irregulares de resíduos sólidos e entulhos por sub-bacia 

hidrográfica. .......................................................................................................................... 60 

Figura 54: Quantitativo dos resíduos irregulares registrados durante o levantamento do 

DEMLURB. ........................................................................................................................... 60 

Figura 55: Descartes irregulares na região sul de planejamento, ........................................ 61 

Figura 56: Placas de educação ambiental quanto ao descarte irregular de resíduos sólidos 

nas margens dos corpos hídricos. ........................................................................................ 61 

Figura 57: Contribuições de esgotos domésticos nos sistemas de drenagem. .................... 62 

Figura 58: Poluição oriunda do Córrego Humaitá no Rio Paraibuna. ................................... 63 

Figura 59: Poluição do Córrego São Pedro. ......................................................................... 63 

Figura 60: Série histórica de precipitação média mensal em Juiz de Fora entre 1992 e 2022.

 ............................................................................................................................................. 63 

Figura 61: Série histórica de precipitação máxima anual entre 1990 e 2020 em Juiz de Fora.

 ............................................................................................................................................. 64 

Figura 62: Crescimento do uso do solo urbano em Juiz de Fora entre 1985 e 2020. .......... 64 

Figura 63: Pontos de alagamento no município apontados pela SO e pelo monitoramento da 

Defesa Civil. ......................................................................................................................... 67 

Figura 64: Número de pontos de alagamento por sub-bacia hidrográfica. ........................... 68 

Figura 65: Classificação dos processos hidrológicos. .......................................................... 83 

Figura 66: Histórico de eventos de inundações recentes em Juiz de Fora. ......................... 84 

Figura 67: Marca do aumento de nível do Rio Paraibuna na ponte indicada pela seta. ....... 84 

Figura 68: Monitoramento do nível do Rio Paraibuna (nov/21 a mar/22) - PCD ETE Barbosa 

Lage. .................................................................................................................................... 85 

Figura 69: Mapeamento de áreas de risco a inundações. .................................................... 87 

Figura 70: Áreas mapeadas pelo grau de risco a inundações.............................................. 88 

Figura 71: Área de risco muito alto (R4) a inundações do Rio Paraibuna. ........................... 88 

Figura 72: Ocorrência de inundação do Rio Paraibuna na Av. Garcia  Rodrigues Paes em 

março de 2020 (à esquerda) e Avenida Garcia Rodrigues Paes sem inundações (à direita).

 ............................................................................................................................................. 88 

Figura 73: Inundação do bairro Industrial em janeiro de 2022. ............................................ 89 

Figura 74: Assoreamento em diferentes trechos do Córrego Igrejinha/Três Pontes. ........... 89 

Figura 75: Ocorrência de inundação do Córrego Humaitá em março de 2020. ................... 90 

Figura 76: Resíduos sólidos acumulados no Córrego Humaitá/Cachoerinha. ..................... 90 

Figura 77: Resíduos sólidos e entulhos presentes nas margens e próximos aos cursos d’água 

que apresentam extravasamento de suas calhas em chuvas extremas. ............................. 91 

Figura 78: Ocupações nas margens e disposições de esgotos nos cursos d’água que 

apresentam extravasamento de suas calhas em chuvas extremas. .................................... 91 

Figura 79: Número de pontos de enxurradas por sub-bacia hidrográfica. ........................... 92 

Figura 80: Pontos de ocorrência de enxurradas no município. ............................................ 93 

Figura 81: Registro de vias onde ocorrem enxurradas. ....................................................... 94 

Figura 82: Resíduos sólidos dispostos sobre vias com ocorrências de enxurradas. ........... 94 

Figura 83: Estações pluviométricas. .................................................................................... 96 

Figura 84: Classificação dos movimentos de massa. .......................................................... 97 

Figura 85: Ocupações irregulares em declividades acentuadas. ......................................... 98 

Figura 86: Mapeamento de áreas de risco a deslizamentos. ............................................... 99 

Figura 87: Áreas mapeadas pelo grau de risco a deslizamentos. ...................................... 100 

Figura 88: Disposição de águas servidas sobre as vias. ................................................... 100 

Figura 89: Estruturas de proteção dos taludes contra a infiltração de água pluvial. .......... 101 

Figura 90: Estruturas de lonas e barreiras desenvolvidas pela comunidade. .................... 101 

Figura 91: Áreas com desmoronamento sem barreiras e lonas de proteção. .................... 102 

Figura 92: Fissuras de solo em ruas adjacentes a encostas. ............................................. 102 

Figura 93: Resíduos sólidos dispostos em taludes. ........................................................... 102 

Figura 94: Entulhos dispostos em encostas no bairro Santa Luzia. ................................... 103 

Figura 95: Interdição da Rua José Lourenço que aguarda por obras de contenção. ......... 104 

Figura 96: Programas desenvolvidos no município relacionados ao sistema. ................... 107 

Figura 97: Gráfico de despesa per capita e investimento per capita com serviços de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais Urbanas em Juiz de Fora. ................................................... 109 

 
  



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Programas de Trabalho (PTR) propostos pelo PD/JF ZN. .................................... 7 

Quadro 2: Ações propostas pelo PSB-JF e status de execução. ......................................... 10 

Quadro 3: Localização aproximada de deságue dos principais tributários da Bacia do 

Paraibuna. ............................................................................................................................ 17 

Quadro 4: Quantitativo de uso e ocupação do solo das bacias............................................ 26 

Quadro 5: Quadro de funcionários da SO que atuam no Sistema. ...................................... 40 

Quadro 6: Relação de Veículos ou Equipamentos da Secretaria de Obras. ........................ 40 

Quadro 7: Quadro de funcionários da SESMAUR que atuam no sistema. .......................... 42 

Quadro 8: Quadro de funcionários da SSPDC que atuam no Sistema. ............................... 42 

Quadro 9: Quantitativo de veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana.

 ............................................................................................................................................. 43 

Quadro 10: Pontos de alagamento levantados pela defesa civil nos anos de 2021 e 2022. 65 

Quadro 11: Grau de probabilidade para riscos de escorregamento. .................................... 82 

Quadro 12: Áreas com problemas de inundações em Juiz de Fora. .................................... 85 

Quadro 13: Localização dos pontos de enxurrada apresentados no mapeamento. ............ 92 

Quadro 14: Alertas de riscos hidrológicos emitidos. ............................................................. 95 

Quadro 15: Execução de obras de contenção de encostas. .............................................. 103 

Quadro 16:Situação da elaboração de projetos de obras de contenção de encostas. ....... 104 

Quadro 17: Projetos recentes ou em andamento no município. ........................................ 105 

Quadro 18: Indicadores SNIS – Serviço de Águas Pluviais. .............................................. 110 

Quadro 19: Resumo das sub-bacias com maior quantitativo de registros por problemática.

 ........................................................................................................................................... 112 

  



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

APP – Área de Preservação Permanente 

ARISB-MG – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais 

CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

CEIVAP– Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

CENAD – Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres  

CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal  

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DEMLURB – Departamento Municipal de Limpeza Urbana  

DOMO – Departamento de Operações, Manutenções de Obras e Contribuições Urbanas 

DNOS – Departamento Nacional de Obras de Saneamento  

FINISA – Financiamento para Infraestrutura e Saneamento 

FMSB – Fundo Municipal de Saneamento Básico  

IDAP – Interface de Divulgação de Alertas Públicos  

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas  

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia  

JF – Juiz de Fora 

NUPDEC – Núcleo de Proteção e Defesa Civil 

PDP – Plano Diretor Participativo 

PD/JF ZN – Plano de Drenagem Urbana Parte I/ Zona Norte 

PIRH – Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  

PJF – Prefeitura de Juiz de Fora 

PPA – Plano Plurianual 

PMRR – Plano Municipal de Redução de Riscos  

PSB – Plano de Saneamento Básico  

REURB - Regularização Fundiária Urbana  

RP – Região de Planejamento 

SEPUR – Secretaria de Planejamento Urbano  

SESMAUR – Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas  

SG – Secretaria do Governo 

SUDS – Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 

SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento  

SSPDC – Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil  

SO – Secretaria de Obras 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora  

UP – Unidade de Planejamento 

ZN – Zona Norte 

 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
1 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 2: Tomo III - Situação dos Serviços de Manejo 

de Águas Pluviais e Drenagem Urbana e de seus impactos nas condições de vida da 

população, correspondente à Fase II - Atualização do Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico e de seus impactos nas condições de vida da população, a ser elaborado 

pela empresa AMPLA Consultoria e Planejamento, vencedora do certame licitatório, 

conforme Contrato de Prestação de Serviço no 01.2022.005 firmado entre a empresa e o 

município de Juiz de Fora. 

  

Esta etapa da elaboração do Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora compreendeu 

uma análise crítica dos serviços ligados à operação e manutenção dos serviços de drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas no município, além de apresentar os principais 

problemas crônicos hidrológicos e geológicos relacionados ao sistema. 

 

A partir do exposto, este Diagnóstico estrutura-se em seis (6) capítulos principais, em acordo 

com escopo apontado pelo Plano de Trabalho da presente revisão do PSB-JF, são eles: 

 

 Análise de estudos existentes de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas de 

Juiz de Fora; 

 Características geomorfológicas das bacias e sub-bacias urbanas; 

 Situação atual dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; 

 Caracterização e avaliação das áreas de risco e processos erosivos; 

 Identificação e análise da situação econômico-financeira dos serviços de manejo de 

águas pluviais; e 

 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros. 

 

 

O diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas foi elaborado 

com informações coletadas em campo, quando realizada a visita técnica ao município. Ainda, 

buscou-se junto à principal Secretaria Municipal prestadora dos serviços e outras 

relacionadas ao tema da drenagem urbana a coletânea de informações técnicas e 

operacionais pertinentes ao sistema que deram origem a este relatório. 

 

As visitas técnicas operacionais ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas ocorreram no início do mês de março de 2022, quando engenheiros da consultoria 

contratada estiveram no município de Juiz de Fora, e acompanhados de técnicos das 

secretarias pertinentes, percorreram as unidades que compreendem o sistema.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de drenagem urbana considerando as principais legislações federais sobre o 

saneamento básico, Lei N° 11.445/07, alterada pelas Leis Nº 13.308/2016 e Nº 14.026/2020, 

pode ser entendido como: 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e 
a fiscalização preventiva das redes (Art. 3° da Lei Nº 14.026/2020). 

 

Os sistemas de drenagem são classificados como de microdrenagem e de macrodrenagem, 

sendo: 

             

A Lei Federal Nº 13.308/2016 mudou o entendimento de drenagem urbana, considerando, 

além das infraestruturas físicas, os serviços de limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes como parte integrante do sistema. Esta alteração vem ao encontro das 

necessidades da realidade brasileira no enfrentamento das ocorrências de alagamentos e 

inundações, comuns em algumas regiões. Isso se deve às alterações de ambientes naturais 

oriundas do processo de urbanização que interferem no ciclo da água e no processo natural 

da drenagem. Assim como a ocupação das cidades ao longo da história, marcada pela falta 

de planejamento do espaço, em Juiz de Fora os fundos de vale foram sendo ocupados sem 

a devida preocupação quanto aos aspectos físicos e ambientais. Este processo, observado 

em 2014 no âmbito do PSB-JF, ainda ocorre, estendendo-se cada vez mais para as encostas 

abruptas e íngremes do município. 

 

O aumento da impermeabilização do solo e da retirada da cobertura vegetal de morros e 

encostas, bem como das margens dos cursos d’água, decorrente do processo de ocupação 

sem planejamento, tem repercutido em desastres urbanos evidenciados pelo aumento da 

frequência e magnitude dos eventos hidrológicos e geológicos, que a cada época chuvosa se 

tornam mais frequentes no município. 

 

As enxurradas, inundações, enchentes e alagamentos compreendem eventos hidrológicos, 

porém os seus conceitos costumam ser confundidos entre si por tratarem todos de impactos 

que podem ser naturais ou não, mas preterivelmente são ocasionados pela água (BRAGA, 

2016).  

 

Os eventos decorrentes da elevação natural do volume de água nos cursos d’água 

correspondem às inundações e enchentes.  De acordo com a definição do CPRM (2021), as 

enchentes correspondem à elevação gradativa e temporária do nível d’água em um canal de 

drenagem, devido ao aumento da vazão ou descarga, porém o nível d’água se limita ao leito 

maior dos canais fluviais. Já em casos de inundações, ocorre o extravasamento das águas 

do canal fluvial principal, atingindo a planície de inundação. Tais eventos integram a dinâmica 

fluvial natural, ocasionadas durante eventos pluviométricos episódicos ou contínuos, podendo 

ser intensificados por ações humanas inadequadas. A Figura 1 ilustra esses processos. 

 

Figura 1: Perfil esquemático do processo de enchente e inundação 

 

Fonte: Ministério das Cidades, 2007 apud Licco e Mac Dowell, 2015. 

 

Microdrenagem

Reúne as atividades de captação dos

escoamentos de superfície, por meio de uma

infraestrutura que abrange toda a malha viária de uma

cidade: sarjetas, bocas de lobo, caixas de ligação, poços de visita e 
suas redes subterrêneas.

Macrodrenagem

Constitui-se no conjunto de canais naturais e de galerias por

onde escoam os cursos d’água, como os córregos, os ribeirões

e rios, bem como os equipamentos urbanos para a regularização

de cheias. A macrodrenagem constitui-se, portanto, nos meios 

receptores dos escoamentos pluviais oriundos da microdrenagem.
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Já os alagamentos são definidos pela extrapolação da capacidade de escoamento de 

sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras 

infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas (COBRADE, s/d). Isto é, 

está aliado à deficiência do sistema de drenagem, não se referindo, portanto, a um processo 

natural. 

 

As enxurradas são enchentes ou inundações bruscas e de curta duração, dificultando a 

tomada de medidas protetivas (CPRM, 2021). De acordo com a COBRADE (s/d), são 

caracterizadas pelo escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por 

chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. 

 

Os movimentos de massa são mecanismos erosivos, pois provocam a remoção e transporte 

de partículas (CPRM, 2021). Representa o movimento de descida de solo e/ou rochas sob o 

efeito da gravidade, geralmente potencializado pela ação da água. Os movimentos de massa 

podem ser classificados em rastejos, deslizamentos, quedas e corridas, cujas definições 

serão abordadas no item 5.3 deste Diagnóstico. 

 

A fim de minimizar os impactos dos eventos hidrológicos e geológicos, especialmente os de 

grande porte, tem-se a necessidade das intervenções, denominadas medidas de controle. 

Estas ocorrem por meio de ações estruturais (intervenções construtivas) e não-estruturais 

(diretrizes, normas legais, fiscalização, educação ambiental, entre outras), conforme definidas 

na Figura 2. 

 

Figura 2: Definição de ações estruturais e não estruturais em drenagem urbana. 

              

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2022. 

Como premissa, os sistemas de drenagem devem buscar escoar as águas pluviais por 

gravidade, contudo em baixas velocidades, a fim de diminuir processos de erosão e 

propensão de inundações à jusante. 

 

O retardamento do tempo de concentração do escoamento superficial gerado em meio 

urbano compreende o conceito dos Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis (SUDS), 

que diferente do princípio sanitário-higienista, o qual prevê a rápida expulsão das águas 

pluviais e efluentes dos meios urbanos, busca melhorar o equilíbrio do ciclo hidrológico no 

meio urbano, incentivar o uso da água pluvial e, principalmente, promover a infiltração das 

águas urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações estruturais 

•Ações diretas estruturais, como obras, 
construções e intervenções de pequeno, 
médio e grande porte; 

•Ações indiretas estruturais, na forma de 
mecanismos de controle na fonte e 
técnicas compensatórias;

•São exemplos de medidas estruturais em 
drenagem urbana para controle de 
enchentes e inundações, por exemplo, a 
construção de bacias de detenção e de 
parques lineares.

Ações não-estruturais

•Medidas institucionais, legislação, 
fiscalização previsão, securitização, entre 
outras;

•São exemplos de medidas não estruturais 
ações de educação ambiental, 
legislações e a criação de manuais de 
gestão da drenagem.
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2 ANÁLISE DE ESTUDOS EXISTENTES DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS URBANAS DE JUIZ DE FORA 

 

 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA MUNICIPAL 

 

O breve histórico referente ao Sistema de Drenagem apresentado a seguir constitui-se de 

dados obtidos através do Plano de Drenagem de Juiz de Fora, elaborado para a Zona Norte 

do Município e do PSB-JF (2014), além de pesquisas bibliográficas. 

 

Em janeiro de 1906, Juiz de Fora foi atingida por uma inundação, quando o Rio Paraibuna 

atingiu a cota de 675,70 m, evento que levantou preocupações públicas acerca das questões 

da drenagem e do saneamento (PSB-JF, 2014). 

 

Figura 3: Área inundada no centro da cidade – Enchente de 1906. 

 

Fonte: PD/JF ZN, 2011. 

 

Em 1915, é proposto o Plano de Saneamento de Juiz de Fora, de Lourenço Baeta Neves e 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, com um olhar modernizante dos meios operacionais 

para a correção e ampliação do esgotamento sanitário e pluvial e da captação e 

abastecimento de água, bem como para a defesa da cidade contra as inundações. O plano 

nessa época já adotava como ideal o sistema separador absoluto para os esgotos sanitários. 

 

Em dezembro de 1940, o Rio Paraibuna transbordou novamente, atingindo a cota de 676,13 

m, causando incontáveis prejuízos à cidade e a seus habitantes (PSB-JF, 2014). 

Figura 4: Fotografias do município atingido pelas inundações na época. 

 

  

  

Fonte: PD/JF ZN, 2011. 

 

Devido à inundação, a regularização através de uma intervenção no leito do rio objetivando 

aumentar sua capacidade de vazão ganhou destaque no município. A ação objetivava 

erradicar a insalubridade, aliviar a cidade do ônus e dos transtornos causados pelas 

frequentes inundações e ganhar áreas da grande planície alagada para expansão do ávido e 

irreversível processo de urbanização (MACHADO, 2016). 

 

No mesmo ano, 1940, é aprovada a mudança do seu curso e sua retificação pelo então 

presidente Getúlio Vargas. Efetivamente, em 1961, o engenheiro Jorge Staico retoma a 

proposta de retificação do rio, desde o bairro de São Dimas, na Região Norte, até às 

dependências do Clube Tupinambás, no Bairro Santa Teresa, o que foi incorporado às 

intervenções feitas pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). 
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Em 1963, acontecem as primeiras desapropriações de imóveis lindeiros para que a retificação 

acontecesse e, paralelamente, a abertura da avenida marginal ao novo traçado. A retificação 

e a relocação do curso do rio foram concluídas em 1979. De acordo com Machado, Raimundo 

e Marques (2016), devido à expansão urbana no sentido norte, o projeto foi estendido até o 

bairro Benfica. Ainda segundo os autores, a última modificação no traçado do Rio Paraibuna 

foi realizada no fim de 1996, nas proximidades da BR-040, para a construção da fábrica da 

Mercedes Benz. 

Na década de 1960 também teve início outra obra importante para a regularização do rio 

Paraibuna: a barragem de Chapéu D'Uvas no município de Ewbanck da Câmara, próximo à 

divisa com Juiz de Fora. Inicialmente esta foi concebida objetivando a regularização da vazão 

do Rio Paraibuna, em complementação às obras de sua retificação, para fins de geração de 

energia elétrica pelas usinas operadas pela Companhia Mineira de Eletricidade, notadamente 

em períodos de estiagem. Este último objetivo não foi concretizado a partir da absorção da 

Cia. Mineira de Eletricidade pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). 

 

As obras de implantação da barragem Chapéu D'Uvas foram finalizadas apenas em 1995, 

porém a sua operação efetiva ocorreu somente em 2005, sob a gestão da Cia. de 

Saneamento Municipal (CESAMA), funcionando prioritariamente como barragem 

regularizadora do nível do Rio Paraibuna. 

 

Outra importante intervenção que permitiu a regularização da vazão do Rio Paraibuna nos 

períodos de chuvas e estiagem, a melhoria das condições de escoamento e de despoluição 

e o controle das inundações, é a Barragem Dr. João Penido, um dos reservatórios de 

compensação propostos pela firma Dolabela – Portela em 1929 para solucionar os problemas 

de inundações de Juiz de Fora. 

 

A Barragem Dr. João Penido, inserida nos limites municipais de Juiz de Fora, é formada pelo 

represamento do ribeirão dos Burros (antigo córrego dos Pintos), executado no início da 

década de 1930 com a função de abastecimento de água para a sede de Juiz de Fora. No 

entanto, mesmo sendo este seu objetivo principal, não se pode deixar de considerar a sua 

imprescindível participação no amortecimento das descargas de cheia do Rio Paraibuna. 

Quanto aos investimentos no sistema, na década de 1980, a cidade de Juiz de Fora recebeu 

recursos do Banco Mundial (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD) da ordem de US$ 22.000.000 (vinte e dois milhões de dólares), para serem investidos 

em 12 projetos de desenvolvimento institucional e processos internos, bem como em melhoria 

e ampliação de serviços urbanos - Programa de Cidades de Porte Médio – CPM/BIRD. Nessa 

última categoria, as áreas de saneamento e drenagem foram contempladas com três 

componentes distintos: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, Ampliação do 

Sistema de Limpeza Urbana e Drenagem de córregos, atendendo a vários bairros e regiões 

da cidade até então descobertos por esses benefícios. 

 

Os cursos d’água Humaitá (Bairro Industrial), Tapera (Bairro Santa Terezinha) e 

Yungue/Yung (Bairro Vitorino Braga) tiveram trechos mais críticos canalizados junto aos 

respectivos desaguadouros no Rio Paraibuna. O Córrego Ipiranga, mesmo sendo afluente do 

Rio Paraibuna, foi canalizado fora do desaguadouro, onde a área urbana é mais consolidada. 

Posteriormente, fora das ações financiadas pelo BIRD, o Ribeirão Yungue/Yung, os córregos 

Humaitá/Cachoeirinha, Igrejinha/Três Pontes, Ipiranga, Tapera/Bandeirantes, Teixeiras e São 

Pedro/Ingleses, em vários de seus trechos e em ocasiões diferentes, receberam 

intervenções. Essas ações incluíram canalização aberta ou fechada em rip-rap ou gabião ou 

concreto, reforço de parede, correção de curso, retificação, taludamento das margens e 

quebramento de rochas para aumento do canal de escoamento. 

 

A seguir, na Figura 5, apresenta-se o histórico das principais intervenções estruturais 

realizadas no sistema de drenagem urbana do município a partir da década de 80. A linha do 

tempo foi elaborada a partir das informações apontadas pelo PSB-JF (2014), sendo 

complementadas com os dados repassados pela Administração Municipal e através de 

pesquisas no portal de notícias da PJF.  
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Figura 5: Linha do tempo histórica das principais intervenções estruturais a partir da década de 80. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria a partir de PSB-JF (2014) e SEPUR (2022). 
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 PLANO DE DRENAGEM DE JUIZ DE FORA – PARTE I / ZONA NORTE (2011) 

 

O Plano de Drenagem Urbana Parte I/ Zona Norte (PD/JF ZN) foi elaborado em 2011 pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O estudo foi realizado especificamente para a 

zona norte devido aos problemas históricos e recorrentes da região quanto às inundações e 

alagamentos. 

 

O estudo foi elaborado em três volumes, cuja subdivisão e conteúdo abordado já fora disposto 

no PSB/JF (2014) e é apresentado abaixo, na Figura 6. 

 

Figura 6: Conteúdo apresentado nos volumes do Plano de Drenagem (2011) 

 

Fonte: PSB/JF, 2014. 

 

Ao diagnosticar a situação do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

naquele momento, o Plano de Drenagem analisou como ocorre a gestão dos serviços, bem 

como as principais deficiências aliadas ao sistema. O estudo baseou-se nas bacias 

hidrográficas da Zona Norte como unidades de planejamento do estudo, caracterizando-as 

quanto aos aspectos que influenciam na eficiência do sistema. Também foi elaborada uma 

carta de risco a erosões, com ilustrações dos pontos de risco mais críticos, além de 

simulações das áreas de risco a inundações para os eventos hidrológicos extremos a partir 

de levantamentos topobatimétricos dos principais cursos d'água. As simulações hidráulicas e 

hidrológicas foram elaboradas para diferentes períodos de retorno, utilizando os softwares 

HecGeoHAS, HecHAS e SISHIDRO-JF. 

 

Através das simulações, foi possível obter os bairros com maiores riscos a inundações devido 

à influência da vazão do Rio Paraibuna, são eles: bairros Araújo, Jóquei III, Barbosa Lage, 

Industrial e Cerâmica. Já devido exclusivamente às vazões máximas geradas no curso d’água 

da sub-bacia, tem-se os bairros Igrejinha, Benfica, Remonta, Monte Castelo e Cidade do Sol. 

 

Com base no cadastramento das estruturas de macrodrenagem existentes e em diagnósticos 

das condições de cada sub‐bacia, além dos resultados referentes à modelação de manchas 

de inundação, foram propostas ações estruturais para o controle de inundações aplicáveis ao 

contexto de cada bacia. Estas e outras ações definidas para a progressão e melhorias do 

sistema, desenvolvido para um horizonte fixo de 4 anos a partir da data do início de sua 

implementação, são apresentados no Quadro 1, sendo divididas pelo PD/JF ZN em seis 

programas de trabalho (PTR). 

 

Quadro 1: Programas de Trabalho (PTR) propostos pelo PD/JF ZN. 

PTR Ação  Metas 

P
TR

1
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n
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a
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Projeto de Lei 
Municipal 

Promover a aprovação da Minuta de Projeto de Lei Municipal que 
dispõe sobre o controle da drenagem urbana no Município de Juiz 

de Fora. 

Manual de Drenagem 
Dar conhecimento, divulgar e disponibilizar aos técnicos 

interessados o Manual de Drenagem de Juiz de Fora 

Sistema de Alerta e 
Alarme de Inundação 

Desenvolver e implantar Sistema de Alerta e Alarme de 
Inundações. 

Zoneamento urbano 
de áreas inundáveis 

Proceder a estudos para alterações dos parâmetros atuais de uso 
e ocupação do solo na Zona Norte de Juiz de Fora. 
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PTR Ação  Metas 

Realizar estudos de 
potencial de 

ocupação e de 
renovação urbana no 

Bairro Araújo 

Realizar estudos de potencial de ocupação e de renovação urbana 
no Bairro Araújo 

Plano de Operação 
da Represa de 
Chapéu D’Uvas 

Elaborar Plano de operação da Represa de Chapéu D’Uvas tendo 
em vista a regularização do nível do Rio Paraibuna no município 

de Juiz de Fora. 

Monitoramento do 
Bairro Barbosa Lage 

Realizar monitoramento das obras de drenagem recentemente 
realizadas no Bairro Barbosa Lage objetivando verificar sua 
eficiência/eficácia no controle de inundações, cheias e/ou 

empoçamentos. 

Programa de 
Educação Ambiental 

Elaborar Programa de Educação Ambiental, e Preservação 
Ambiental, visando também à Saúde Coletiva, com base nas 

diretrizes do PD/JF ZN. 

Complementação do 
cadastramento da 

rede de drenagem da 
Zona Norte 

Completar o cadastramento da rede de drenagem da Zona Norte 
não contemplada no cadastramento realizado para a elaboração 

do PD/JF ZN. 
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Rio Paraibuna / Bairro 
Jóquei III 

Elaborar estudo objetivando eliminar alagamentos em áreas do 
Bairro Jóquei III. 

Intervenções no 
córrego Humaitá (BD 
39 e BD 40) – Bairro 

Industrial 

Implantar 02 bacias de detenção no Córrego Humaitá para 
minimizar os alagamentos no Bairro industrial, provenientes das 

águas do Humaitá e Milho Branco. 

Córrego Milho Branco 
(BD39 e BD40) - 
Bairro Industrial 

Implantar bacia de detenção e infiltração a ser construída no 
Córrego Milho Branco, antes de sua confluência com o Córrego 
Humaitá, objetivando minimizar alagamentos e inundações no 

Bairro industrial. 

Manutenção de redes 
de águas pluviais 

Executar ações de manutenção e conservação das redes pluviais 
da Zona Norte do Município de Juiz de Fora, sua adequação para 

suportar as chuvas. 

Intervenções no 
córrego Igrejinha – 

Bairro Igrejinha 

Implantar uma bacia de detenção e infiltração a montante do Bairro 
Igrejinha. 

Intervenções no 
córrego Igrejinha – 

Bairro Igrejinha 

Regularizar traçado do córrego Igrejinha no Bairro Igrejinha 
objetivando minimizar efeitos adversos de inundação no bairro. 

Córrego Carlos 
Chagas – entre 

Bairros Monte Castelo 
e Cerâmica 

Implantar bacia de detenção no córrego Carlos Chagas entre os 
Bairros Monte Castelo e Cerâmica. 

Intervenções no 
córrego Igrejinha – 

Bairro Benfica 

Implantar uma bacia de detenção e infiltração na localidade 
denominada Caracol, no Bairro Benfica. 
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Carta geotécnica de 
áreas de risco 

geológico e de erosão 

Elaborar mapeamento de áreas de risco geológico e de erosão da 
Zona Norte de Juiz de Fora, objetivando fazer uma carta 

geológico-geotécnica de aptidão à urbanização visando controle 
de processos erosivos e de escorregamento de terra na região. 

Revegetação 
Recuperar a cobertura vegetal nas bacias hidrográficas da Zona 
Norte do município, por meio da reativação do convênio entre a 

PJF e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

PTR Ação  Metas 

Plano de fiscalização 
de novos 

assentamentos 
urbanos 

Elaborar e executar plano de fiscalização de implantação de novos 
loteamentos na Zona Norte do Município de Juiz de Fora 

objetivando um desenvolvimento integrado que leve 
em consideração o uso do solo urbano e o sistema de drenagem. 
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Limpeza de bocas de 
lobo e de poços de 

visita 

Executar a limpeza das bocas de lobo e de poços de visita na 
Zona Norte do Município de Juiz de Fora objetivando evitar a 

transferência dos detritos para jusante, causando obstrução do 
sistema. 

Serviços de 
desassoreamento de 

galerias de águas 
pluviais 

Executar serviços de desassoreamento de galerias pluviais, na 
Zona Norte do Município de Juiz de Fora, objetivando evitar a 
transferência dos detritos para jusante, onde poderá ocorrer 
obstrução, consequentemente, o retorno de águas pluviais. 
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 Aprimoramento do 

Sistema da Limpeza 
Urbana 

Elaborar Plano de Gestão integrada de Resíduos Sólidos em 
conformidade com a Deliberação Normativa do COPAM n. 170, de 

3 de outubro de 2011. 

Limpeza urbana 

Incrementar ações rotineiras de limpeza urbana dos logradouros 
da Zona Norte de Juiz de Fora visando minimizar, em caráter 
emergencial, suas interferências com o sistema de drenagem 

urbana na região. 

Papeleiras coletoras 
de lixo 

Instalar 1.000 coletores de lixo de 50 litros na Zona Norte do 
Município de Juiz de Fora, visando minimizar, em caráter 

emergencial, a deposição de lixo nas sarjetas e bocas de lobo. 
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Comitê Gestor da 
Drenagem Urbana 

Implantar Comitê Gestor de Drenagem Urbana, ligado à Secretaria 
de Planejamento e Gestão (SEPLAG), e os instrumentos de 

planejamento e de controle de Drenagem junto ao Comitê Gestor. 

Criação do Sistema 
Municipal de 

Informações em 
Saneamento Básico 

do Município 

Implantar sistema de informações sobre os serviços de 
saneamento básico no Município de Juiz de Fora, articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Ambiental 
(SINISA). 

Remuneração da 
Drenagem Urbana 

Desenvolver estudo de viabilidade técnica e econômica sobre a 
remuneração pela cobrança dos serviços de manejo de águas 

pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço. 

Órgão Municipal de 
Drenagem Urbana 

Contratar um estudo de viabilidade técnica e econômica para o 
estabelecimento de um órgão municipal específico para a 

drenagem urbana na estrutura administrativa da PJF 

Avaliação da 
execução do Plano de 
Drenagem de Juiz de 
Fora – Parte 1 – Zona 

Norte, PD/JF ZN 

Ao final do quarto ano, deverá ser feita uma avaliação da 
execução do PD/JF ZN, comparando o efetivamente executado 
com o planejamento, e estabelecendo novos objetivos, metas e 

ações, através de contratação de estudo técnico. 

Fonte: Plano de Drenagem Urbana Parte I/ Zona Norte, 2011. 
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A análise a seguir foi realizada com base nas informações obtidas através de visitas técnicas 

ao município, realizadas em março de 2022. Ressalta-se que o PSB-JF (2014) não 

apresentou a avaliação da execução das ações do PD/JF ZN no momento da elaboração do 

PSB-JF, dificultando a análise, haja vista que o PD/JF ZN foi desenvolvido há mais de 10 

anos.  

 

Observa-se que, no geral, as ações voltadas à manutenção, desassoreamento de rios, 

conservação e limpeza urbana são desenvolvidas pelo município, porém, não foi identificado 

foco ou ações específicas para a Zona Norte. De acordo com o DEMLURB, também não 

existiu ação voltada à instalação de coletores de resíduos sólidos (papeleiras) na Zona Norte, 

cujo foco ocorre nas áreas centrais, conforme necessidade. 

 

Quanto às ações para o controle de inundações por meio da implantação de bacias de 

detenção e infiltração nos bairros igrejinha, Benfica, Industrial, Monte Castelo e Cerâmica 

(PTR 2), verificou-se que não houve execução das obras propostas. Entretanto, atualmente 

estudos encontram-se em fase de andamento, como é o caso da elaboração de estudo no 

Córrego Humaitá/Cachoeirinha para solução de problemas de inundação no bairro industrial. 

As técnicas para controle de inundações apontadas pelo PD/JF ZN serão melhor abordadas 

no item 4.5 do presente Diagnóstico do PSB-JF. 

 

Em relação às ações voltadas à Defesa Civil, não foi implementado sistema de alarme, 

somente sistema de alerta, questão que será melhor abordada ao longo deste Diagnóstico. 

Além disso, foi desenvolvido em 2016 um mapeamento de áreas de risco geológico para o 

município, não especificamente para a Zona Norte, apresentando também mapeamento de 

áreas de risco hidrológico. 

 

De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR), não foram desenvolvidos 

estudos de viabilidade técnica ou ações mais específicas voltadas à remuneração da 

drenagem urbana ou à criação de um Órgão Municipal de Drenagem Urbana. 

 

Quanto à avaliação da execução do PD/JF ZN (2011), este ano, de 2022, o município 

encontra-se em processo de licitação para a atualização e revisão do estudo, que também 

compreenderá as demais regiões de planejamento do município. 

 

Também não foi desenvolvido, até o momento, um Sistema Municipal de Informações em 

Saneamento Básico do Município. Entretanto, este é de interesse da PJF, cujo termo de 

referência para elaboração compreenderá o Produto 6 desta revisão do PSB-JF.   

 

Ressalta-se que ao longo deste Diagnóstico serão apresentadas as informações referentes 

à situação do sistema de drenagem e manejo das águas urbanas do município com maior 

detalhamento. 

 

Vale apontar que o PD/JF ZN (2011) elaborado, especificamente para a Zona Norte, 

historicamente complexa quanto aos eventos adversos, compreendeu ainda: 

 

 Manual de drenagem para a elaboração de projetos de micro e macrodrenagem, 

contendo critérios e parâmetros para o dimensionamento de sistemas de controle de 

drenagem pluvial na fonte; 

 Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Zona Norte de Juiz de Fora – 

SISHIDRO/JF (Zona Norte): Desenvolvido a partir de um software específico que 

permite ao usuário se orientar através das bacias hidrográficas da área norte do 

município e visualizar informações sobre um ponto de interesse selecionado, além de 

gerenciar os usuários de água das bacias (PSB, 2014); 

 Diretrizes para o desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental; 

 Diretrizes para o Sistema de Alerta e Alarme de Inundações: Foram definidas ações a 

serem realizadas em caso de precipitações intensas, resultando em inundações de 

grande monta, além de mobilizar e integrar à Subsecretaria de Defesa Civil, da 

Secretaria de Obras (SO), os diversos órgãos que compõem a estrutura municipal de 

governo, em parceria com órgãos estaduais e federais, locados no município (PSB-JF, 

2014). 
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 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (2014) 

 

O Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora (PSB-JF) foi finalizado em 2014 pela 

empresa ESSE Engenharia e Consultoria em conjunto com a Prefeitura Municipal. 

 

Assim como foi desenvolvido para o PD/JF ZN, o PSB-JF (2014) diagnosticou os serviços de 

manejo de águas pluviais e drenagem urbana, porém para todo o município e não somente 

para a Zona Norte. Ressalta-se que este conteúdo será revisado ao longo do presente 

Diagnóstico e analisado, conforme necessidade.  

 

Assim como apresentado no item anterior, o Quadro 2 apresenta as ações propostas pelo 

PSB-JF até o ano atual, isto é, 2022, que compreendem os prazos Curto (2014-2017) e Médio 

(2018-2021).  

 

Quadro 2: Ações propostas pelo PSB-JF e status de execução. 

Código Descrição Status 

AI 016 
Implantar as ações definidas pelo Plano Municipal de Redução de 
Riscos 

Ação Contínua 

AI 017 
Executar obras e ações definidas pelo Plano de 
Drenagem da Zona Norte 

Não Executado 

AI 018 
Concluir obras de drenagem cujos projetos já 
estejam finalizados 

Em andamento 

AI 019 
Promover a limpeza de redes e dispositivos de micro e 
macrodrenagem 

Ação Contínua 

AI 020 
Complementar o Plano de Drenagem Urbana estendendo-o para 
as outras regiões do município de Juiz de Fora. 

Em andamento 

AI 021 
Executar obras necessárias à adequação dos problemas de 
drenagem existentes e cuja ação seja definida como sendo de 
cunho imediato 

Apenas 2 problemas 
de alagamento foram 

resolvidos 

A 401 
Elaborar projetos básicos e executivos de dispositivos de micro e 
macro drenagem, incluindo estudos de impacto ambiental 

Em andamento 

A 402 Executar obras de estruturas voltadas ao controle de inundação Em andamento 

A 403 
Implantar dispositivos de micro e macro drenagem para a 
ampliação da cobertura por estrutura de drenagem urbana, cujos 
projetos foram elaborados na Ação A401 

Em andamento 

A404 
Integrar e capacitar pessoal para ações de gestão e gerenciamento 
dos sistemas de drenagem e demais serviços do saneamento 

Não executado 

A 405 
Elaborar diagnóstico da situação das ligações de esgoto e 
drenagem pluvial 

Não executado 

A 406 Elaborar projetos para desligamento de lançamentos mistos Não executado 

Código Descrição Status 

A 407 Regularizar ligações indevidas constatadas a partir do diagnóstico Não executado 

Fonte: PSB-JF, 2014. 

 

O PSB-JF (2014) apontou em suas ações a execução das obras e ações definidas pelo Plano 

de Drenagem da Zona Norte, tendo em vista o pouco avanço executivo durante os 4 anos de 

planejamento definidos pelo PD/JF ZN (2011). Entretanto, conforme já apresentado, a 

situação atual aponta que este ainda não foi de fato implantado, apresentando obras em 

estudo e em fase de projetos. Ainda quanto ao Plano de Drenagem, conforme já abordado, o 

município atualmente está passando pelo processo de licitação para a atualização do Plano 

de Drenagem da Zona Norte, que irá constar com a elaboração do planejamento do sistema 

de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas também para as demais regiões do 

município. 

 

Conforme será apresentado e detalhado neste Diagnóstico, apenas dois problemas de 

alagamento indicados pelo PSB-JF (2014), nos bairros Poço Rico e Bom Pastor (ambos 

inseridos na Região de Planejamento Centro), foram solucionados até o momento atual. Tais 

pontos solucionados serão melhor abordados no item 4.8 do presente Diagnóstico.  

 

Além disso, não foram identificados avanços expressivos quanto a solução dos problemas 

crônicos de inundações no município. Contudo, diferente de cenários anteriores, o município 

este ano apresenta recursos significativos voltados à drenagem urbana e passa por 

processos de elaboração de projetos e estudos de micro e macrodrenagem, que também 

serão apontados mais à frente neste Diagnóstico, assim como demais pontos importantes 

apresentados anteriormente no Quadro 2. 
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 PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 

 

Em 2021 o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul (PIRH-PS) foi finalizado e aprovado pela plenária do Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). O Plano de Recursos Hídricos é um dos 

instrumentos de gestão previstos pela Lei Federal Nº 9.433/97, que institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos.  

 

O PIRH-PS teve como objetivo principal integrar as diversas bacias hidrográficas estaduais 

com seus respectivos comitês afluentes, através de um comitê integrador, o CEIVAP. Este 

compreendeu três fases, conforme apresentado na Figura 7.  

 

Figura 7: Fases de estruturação do PIRH-PS. 

 

Fonte: CEIVAP, 2021. 

 

O município de Juiz de Fora encontra-se entre um dos 184 municípios compreendidos pela 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apresentando 100% do seu território inserido na 

área da bacia.  

 

De modo a promover o planejamento dos recursos hídricos, o PIRH-PS dividiu a bacia 

hidrográfica em unidades de estudo, denominadas de Unidade de Planejamento (UP). Essas 

referem-se às áreas de abrangência das Bacias Hidrográficas Afluentes. Juiz de Fora 

pertence à Unidade de Planejamento (UP 2), denominada de “Preto Paraibuna”. 

 

Além das caracterizações físicas e biológicas das UPs, o PIRH-PS buscou apresentar em 

seu diagnóstico a situação dos recursos hídricos superficiais quanto às disponibilidades e 

demandas hídricas, cargas poluidoras, além dos balanços hídricos quantitativos e 

qualitativos. A partir dos diagnósticos e dos cenários definidos, foram feitas projeções de 

demandas futuras para os aspectos abordados no diagnóstico. 

 

O PIRH-PS identificou que os principais usos da água na bacia são: abastecimento, irrigação, 

geração de energia hidrelétrica e diluição de esgotos, que é uma das principais fontes de 

poluição do Rio Paraíba do Sul, receptor do Rio Paraibuna. O Rio Paraibuna é o principal 

curso d’água de Juiz de Fora, sendo ele o responsável por drenar toda a bacia urbana do 

município. 

 

De acordo com o PIRH-PS, a UP Preto Paraibuna apresenta predominância de rios de Classe 

1, porém há evidente piora da qualidade na região de Juiz de Fora ao longo do rio Paraibuna. 

Foram verificadas situações de Classe 3 e 4 nas áreas urbanas do município para parâmetros 

de DBO, OD, Fósforo total, Coliformes Termololerantes, além de alguns afluentes urbanos 

apresentarem Classe 3 também para nitrogênio amoniacal. 

 

Outro aspecto destacado pelo PIRH-PS é a ocorrência de desastres naturais e os causados 

por atividades antrópicas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. De acordo com o 

Plano, Juiz de Fora está entre os municípios mineiros que apresentaram níveis mais críticos 

em relação aos eventos extremos de chuva, sendo os eventos mistos (inundações e 

deslizamentos simultâneos em um mesmo evento de chuva) os mais comuns e danosos.  

 

Frente a este cenário e os cenários futuros simulados no prognóstico para a bacia, o PIRH-

PS elencou algumas alternativas de intervenção, dispostas a seguir: 

 

 Retomada, atualização ou implantação do Enquadramento: Os processos de 

enquadramento devem ser concluídos e o instrumento deve ser implementado em toda 

a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 

 Manejo especial em áreas de qualidade da água comprometida: Destaca-se o uso das 

Unidades Especiais de Gestão (UEGs), uma vez que identificam problemas ou 

situações diferenciadas de quantidade de água, mas também de qualidade da água. 

A proposta é que também sejam criadas UEGs para a qualidade da água e que estas 

Fase I: Complementação 
e finalização do PIRH-PS

Fase II: Elaboração dos 
Planos de Recursos 
Hídricos das Bacias 

Hidrográficas Afluentes

Fase III: Integração do 
PIRH-PS e dos Planos 
Recursos Hídricos das 
Bacias Hidrográficas 

Afluentes e a construção 
dos Manuais Operativos 

dos Planos
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delimitações sejam utilizadas para determinar o manejo diferenciado quanto à 

concessão, por exemplo, de outorgas de lançamento de efluentes ou ainda, a 

concessão de licenças ambientais de empreendimentos poluidores; 

 Manutenção e ampliação do monitoramento qualitativo: A bacia indica haver boa 

densidade (pontos/100km²) de pontos de monitoramento para cada UP, conforme 

Resolução ANA N° 03/2012. Por conta disso, o primeiro viés quanto ao monitoramento 

qualitativo deverá ser de manutenção da rede existente. Por outro lado, deverá ser 

avaliado no Programa de Ações a necessidade de ampliação do monitoramento, além 

da necessidade de integração dos resultados das instituições atuantes na bacia; 

 Remoção das cargas poluidoras em ambientes urbanos e industriais: Promover o 

tratamento de esgotos sanitários das cidades e reduzir os lançamentos de efluentes 

industriais. Além das cargas do esgoto sanitário, é importante a atuação sobre as 

cargas industriais. Embora seja reconhecida sua importância, essa atuação deve partir 

de um melhor conhecimento acerca da extensão e tipologia dos lançamentos 

industriais; 

 Remoção das cargas poluidoras em ambientes rurais: Refere-se ao tratamento dos 

esgotos sanitários rurais, mas também a atuar sobre as cargas difusas decorrentes da 

atividade rural. Os dados apontam que, em média, 65% do esgoto em área rural tem 

tratamento inadequado (fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar, outro escoadouro e 

sem banheiro). Para as cargas difusas provenientes da atividade agropecuária, o foco 

deve ser a atuação no manejo do solo e pelo controle de processos erosivos de 

carreamento para os cursos d’água. Quanto à carga proveniente dos efluentes da 

produção pecuária intensiva, devem ser buscadas as melhores condições de manejo 

e tratamento dos dejetos. 

 

A UP 2 encontra-se entre as unidades de planejamento prioritárias para o direcionamento de 

investimentos em esgotamento sanitário, visto que apresentam situação crítica qualitativa 

considerando o diagnóstico realizado pelo PIRH-PS.  Este não apresentou as áreas 

prioritárias aos investimentos em drenagem urbana, porém apontou que as prioridades 

precisarão ser determinadas por meio de inventário aprofundado das situações críticas. 

O inventário encontra-se inserido dentre as ações propostas pelo PIRH-PS para o programa 

de Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana. O programa 

compreende as seguintes ações: 

 

 Elaborar levantamento (inventário) para determinar condições críticas do ponto de 

vista de drenagem urbana e indicação de ações para melhoria das condições dos 

sistemas de drenagem urbana. Serão verificadas as piores situações encontradas na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, tendo em vista a identificação inicial 

realizada através de dados secundários; 

 Elaborar projetos básicos e executivos para melhoria das condições dos sistemas de 

drenagem urbana nos locais identificados no estudo inicial; 

 Executar obras de melhoria das condições dos sistemas de drenagem urbana nos 

locais identificados no estudo inicial; 

 Supervisionar obras de melhoria das condições dos sistemas de drenagem urbana 

nos locais identificados no estudo inicial. 

 

Apenas a primeira ação, referente à elaboração do inventário, é considerada pelo PIRH-PS 

como investimento oriundo da cobrança pelo uso da água na região hidrográfica, sendo 

estimado um valor total de R$ 1.475.000,00 para ocorrer entre os anos 12 e 14 de 

planejamento para toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, não havendo especificação para as 

UPs definidas pelo Plano. Para as demais ações propostas apresentadas acima, o Plano 

aponta que os recursos poderão ser custeados por outras fontes de financiamento ou pela 

iniciativa privada. 

 

Os valores oriundos da cobrança pelo uso da água orçados para o PIRH-PS correspondem 

à R$ 656.023.912,00,00, sendo 78,3% (R$ 512.330.057,00) oriundos de recursos de 

arrecadação no âmbito federal (orçamento do CEIVAP proveniente do Contrato de Gestão 

firmado com a ANA) e 21,7% (R$ 142.778.855,00) decorrente do orçamento da cobrança pela 

transposição de água. O Plano aponta que deste orçamento total, R$ 49.059.822,00 já estava 

comprometido, resultando em um valor de R$ 606.964.089,74 para implantação do PIRH-PS 

no horizonte de prazo de 15 anos.  
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A maior parte do orçamento resultante da aplicação de recursos da cobrança refere-se aos 

programas no âmbito do Saneamento Urbano e Rural, correspondente à 59% em relação ao 

total das agendas dos programas de ações do PIRH-PS (R$ 387.200.037,54,00), e que 

compreende a drenagem urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DAS BACIAS E SUB-BACIAS URBANAS 

 

 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Município de Juiz de Fora tem uma densa rede de drenagem de formato dendrítico, com 

artérias de pequena extensão. Os cursos d'água de maior extensão e volume são o Rio 

Paraibuna e seus afluentes, Rio do Peixe e Rio do Cágado, que nele deságuam já fora dos 

limites do Município (PD/JF ZN, 2011).  

 

O termo bacia hidrográfica refere-se a uma delimitação geográfica natural traçada por 

divisores de água, com o predomínio de uma única saída (exutório) no ponto mais baixo. Este 

compartimento é drenado superficialmente por um curso d’água principal e seus afluentes. 

Os conceitos de bacia e sub-bacias se relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma 

determinada malha hídrica. Cada bacia hidrográfica se interliga com outra de ordem 

hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os termos 

bacia e sub-bacias hidrográficas são relativos. 

 

As bacias hidrográficas também constituem ecossistemas adequados para avaliação dos 

impactos causados pela atividade antrópica que podem acarretar riscos ao equilíbrio e à 

manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma vez que estas variáveis são 

relacionadas com o uso do solo. 

 

A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes (sub-bacias) 

permite a pontualização de problemas difusos, tornando mais fácil a identificação de focos de 

degradação de recursos naturais, compreensão da natureza dos processos de degradação 

ambiental instalados e o grau de comprometimento da produção sustentada existente. 

 

Com a instituição da Lei Federal N° 9.433/1997 estabeleceu-se a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dessa forma, assim como elaborado 

para o PSB-JF (2014), a sua revisão também compreenderá o universo das bacias 

hidrográficas como áreas de estudo e planejamento no território municipal.  
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O município de Juiz de Fora encontra-se compreendido por três bacias hidrográficas, são 

elas: 

 

 Bacia do Rio Paraibuna; 

 Bacia do Rio do Peixe; e 

 Bacia do Rio Cágado. 

 

O comportamento das bacias hidrográficas está diretamente ligado às suas características 

geomorfológicas, como comprimento, área, forma da bacia, densidade de drenagem e de 

rios. Tendo em vista que a identificação de tais características auxilia no entendimento quanto 

ao risco de enchentes, disponibilidade de solo, entre outros. As Bacias Hidrográficas do Rio 

Paraibuna, Rio do Peixe e Rio Cágado, bem como as sub-bacias, em especial àquelas 

inseridas no Distrito Sede do município, serão analisadas ao longo do item seguinte. 

 

Junto às sub-bacias hidrográficas citadas ao longo do relatório será disposto também a 

Região de Planejamento (RP) em que estas estão inseridas. Com isto, acredita-se que o leitor 

terá maior facilidade de identificar a localidade a qual a sub-bacia em questão encontra-se 

inserida. 

 

Conforme apresentado no Tomo I, de Caracterização Geral do Município, as RPs foram 

instituídas pelo Plano Diretor Participativo - PDP (Lei Complementar n° 82/2018) e 

classificam-se da seguinte maneira: 

 

I - Região de Planejamento Sul - RP Sul; 

II - Região de Planejamento Oeste - RP Oeste; 

III - Região de Planejamento Centro-Oeste - RP Centro-Oeste; 

IV - Região de Planejamento Norte - RP Norte; 

V - Região de Planejamento Nordeste - RP Nordeste; 

VI - Região de Planejamento Leste - RP Leste; 

VII - Região de Planejamento Sudeste - RP Sudeste; 

VIII - Região de Planejamento Centro - RP Centro. 

 

O mapeamento da Figura 8 apresenta a delimitação das bacias hidrográficas do município, 

mostrando os distritos compreendidos pela mesma, bem como a delimitação das RPs  

definidas pelo PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
15 

 

 

Figura 8: Bacias hidrográficas de Juiz de Fora. 
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 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE JUIZ DE 

FORA 

 

A bacia do Rio Paraibuna compreende uma área de drenagem de 765 km² e perímetro de 

186 km. Esta corresponde a 53% do município, constituindo, desta forma, a maior área de 

drenagem do município. 

 

O Rio Paraibuna segue na direção Noroeste – Sudeste, com uma extensão de 57 km dentro 

do município, recebendo pelas margens direita e esquerda um grande número de pequenos 

córregos. O curso do Rio Paraibuna corre, em geral, em leito com pequena declividade. Na 

sua saída para o sul, descendo a escarpa da Mantiqueira, onde foi construída a Usina de 

Marmelos, apresenta acentuada declividade (PD/JF ZN, 2011). 

 

A rede de drenagem da região, de um modo geral, adapta-se às direções estruturais mais 

fortes, de acordo com as unidades geológicas envolvidas. Por este motivo, o padrão de 

drenagem, e o arranjo espacial dos cursos fluviais, apresenta um padrão dendrítico, definido 

pelas atividades morfogenéticas e pelo seu comportamento hidrológico. 

 

Entre os principais tributários destacam-se: Ribeirão Espírito Santo, Córrego Igrejinha/Três 

Pontes; Córrego Santa Cruz; Córrego Tapera/Bandeirante, Córrego Humaitá/Cachoeirinha, 

Córrego Matirumbide, Ribeirão do Yungue/"Córrego" do Yung, Córrego São Pedro/Ingleses, 

Córrego Independência/Dom Bosco e Córrego Ipiranga (córregos Teixeira e Sagrado 

deságuam nele). 

 

Na Figura 9 apresenta-se Diagrama Unifilar do Rio Paraibuna no trecho inserido no município 

de Juiz de Fora, destacando os seus tributários. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: : Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio Paraibuna no município de 
Juiz de Fora – MG. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 
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O Quadro 3 apresenta a localização de deságue dos principais tributários da Bacia do 

Paraibuna, apresentando também, quando conhecido, o nome popular destes cursos. 

 

Quadro 3: Localização aproximada de deságue dos principais tributários da Bacia do Paraibuna. 

Nome do Afluente/Nome Popular do Afluente 

Localização Aproximada do 
Ponto de Deságue 

(Coordenadas Planas UTM)  

X Y 

Córrego Igrejinha/Três Pontes 666309,674 7596094 

Ribeirão do Yungue/"Córrego" do Yung 671006,038 7593482 

Córrego São Pedro/Ingleses 669550,827 7594507 

Córrego Humaitá/Cachoeirinha 666309,674 7596094 

Córrego Independência/Dom Bosco 671435,987 7592721 

Córrego Ipiranga (Teixeira e Sagrado deságua nele) 672593,541 7588951 

Córrego Tapera 669187,024 7594573 

Córrego Santa Cruz 663333,106 7599931 

Ribeirão Espírito Santo 661447,946 7602378 

Córrego Matirumbide  670278,432 7594408 

Córrego Santa Luzia 675867,766 7589744 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

A bacia hidrográfica do Rio do Peixe compreende uma área de aproximadamente 606 km², 

ou seja, cerca de 42% da área do município. Seu curso principal possui uma extensão de 85 

km sob orientação predominante Noroeste-Sudeste, é contribuinte direto do Rio Paraibuna, 

na margem direita, porém deságua fora do limite municipal. 

 

Dentre os principais tributários da bacia do Rio do Peixe, destaca-se: Ribeirão Pirapitinga, 

manancial de abastecimento da região, Ribeirão São Mateus, Ribeirão do Carmo, Córrego 

do Engenho, Rio Monte Verde ou Santa Bárbara e Ribeirão do Claro. 

 

A Figura 10 apresenta o Diagrama Unifilar do Rio do Peixe no trecho inserido no município 

de Juiz de Fora, destacando os seus principais tributários. 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio do Peixe no município de 
Juiz de Fora - MG. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 
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Já a bacia do Rio Cágado apresenta uma área total de 64 km² dentro de Juiz de Fora, sendo 

a menor quando comparada com as demais. O Rio Cágado, seu rio principal, apresenta 

extensão aproximada de 20 km, na extremidade sudeste do município. Do trecho mais a 

montante, na área em estudo, até o trecho médio, o Rio Cágado se desenvolve na direção 

Norte- Sul. Desse ponto até a foz o rio se desenvolve na direção Nordeste-Sudoeste. Entre 

os principais tributários destacam-se os córregos São Marcos/Santana e Pouso Alegre, 

Lajinha/Ribeirão Vermelho e Sarandira. 

 

A Figura 11 apresenta o Diagrama Unifilar do Rio Cágado no trecho inserido no município de 

Juiz de Fora, destacando os seus principais tributários. 

 

Figura 11: Diagrama Unifilar representando os principais tributários do Rio Cágado no município de 
Juiz de Fora - MG . 

  

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

Quanto ao relevo, nota-se que na Bacia do Rio Paraibuna a ocupação urbana se localiza em 

áreas planas rodeadas de elevações topográficas que chegam até 1060 metros de altitude 

(Figura 12), sendo locais de convergência dos exutórios das sub-bacias urbanas, as quais 

serão apresentadas mais à frente neste capítulo. Nas áreas mais baixas, nas imediações do 

curso do Rio Paraibuna, são identificadas altitudes na ordem de 520 metros.  

 

De forma geral, pode ser considerado que a área é portadora de unidades geomorfológicas 

que se caracterizam pela manifestação de processos deposicionais e denudacionais onde as 

dinâmicas das drenagens configuram como o fundamental elemento de modelamento dos 

terrenos. As áreas denudacionais são representadas pelas encostas e as áreas deposicionais 

sendo representadas pelas várzeas ou planícies de inundação desenvolvidas ao longo de 

alguns trechos das margens das drenagens, principalmente do trecho urbano do rio 

Paraibuna (PSB-JF, 2014). 

 

Como pode ser observado no mapeamento da Figura 13, a Bacia do Rio do Peixe apresenta 

relevo acentuado em grande parte da área, também apresentando cota altimétrica superior a 

1000 metros. Além disso, são evidentes as áreas de planícies na bacia, cuja porção mais 

baixa apresenta 480 metros de altitude.  

 

A Bacia do Rio Cágado é a que apresenta as menores altitudes e um relevo mais suavizado, 

com cota máxima de 920 metros (Figura 14). Seu ponto mais baixo está na ordem dos 520 

metros do nível do mar, assim como a Bacia do Rio Paraibuna. Tal como a Bacia do Rio do 

Peixe, esta também apresenta dois macrocompartimentos evidentes compostos por áreas 

mais elevadas, referentes às serras que associam as nascentes dos tributários do rio 

principal, bem como às áreas mais baixas 

 

As seguir, nas Figuras 12 a 14, apresentam-se os mapas hipsómetricos das bacias inseridas 

no município de Juiz de Fora. Esta é uma técnica que possibilita a representação da elevação 

de um terreno em um mapa topográfico através da variação de cores. 
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Figura 12: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Paraibuna. 
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Figura 13: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio do Peixe. 
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Figura 14: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Cágado. 
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Assim como apresentado no PSB-JF (2014), entende-se que há uma ruptura morfológica 

entre as diferentes unidades de forma muito abrupta na bacia do Rio Paraibuna, existindo 

declividades inferiores a 2% para domínios imediatamente lindeiros e declividades superiores 

a 35%, como pode ser observado no mapeamento da Figura 15. Verificou-se, a partir dos 

mapeamentos da Figura 16 e da Figura 17, que a mesma situação é verificada nas demais 

bacias. 

 

De forma geral, a área da bacia do rio Cágado é caracterizada por encostas de declividades 

moderadas, cobertas por solos colúvio-residuais de espessuras pequenas a moderadas 

(inferiores a 10 metros). Em função das precipitações, observa-se a formação de superfícies 

delgadas de textura argilosa e areno-argilosa, recobertas por pastagens, 

predominantemente, estando restrita a pequenas áreas a vegetação secundária observada 

PSB-JF (2014). As declividades mais acentuadas encontram-se na porção oeste, nos 

divisores de água da bacia. 
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Figura 15: Mapa de Declividade da Bacia do Rio Paraibuna. 
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Figura 16: Mapa de Declividade da Bacia do Rio do Peixe. 
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Figura 17: Mapa de Declividade da Bacia do Rio Cágado. 
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O Quadro 4 apresenta o cenário de uso e ocupação na bacia. Os dados são provenientes da 

Plataforma Mapbiomas, referente ao ano de 2020. Observa-se que a consolidação da área 

urbana é evidente apenas na Bacia do Rio Paraibuna. A área urbana do distrito sede de Juiz 

de Fora encontra-se totalmente inserida no limite territorial da Bacia, compreendendo 54% do 

seu total. As áreas da bacia efetivamente ocupadas pelo adensamento urbano correspondem 

a 8.884 ha, isto é, 11,6% do total da mesma. Essa área, classificada como urbana, cresceu 

em quase 20% quando comparada com os dados de 2000 do Mapbiomas.  

 

As Áreas de Urbanização Específica encontram-se inseridas em parte das Bacias do Rio 

Paraibuna, Rio do Peixe e Rio Cágado. As vilas, que representam as sedes dos distritos, 

encontram-se totalmente inseridas nas Bacias do Rio Cágado (Sarandira) e na Bacia do Rio 

do Peixe (Torreões e Rosário de Minas). Os núcleos urbanos também se encontram 

totalmente inseridos na Bacia do Rio Cágado (distrito de Caetés de Minas, no distrito de 

Sarandira) e na Bacia do Rio do Peixe (distritos Monte Verde, Humaitá, Toledos, Valadares 

e Penido). 

 

Na bacia do Rio do Peixe foi identificado uso do solo urbano somente em 0,2% desta, 

enquanto na Bacia do Rio Cágado não foram identificadas áreas de mesmo uso. Essa última 

refere-se a uma bacia voltada principalmente à pastagem e atividades de agricultura. De fato, 

em todas as bacias analisadas predomina o uso do solo voltado às pastagens. Observa-se 

que a maior parte da bacia do Rio Paraibuna é composta por pastagens (45,2%) e apenas 

25% por formações vegetais. A maior proporção de cobertura vegetal pode ser vista na Bacia 

do Rio do Peixe (Figura 18). 

 

Quadro 4: Quantitativo de uso e ocupação do solo das bacias. 

Classe 

Bacia do Rio 
Paraibuna 

Bacia do Rio do Peixe Bacia do Rio Cágado 

Área Área Área 

ha % ha % ha % 

Formação Florestal 19.107 25,00% 21.925 36,30% 1.072 14,20% 

Silvicultura 108 0,10% 155 0,30% 1.072 14,20% 

Pastagem 34.531 45,20% 27.088 44,90% 4.664 61,90% 

Agricultura e Pastagem 13.082 17,10% 10.831 17,90% 710 9,40% 

Área Urbanizada 8.884 11,60% 95 0,20% 0 0,00% 

Outras Áreas não 
Vegetadas 

210 0,30% 72 0,10% 0 0,00% 

Rio, Lago e Oceano 480 0,60% 188 0,30% 11 0,10% 

Fonte: Adaptado de Mapbiomas, 2020. 

Figura 18: Percentual de uso do solo das bacias. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mapbiomas, 2020. 
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Figura 19: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio Paraibuna. 
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Figura 20: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio do Peixe. 
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Figura 21: Uso e ocupação do solo na bacia do Rio Cágado. 
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Percebe-se, a partir do mapeamento, que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos 

rios localizados nas áreas ocupadas são pouco respeitadas, em que as suas margens são 

predominantemente preenchidas, seja pelo uso urbano ou pela agricultura e pastagem. 

Destaca-se as margens do Rio Paraibuna e seus tributários (Figura 19), intensamente 

ocupadas pela urbanização. 

 

Conceitualmente, as APPs de cursos de água possuem uma função ecológica e de 

preservação ambiental também relacionada à questão de proteção contra inundações e 

alagamentos eventuais devido ao comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. 

 

O Novo Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal n°12.651/2012 e outras 

regulamentações traz como conceito (Art. 3°); (...): 

 

“II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; ” 

 

Entende-se que eventos de inundação estão atrelados a ocorrências pluviométricas 

específicas de processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica e, que as APPs são áreas 

que devem ser preservadas/mapeadas em função da preservação de uma faixa de inundação 

sazonal (e outros fatores socioambientais). 

 

A seguir apresenta-se o mapeamento das sub-bacias do Rio Paraibuna (Figura 22). O 

mapeamento e análise das unidades foi disposto apenas para essa bacia, visto que a mesma 

compreende a área urbana consolidada do município e que concentra os maiores problemas 

relacionados aos processos hidrológicos e geológicos. No mapeamento apresentam-se ainda 

as RPs, de modo a auxiliar o leitor a identificar com maior facilidade a posição das sub-bacias 

em relação ao município, conforme abordado anteriormente no item 3.1. 

 

A área de drenagem do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, foi subdividida em 158 unidades 

menores para detalhamento das sub-bacias hidrográficas. Para tal, as sub-bacias foram 

definidas no PSB-JF de 2014 pelos seus divisores internos, da mesma forma que o realizado 

para a bacia principal.  
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Figura 22: Sub-bacias do Rio Paraibuna. 
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Em seguida, calculou-se as principais características físicas das sub-bacias hidrográficas 

obtidas por meio de uso do software de geoprocessamento ArcGIS, foram: Área, Perímetro, 

Comprimento do rio Principal, Densidade de Drenagem, Densidade de Rio e Coeficiente de 

Compacidade. A análise compreendeu as sub-bacias inseridas no Distrito Sede, área de 

expansão urbana e núcleos urbanos dos distritos rurais (Caetés de Minas e Penido).  

 

Em anexo a esse relatório encontram-se as tabelas com os resultados obtidos. A fim de 

proporcionar uma melhor visualização dos dados, apresenta-se a seguir os mapeamentos 

(Figura 23, Figura 24 e Figura 25) com os parâmetros de Densidade de Drenagem (Dd), 

Densidade de Rios (Dr) e Coeficiente de Compacidade (Kc), respectivamente, distribuídos 

por faixas de cores. 

 

As faixas de valores definidas para o parâmetro de Densidade de Drenagem (Dd) foram 

adaptadas de Villela e Mattos (1975), sendo que a cor vermelha representa altas densidades 

de drenagem, a cor laranja densidades de drenagem regulares, enquanto a cor amarela 

representa as sub-bacias com baixas densidades de drenagem.  

 

A Densidade de Drenagem (Dd) é o somatório do comprimento dos segmentos da rede pela 

área da bacia. Representa a eficiência da drenagem na bacia. Um valor alto para Dd indicaria 

uma densidade de drenagem relativamente alta e uma resposta rápida da bacia a uma 

precipitação.  O mesmo padrão de variação de cores aplicado à Figura 23 foi atribuído ao 

parâmetro de Densidade de Rios (Dr), Figura 24.  

 

Observa-se que no geral as sub-bacias do Rio Paraibuna são bem drenadas, com destaque 

para a BD 24 (Ribeirão Espírito Santo), BE 18 (Córrego Olaria), BE 22 (Córrego da Aldeia) e 

BE 23 (Córrego Campo Grande), localizadas na RP Norte, que são as sub-bacias mais 

significativas, em questão de tamanho, que apresentaram maiores valores para o parâmetro 

analisado. 

 

A Densidade de Rios (Dr) é a quantidade de segmentos existentes em uma bacia hidrográfica 

por unidade de área. Quanto maior a quantidade de seguimentos maior será a Densidade de 

Rios (Dr).  Dessa forma, maior será a quantidade de água sendo drenada, resultando em 

maiores picos de vazão, e consequentemente, maior tendência de ocorrência de enchentes.  

 

A sub-bacia que apresentou maior Dr foi a BE 35 (Sem nome – RP Centro-oeste), com 10,83 

rio/km².  Em relação às sub-bacias maiores, destaca-se a BE 3 (Córrego da Rocinha - RP 

Norte), BE 55 (Ribeirão Yungue/”Córrego” do Yung – RP Leste), BE 63 (Córrego Poço D’anta 

– RP Leste), BD 24 (Ribeirão Espírito Santo – RP Norte) e BD 26 (Córrego Igrejinha/Três 

Pontes – RP Norte). No mapeamento da Figura 24 as sub-bacias em que o parâmetro “não 

se aplica” são aquelas muito pequenas, em que as bases de dados de cursos d’água 

utilizadas não compreendem estas unidades, impossibilitando a análise de densidade de rios. 

 

Quanto ao Coeficiente de Compacidade (Kc), este relaciona a forma da bacia com um círculo. 

Constitui a relação entre perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à 

da bacia (TONELLO ET AL, 2006).  

 

Quanto mais próximo de 1 for o valor de Kc, mais circular será a bacia e maior a tendência 

de enchentes, pois bacias geometricamente próximas de um círculo convergem o 

escoamento superficial para um trecho relativamente pequeno do rio principal. Portanto, para 

produzir uma enchente menor esse coeficiente deve ser um valor maior que 1, dessa forma, 

a bacia terá uma geometria elíptica.  

 

Na Figura 25, a cor vermelha é aplicada às sub-bacias de menores valores para Kc, isto é, 

aquelas que apresentam maiores propensão a grandes enchentes. A cor laranja representa 

as sub-bacias com mediana propensão a grandes enchentes, enquanto a cor amarela 

representa àquelas que não são sujeitas a grandes enchentes. 

 

As sub-bacias que apresentaram valores mais próximos a 1, quando comparadas com as 

demais, foram BD-2b (Sem nome – RP Norte), BD 17 (Sem nome – RP Norte) e BE 77 (Sem 

nome – RP Sudeste). Quanto às sub-bacias do Rio Paraibuna mais significativas, em questão 

de tamanho, as sub-bacias mais representativas para o Kc, isto é, aquelas que apresentam 

maior tendência a enchentes, são: BE 2 (Sem nome – RP Norte), BE 18 (Córrego Olaria) e 

BD 72 (Córrego Vista Alegre). 
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Figura 23: Mapa de densidade de drenagem. 
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Figura 24: Mapa de densidade de rios. 
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Figura 25: Mapa de coeficiente de compacidade. 
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4 SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAS URBANAS  

 

 GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1.1 Aspectos da Legislação Municipal Envolvendo a Drenagem Urbana  

 

O sistema de drenagem pluvial urbana de Juiz de Fora atrela-se a diversos aspectos da 

legislação municipal, em especial nas pautas do Planejamento Urbano (Plano Diretor), Lei de 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Código de Posturas.  

 

Recentemente, em 2021, foi aprovada a Lei Municipal nº 14.290, que institui a Política 

Municipal de Saneamento Básico, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o Fundo 

Municipal de Saneamento Básico, além de outras providências neste contexto. 

 

Assim como a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), a Lei 

Municipal nº 14.290/2020 considera o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas como o conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais 

integrantes do saneamento básico, juntamente com sistemas de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

Dentre os princípios fundamentais desta Lei, encontra-se em seu Art. 4, inciso IV, a 

“disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 

tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes adequados à saúde pública, à 

proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado”. 

 

A Lei Complementar Municipal n° 82/2018 dispõe sobre a Política de Desenvolvimento 

Urbano e Territorial, o Sistema Municipal de Planejamento do Território e a revisão do Plano 

Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP-JF). A Lei, que entrou em vigência em 1º de janeiro 

de 2019, aponta o sistema de drenagem urbana de águas pluviais como uma infraestrutura 

urbana básica aos cidadãos. Em seu Art. 18 apresenta a importância da compatibilização da 

Política de Saneamento Básico com a política de desenvolvimento urbano e territorial, a qual 

deve promover: 

(...) 
IV - a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 
(...) 

 

A definição de taxa de impermeabilização máxima para os lotes é apresentada pela Lei 

Municipal nº 6.910/1986, que dispõe sobre o zoneamento e o ordenamento do uso e 

ocupação do solo no município de Juiz de Fora. A obrigatoriedade da destinação de áreas 

permeáveis nos lotes é importante para a promoção da infiltração da água pluvial no solo. 

Nesse contexto, existe ainda a Lei Municipal Nº 13.206/2005, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Arborização Urbana de Juiz de Fora.  

 

Verificou-se que não existem diretrizes legais voltadas à obrigatoriedade ou a incentivos para 

a implantação de sistemas de controle de águas pluviais na fonte, com exceção da Lei 

Municipal Complementar Nº 29/2015, que cria normas para reutilização de água de chuva no 

Município de Juiz de Fora. Essa lei torna obrigatória a construção de um sistema de captação 

de água de chuva dos telhados e coberturas nas novas edificações com área de cobertura 

ou telhado total no terreno, igual ou superior a 120 (cento e vinte) metros quadrados. Além 

disso, existem projetos de leis que envolvem a temática, como Projeto de Lei de Controle de 

Cheias, proposto pelo o PD/JF ZN (2011), e que está sendo discutido atualmente no âmbito 

do CTI-Saneamento. 

 

Quanto ao parcelamento de solo sob forma de loteamentos, a Lei Complementar Municipal 

nº 90/2019 institui sobre a regularização fundiária urbana de interesse específico de 

parcelamentos de solo localizados dentro do perímetro urbano do Município. Em seu Art. 6, 

tem-se: 

Art. 6º Na regularização dos parcelamentos na modalidade de 
loteamento, serão doadas ao Município as áreas das vias de acesso, de 
circulação e de servidões, com suas respectivas infraestruturas relativas 
à pavimentação, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, 
abastecimento de água e iluminação. 

 

Em outras palavras, os loteadores, ao implantarem seus empreendimentos no perímetro 

urbano municipal, deverão apresentar como infraestrutura mínima os serviços de 
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pavimentação e de drenagem pluvial nos acessos ao loteamento, além das infraestruturas 

demandadas no interior deste.  

 

Outra legislação importante ao sistema de drenagem urbana é o Código de Posturas, 

instituído pela Lei Municipal nº 11.197/2006. O inciso II do Art. 55 da Lei veda o lançamento 

água servida e esgoto a céu aberto ou na rede de águas pluviais. 

 

Além disso, é obrigatório o não entupimento de galerias pluviais durante a execução de obras 

por parte de construtores, incorporadores, administradores ou equivalente responsável pela 

obra (Art. 67 da Lei Municipal nº 11.197/2006).  

 

Ainda em relação à conservação das redes de drenagem e preservação dos corpos hídricos, 

a Lei Municipal Nº 814/1955 proíbe o lançamento de resíduos, solo/sedimentos ou qualquer 

outra matéria sólida no canal do Paraibuna e seus afluentes no perímetro urbano e 

suburbano. 

 

4.1.2 Responsabilidades e Atribuições 

 

A gestão da drenagem urbana do Município é realizada, de forma direta ou indireta, por 

algumas secretarias e órgãos do poder executivo municipal, entre elas podendo-se citar com 

maior relevância: Secretaria de Obras (SO), Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR), 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB), Subsecretaria de Proteção e 

Defesa Civil (SSPDC) e Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades 

Urbanas (SESMAUR). 

 

4.1.2.1 Secretaria de Obras (SO) 

 

A Secretaria de Obras (SO), cujas ações e atribuições são regulamentadas pelo Decreto 

Municipal nº 14.349/2021, é um órgão da administração direta do município de Juiz de Fora. 

 

A prestação dos serviços de drenagem urbana do Município de Juiz de Fora encontra-se 

organizacionalmente atribuída à Secretaria de Obras (SO), mais especificamente ao 

Departamento de Operações, Manutenções de Obras e Contribuições Urbanas (DOMO) e à 

Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos (SSGEOP). As competências do DOMO 

relacionadas ao sistema compreendem: 

 Executar obras de infraestrutura urbana tais como estruturação e pavimentação, 

logradouros, obras viárias; 

 Executar obras de construção e manutenção de redes de águas pluviais, contenções 

de encostas, entre outras, tanto em áreas públicas urbanas como rurais; 

 Criar e gerenciar em conjunto com os demais departamentos da SO, bases 

cartográficas e tabulares das feições de competência da Unidade Gestora, tipo: bacias, 

sub-bacias, drenagem, canalização, bocas de lobo, contenção de encostas, 

transposições de afluentes, limpeza de afluentes, iluminação pública; 

 Elaborar, em conjunto com o Subsecretário, com as Unidades Administrativas do 

Município de Juiz de Fora e demais órgãos, alternativas ambientalmente corretas para 

os problemas de drenagem no município. 

 

A Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos (SSGEOP) apresenta atuação direta com a 

drenagem, por meio da fiscalização de obras e elaboração de projetos voltados à drenagem. 

Compete à SSGEOP, dentre outras atribuições: 

 

 Acompanhar, gerenciar e controlar acordos, convênios, contratos de repasse, 

contratos de financiamento e termos de compromissos firmados com órgãos estaduais 

e federais e gerenciar receitas de Fundos relativos à sua área de atuação; 

 Gerenciar e acompanhar a execução dos projetos básicos, executivos e 

complementares por empresas contratadas; 

 Desenvolver os anteprojetos, projetos arquitetônicos e urbanísticos de equipamentos 

comunitários de interesse do Município em conjunto com a Secretaria de Planejamento 

Urbano; 

 Gerenciar e acompanhar a elaboração de projetos que promovam a acessibilidade 

urbana, privilegiando o pedestre e buscando a valorização do espaço construído; 

 Gerenciar os programas, projetos e funções de caráter permanente afetos à sua área 

de atuação procedendo aos ajustes necessários; 
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 Coordenar as atribuições dos Departamentos subordinados visando ao cumprimento 

de seus objetivos; 

 Promover o apoio e a integração técnica necessários ao bom desenvolvimento dos 

projetos estratégicos elaborados ou demandados por outros órgãos da Administração 

Direta ou Indireta; 

 Propor, em conjunto com os gerentes e com a colaboração da Secretaria de 

Transformação Digital e Administrativa, melhorias nos procedimentos registrados nos 

manuais internos de processos de trabalho; 

 Promover constante aprimoramento e sistematização dos registros e controles 

pertinentes a sua área de atuação; 

 Propor objetivos, programas e ações para o Plano Plurianual (PPA) e o cronograma 

físico e financeiro; 

 Elaborar em conjunto com os Departamentos o plano de ação e de metas bem como 

o orçamento; 

 Elaborar relatórios com informações e indicadores das atividades da Subsecretaria, 

coletadas nos Departamentos subordinados; 

 Coordenar e executar as atividades relativas à aplicação da legislação de pessoal; 

 Assessorar o Secretário em assuntos relativos à sua área de atuação; 

 Exercer outras atividades correlatas que abranjam os assuntos da subsecretaria. 

 

A Figura 26 apresenta o organograma atual da Secretaria de Obras com indicação do 

Departamento de Operações, Manutenções de Obras e Contribuições Urbanas (DOMO), da 

Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos (SSGEOP) e seus respectivos órgãos 

responsáveis pela operação do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
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Figura 26: Organograma da Secretaria de Obras. 

 

*O Departamento de Eficiência Energética (DEFEN) foi transferido para a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (EMPAV). 

Fonte:  Secretaria de Obras/PFJ. 

.

* 
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Portanto, no âmbito do manejo de águas pluviais urbanas a SO é o órgão responsável pela 

operacionalização do sistema, pelo projeto e execução de pequenas obras, manutenções, 

limpezas e reparos para que o Sistema esteja adequadamente funcional em eventos de 

chuva. 

 

Ao todo, a equipe da SO é composta por 284 funcionários, cujo quantitativo de profissionais 

é apontado no Quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5: Quadro de funcionários da SO que atuam no Sistema. 

Função do Profissional Quantitativo 

Administrativo 34 

Armador 2 

Arquiteto 1 

Aux. de Borracheiro 1 

Aux. de Eletricista Predial 1 

Aux. de Frentista 3 

Aux. de Lavador 2 

Aux. de Mecânica de Máquinas 1 

Aux. de Mecânica de Caminhão 1 

Aux. de Serviços Gerais 6 

Aux. de Soldador 3 

Aux. de Eletricista de Auto 1 

Borracheiro 1 

Calceteiro 5 

Carpinteiro 1 

Chefe de turma 6 

Chefe de Serviços 1 

Conserva 12 

Cozinheira 2 

Desenhista/Projetista 1 

Eletricista de autos 2 

Eletricista predial 1 

Encarregado 9 

Engenheiro Civil 9 

Engenheiro Elétrico 1 

Faxineiro 2 

Fiscal de Obras 1 

Gerente de Departamento 8 

Lanterneiro 1 

Marteleteiro 1 

Mecânico de Caminhão 4 

Mecânico de Máquina 2 

Mecânico de Veículo Leve 1 

Motorista de Veículo Leve 3 

Motorista de caminhão 43 

Operador de caminhão  fossa 1 

Operador de Pá Carregadeira 6 

Operador de patrol 5 

Operador de retro 8 

Operador de Rolo Compactador 1 

Função do Profissional Quantitativo 

Operador de Trator 2 

Operador de Escavadeira 1 

Pedreiro 14 

Porteiro 2 

Recepcionista 2 

Secretaria 1 

Secretário 1 

Servente de obras 50 

Soldador 1 

Subsecretária 1 

Técnico de edificações 4 

Técnico de Trânsito 1 

Técnico de Eletrônica 2 

Torneiro 1 

Vigia Noturno 7 

Total 284 

Fonte: SO-PFJ, 2022. 

 

O município atualmente passa por processo de contratação de empresa de gerenciamento 

de equipes e equipamentos para realização dos serviços atribuídos à SO, visto que o quadro 

de funcionários não está sendo suficiente para as demandas atuais. Tais serviços a serem 

prestados pela empresa serão fiscalizados pela SO.  

 

O Quadro 6 apresenta a relação de veículos e equipamentos utilizados pela SO em atividades 

relacionadas aos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 

Quadro 6: Relação de Veículos ou Equipamentos da Secretaria de Obras. 

Tipo Modelo  Ano  Quantitativo 

Pá Carregadeira Michigan Clark 45C 1976 1 

Pá Carregadeira Case W18 1984 1 

Caminhão Caçamba Mercedes Benz LK 1113/36 1986 1 

Caminhão Basculante Mercedes Benz 409/37 1993 1 

Rolo Compactador Caterpil CS 431 C 2001 2 

Caminhão Basculante Mercedes Benz 1720 K/36 2001 1 

Caminhão Basculante Mercedes Benz LK 1620/42 2001 2 

Caminhão Carroceria Mercedes Benz 710/37 2001 2 

Caminhão Fossa Mercedes Benz L 1418 R/51 2001 1 

Caminhão Pipa Mercedes Benz L 1218 EL/51 2001 1 

Micro-ônibus Mercedes Benz LO 610/37 2001 2 

Pá Carregadeira Komatsu WA 180-1B 2002 1 

Retroescavadeira Maxion AGCO 750 2002 1 

Caminhão Basculante Mercedes Benz LK 1620/42 2002 2 

Caminhão Munck Mercedes Benz 1720/48 2002 1 

Caminhão Prancha Mercedes Benz LK 1620/42 2002 1 

Caminhão Basculante Mercedes Benz ATEGO 1418/36 2007 6 

Caminhão Baú Mercedes Benz 710/37 2007 1 

Motoniveladora New Holland RG 140B VP 2007 1 
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Tipo Modelo  Ano  Quantitativo 

Caminhão Melosa Mercedes Benz 710/37 2008 1 

Caminhão Basculante Iveco Eurocargo 170E22 2011 4 

Retroescavadeira JCB 3C 2011 1 

Motoniveladora New Holland RG 140B 2011 1 

Caminhão Traçado Iveco tector 260E28 2016 1 

Retroescavadeira JCB 3CX 2016 1 

Motoniveladora XCMG GR 180BR 2016 1 

Motoniveladora XCMG GR 1803BR 2018 1 

Retroescavadeira XCMG XT 810BR 2018 1 

Retroescavadeira XCMG XT 870BR 2018 1 

Retroescavadeira JCB 3CX 2019 1 

Fonte: SO-PFJ, 2022. 

 

Ressalta-se que nem todos equipamentos dispostos no Quadro 6 estavam disponíveis para 

uso devido à falta de peças e necessidade de manutenções. 

 

A seguir apresentam-se os órgãos que possuem influência sobre o sistema de drenagem e 

manejo das águas urbanas. 

 

4.1.2.2 Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) 

 

A Secretaria de Planejamento Urbano (SEPUR) é um órgão da administração direta da 

Prefeitura de Juiz de Fora, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo e dotada 

de autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

 

De acordo com o Decreto Municipal nº 14.351/2021, de uma maneira geral, a SEPUR atua 

no sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas indiretamente a partir do 

planejamento e proposição de diretrizes técnicas relativas às políticas de desenvolvimento 

urbano e territorial, sempre em estrita colaboração com os órgãos responsáveis pela 

execução de políticas, garantida a participação da sociedade, acompanhando e avaliando 

seus resultados na perspectiva de aplicações corretivas e incrementais; na elaboração e 

monitoramento da aplicação do Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP-JF), 

promovendo sua revisão periódica, assim como dos planos setoriais e das demais leis 

urbanísticas; na implementação dos instrumentos urbanísticos, previstos no Estatuto da 

Cidade e no PDP-JF; entre outros.  

 

De modo direto ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, compete à 

Secretaria, a partir do seu Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente (DSAMA), 

as seguintes atribuições: 

 

 Coordenar a elaboração ou a revisão do Plano de Saneamento Básico, do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e do Plano de Drenagem, junto aos órgãos 

competentes; 

 Acompanhar as atividades referentes à regulação e fiscalização dos prestadores de 

serviços de saneamento básico, compatibilizando com as premissas do PSB, do 

PMGIRS, do Plano de Drenagem e demais planos correlatos; 

 Estudar medidas para a criação de órgão específico para o planejamento operacional 

e execução das atividades de manejo de águas pluviais e drenagem urbana, incluindo 

estudos sobre possíveis recursos alocados neste componente. 

 

4.1.2.3 Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas 

(SESMAUR) 

 

A Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) 

também é órgão da Administração Direta subordinada diretamente ao Chefe do Poder 

Executivo, sendo dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira. A 

organização e atribuições da SESMAUR são regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 

14.426/2021. Compete à SESMAUR, dentre outras atribuições: 

 

 Coordenar a elaboração e a implementação da política ambiental do Município, atuar 

na fiscalização, proteção, conservação e promoção do meio ambiente no Município no 

que concerne à prevenção e a correção da poluição ou degradação ambiental, 

monitorando os padrões de qualidade ambiental; 

 Coordenar e executar as atividades de controle ambiental, deliberando sobre o 

licenciamento ambiental e a avaliação dos empreendimentos de impacto e das 

respectivas medidas mitigadoras ou compensatórias; 

 Normalizar e monitorar a política de áreas verdes e de arborização do Município; 
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 Planejar, implementar e coordenar a política de enfrentamento das mudanças 

climáticas do Município e incentivar estratégias de desenvolvimento sustentável; 

 Acompanhar e fiscalizar a gestão da política de recursos hídricos e de saneamento 

básico do Município, observados os limites da competência municipal; 

 Colaborar na elaboração e implantação de políticas de educação ambiental como 

processo permanente, integrado e multidisciplinar; 

 Planejar, implementar e coordenar a execução e a fiscalização das políticas de 

regulação urbana e de posturas do Município, almejando a harmonia e o equilíbrio no 

espaço urbano; 

 Aplicar a legislação urbana municipal nos processos de licenciamentos de obras, 

parcelamentos urbanos e de atividades econômicas e urbanas, observadas as 

diretrizes do Plano Diretor Participativo e as demais normas e instrumentos de política 

urbana para a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

 Gerir o Cadastro Imobiliário Municipal; 

 Gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

Dessa forma, no âmbito da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, a SESMAUR 

atua na supervisão de controle ambiental e fiscalização de áreas de APP, e também, de 

acordo com a Secretaria, no âmbito da Regularização Fundiária Urbana (REURB), para 

imóveis residenciais. 

 

A SESMAUR atua ainda na aprovação e fiscalização de obras de parcelamentos de solo e 

loteamentos, empreendimentos em atual expansão no município. Tais atribuições também se 

estendem à aprovação de projetos de drenagem pluvial de loteamentos e de obras públicas.  

Em relação ao licenciamento ambiental, a Secretaria também atua na fiscalização de 

despejos industriais irregulares mediante a denúncia, visto que o corpo de fiscais é bastante 

reduzido, inviabilizando a fiscalização ativa. Além disso, é atribuído à SESMAUR o 

acompanhamento da gestão da política de recursos hídricos e de saneamento básico e a 

implantação de políticas de educação ambiental. 

 

O  Quadro 7 apresenta o quantitativo de profissionais, por área de atuação, que compreende 

a SESMAUR. Ao todo são 9 veículos destinados às atividades da mesma. 

 

Quadro 7: Quadro de funcionários da SESMAUR que atuam no sistema.  

Função do Profissional Quantitativo 

Fiscal de Posturas 69 

Fiscais de Obras em Áreas Irregulares 3 

Analistas Ambientais 23 

Engenheiros  12 

Arquitetos e Urbanistas 9 

Fonte: SEMAUR, 2022. 

 

4.1.2.4 Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SSPDC) 

 

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil integra a Secretaria de Governo (SG). A atuação 

da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil ocorrerá sempre em regime de cooperação junto 

às entidades públicas e privadas existentes na jurisdição do Município de Juiz de Fora. 

 

A Defesa Civil atende contra desastres naturais ou tecnológicos (provocados pelo homem) e 

possui o monitoramento de parâmetros que visam analisar o potencial de ocorrências de 

desastres, desta forma, orientando a população e os gestores quanto à adoção das 

estratégias planejadas. Além disso, é a responsável pela elaboração e implantação de planos 

diretores de prevenção, contingência, programas e projetos de proteção e defesa civil. Como 

ação preventiva, destaca-se a atuação da subsecretaria frente a promoção de campanhas 

educativas em escolas e comunidades, com o objetivo de incentivar e conscientizar a 

sociedade em geral na adoção de ações preventivas. 

 

O corpo técnico da SSPDC ocorre, atualmente, conforme listagem do Quadro 8. 

 

Quadro 8: Quadro de funcionários da SSPDC que atuam no Sistema. 

Função do Profissional Quantitativo 

Engenheiro Civil (Vistoria) 9 

Técnico de Edificação (Vistoria) 7 

Assistente Social 2 

Assessor Administrativo  1 
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Função do Profissional Quantitativo 

Estagiário (Geografia e Engenharia Civil) 2 

Motorista 5 

Fonte: SSPDC-SG, 2022. 

 

A SSPDC conta com um total de 3 carros para as atividades realizadas. De acordo com a 

Subsecretaria, a equipe possui ainda um equipamento drone, que até o momento ainda não 

está sendo utilizado.  

 

4.1.2.5 Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) 

 

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) é uma entidade autárquica, 

dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, com autonomia técnica e financeira. 

O DEMLURB atua diretamente na limpeza pública do município de Juiz de Fora e tem como 

atribuições, dentre outras: 

 

 Promover a coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos;  

 Tratar e transformar o resíduo, providenciando a venda dos produtos e subprodutos 

daí decorrentes;  

 Varrer, limpar e conservar os logradouros públicos;  

 Exercer a fiscalização de posturas referentes à limpeza pública e participar dos 

esforços de formulação da política municipal que vise a preservação do meio ambiente, 

a promoção do equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade de vida urbana. 

 

Ressalta-se que segundo o Departamento, as equipes do DEMLURB são instruídas para 

promover a limpeza dos equipamentos de drenagem urbana, além de promoverem ações de 

capina, roçada, recolhimento de entulhos e varrição entorno de córregos e rios do município. 

 

Ainda de acordo com as informações repassadas pelo Departamento, atualmente existem ao 

todo 235 funcionários atuantes nos serviços de limpeza urbana no município, sendo 149 

destes voltados às atividades de capina e 86 para os serviços de varrição, contudo, estes são 

realocados entre as funções, conforme necessidade. 

 

O Quadro 9 apresenta o quantitativo de veículos e equipamentos do DEMLURB que são 

atualmente utilizados para a realização das demandas do Departamento frente às atividades 

de limpeza urbana. 

 

Quadro 9: Quantitativo de veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana. 

Veículos Quantitativo 

Caminhão Compactador 27 

Caminhão Caçamba (para recolhimento de entulhos 

e capina) 
10 

Caminhão Caçamba (para recolhimento de resíduos 

da varrição) 
3 

Caminhão Pipa  1 

Retroescavadeira 3 

Equipamentos Quantitativo 

Pá carregadeira 1 

BobCat  2 

Fonte: DEMLURB-PJF, 2022. 

 

 

 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O município de Juiz de Fora possui seus serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário regulados e fiscalizados pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

Básico de Minas Gerais (ARISB-MG), através do Convênio ARISB-MG nº 02.2020.004. A 

ARISB-MG ainda não atua nos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

Ressalta-se, entretanto, que, apesar da responsabilidade pela definição da entidade 

reguladora e fiscalizadora ser competência obrigatória do titular do serviço, de acordo com o 

previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, a regulação deste eixo do saneamento é ainda 

incipiente no Brasil.  

 

A Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) passou a ser responsável, conforme 

definido pela Lei Federal nº 14.026/2020, por editar normas de referência que deverão ser 

seguidas pelas Agências Reguladoras. A agenda regulatória da ANA prevê a publicação, no 

2º semestre de 2023, de normativo referente a diretrizes para definição de modelo de 
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regulação de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. A expectativa é que, a partir 

dessas diretrizes, as Agências Reguladoras infranacionais iniciarão o planejamento de suas 

atividades, ampliando a quantidade de municípios que possuem o serviço de drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais regulados e consolidando a qualidade da regulação hoje 

existente. 

 

 

 COBERTURA ATUAL DA DRENAGEM URBANA 

 

O município de Juiz de Fora não conta com cadastro completo do sistema municipal de 

drenagem urbana. Atualmente, é cadastrado, dentro do sistema de geoprocessamento, 

somente a localização de algumas redes pluviais e bocas de lobo presentes no município que 

passaram por processo de manutenção e reparo pela SO. Diante disso, fica inviável a 

realização de uma estimativa atualizada quanto à cobertura da drenagem urbana no 

município. Porém, cabe ressaltar que esta secretaria procede com o cadastramento das 

unidades de forma contínua. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS), com dados 

autodeclarados pelo município de referência de 2020 (publicados em 2021), apontaram taxa 

de cobertura de vias públicas com redes de drenagem ou canais pluviais subterrâneos na 

área urbana de apenas 5,7%. Esse número corresponde às redes efetivamente cadastradas 

até a data da coleta de dados.  

 

Ressalta-se que a atualização do cadastro das redes vem sendo realizada à medida que é 

executada a manutenção destas. Até o presente momento, estima-se que cerca de 10,28% 

da extensão de vias urbanas contempladas por redes de drenagem ou canais pluviais 

subterrâneos, tenham sido cadastradas, entretanto, este valor tende a aumentar com o 

avanço dos serviços de manutenção. 

 

De acordo com o município, há uma grande dificuldade em relação à complementação e 

finalização do cadastro devido à dimensão da área urbana e ao corpo técnico disponível para 

a atividade, a qual acaba processando-se de forma lenta. 

O mapeamento da Figura 27 apresenta as redes de drenagem cadastradas até o momento, 

repassada em março de 2022 pela SO pós ocorrência de manutenção das mesmas. 
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Figura 27: Mapeamento das redes e canais de drenagem pluvial subterrâneos cadastrados até o momento. 
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 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE 

 

Com base na visita técnica realizada em Juiz de Fora, identificou-se que as técnicas e 

tecnologias adotadas relacionam-se principalmente ao conceito de rápido escoamento das 

águas pluviais coletadas em meio urbano até o Rio Paraibuna, principal rio que atravessa o 

território, aplicando-se, ainda hoje, o conceito higienista. 

 

A infraestrutura de drenagem do município tem como característica o fato de ter sido 

implantada ao longo dos anos, visando normalmente soluções pontuais, emergenciais ou 

casuísticas (depois de enchentes e alagamentos, por exemplo), não se considerando uma 

abordagem mais ampla, no contexto global das bacias de contribuição (PSB-JF, 2014). 

 

O sistema implantado opera totalmente por gravidade no qual, as águas pluviais coletadas 

pelo sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias subterrâneas até 

os canais mais próximos de macrodrenagem, esses compondo a hidrografia da região, o que 

pode ser melhor representado na Figura 28. 

 

Figura 28: Sistema de Drenagem Urbana de Juiz de Fora.  

 

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2022. 

 

Entretanto, existe uma situação pontual no município em que, por motivo de cota inferior ao 

leito do rio, há a necessidade de operação por meio do recalque de água captada do sistema 

de drenagem para o leito do Rio Paraibuna, este sistema é conhecido como bombeamento 

do Mergulhão. Trata-se de uma infraestrutura utilizada para garantir a passagem, sem 

interferência, do trânsito pela Linha Férrea em uma das principais avenidas da cidade, a 

Avenida Rio Branco. 

 

O recalque do Mergulhão é composto de quatro conjuntos moto bomba de sucção e barrilete 

de 150 mm em ferro fundido, vide a Figura 29, sendo uma com funcionamento 

permanentemente, recalcando água de uma mina local, e as outras três atuam como apoio 

para eventos chuvosos, recalcando a água para o sistema de captação de águas pluviais 

(PJF, 2006). 

 

Figura 29: Conjuntos Moto Bomba e Barrilete do Sistema de Recalque do Mergulhão. 

   
Fonte: Cesama, 2022. 

 

O acionamento dos conjuntos moto bomba é realizado por sistema soft start nas unidades 

mais utilizadas e sistema de partida direta nos equipamentos de reserva, como mostra a 

Figura 30. 

 

Figura 30: Acionamento dos Conjuntos Moto Bomba do Sistema de Recalque do Mergulhão. 

  
Fonte: Cesama, 2022. 

 

Sarjetas/sarjetões Bocas de lobo
Galerias  Pluviais 

Subterrâneas
Macrodrenagem: 
Canais e Córregos
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O sistema conta ainda com um gerador de energia abastecido a diesel, demonstrado na 

Figura 31, para evitar qualquer possibilidade de paralização do sistema por falta de energia, 

o que acarretaria no alagamento de importante via de transporte municipal. 

 

Figura 31: Gerador de Energia Elétrica do Sistema de Recalque do Mergulhão. 

  
Fonte: Cesama, 2022. 

 

O sistema de microdrenagem urbana de Juiz de Fora apresenta duas interfaces: 

 

 Na área central o sistema é do tipo unitário ou misto, onde há disposição de esgotos 

domésticos nas redes de drenagem pluvial; 

 Nas demais localidades, que são áreas cuja urbanização é mais recente, o sistema 

é, teoricamente, separador absoluto, visto que há coleta de esgotos domésticos. 

 

Os esgotos domésticos não devem ser encaminhados ao sistema de drenagem urbana. 

Contudo, é comum a presença de contribuições indevidas dos efluentes em instalações de 

drenagem pluvial, principalmente onde o sistema é do tipo unitário ou misto. Entretanto, o 

mesmo ocorre nas regiões do município atendidas pelo sistema de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários, as quais apresentam problemas relacionados às ligações clandestinas 

destes efluentes em redes de drenagem pluvial, conforme apresentado no Tomo II, referente 

ao Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Os principais métodos e dispositivos empregados em Juiz de Fora para a microdrenagem e 

o manejo de águas pluviais urbanas compreendem: meio-fio, bocas-de-lobo, sarjetas, caixas 

coletoras com gradeamento e sem gradeamento, galerias subterrâneas e poços de visita. 

 

Verificou-se diferentes tipologias de bocas de lobo implantadas no sistema de microdrenagem 

urbana do município, a citar bocas de lobo com grelha (Figura 32), laterais (Figura 33), 

combinadas (Figura 34) e múltiplas (Figura 35).  

 

Figura 32: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas de lobo 
com grelha e sarjetas. 

    

Fonte: Arquivo técnico AMPLA e Arquivo técnico SEPUR  2022. 

 

Figura 33: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas de lobo 
laterais e sarjetas. 

  

Fonte: Arquivo técnico SEPUR  2022. 
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Figura 34: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas de lobo 
combinadas e sarjetas. 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Figura 35: Exemplos de equipamentos de microdrenagem utilizados em Juiz de Fora – Bocas de lobo 
múltiplas e sarjetas. 

  

Fonte: Arquivo técnico SEPUR  2022. 

  

Observa-se nas fotografias apresentadas que o conceito de sarjetas nem sempre é bem 

definido, não existindo uma padronização frente a estes dispositivos e das bocas de lobo 

utilizadas, o que acaba por desfavorecer o escoamento pluvial a estas estruturas.  

 

A falta de manutenção adequada, a não existência de normas técnicas específicas para 

projetos e a presença de infraestruturas mais antigas podem ser a causa destes problemas, 

além da falta de educação ambiental da população com o descarte incorreto de resíduos 

sólidos e os furtos recorrentes das estruturas metálicas. 

A ausência de padronização pode ocasionar problemas logísticos e operacionais, 

especialmente ligados à manutenção e limpeza dos dispositivos. Também colabora para que 

haja diferentes eficiências de escoamento rua a rua.  

 

O sistema de microdrenagem apresenta diversos problemas pontuais que acarretam em 

alagamentos, tais como: obstruções, avarias, estreitamentos, desvios, retificações, ausência 

de declividades suficientes, entre outros que acabam por alterar o escoamento adequado das 

águas pluviais. A Figura 36 apresenta bocas de lobo e caixas coletoras identificadas em visita 

técnica a locais problemáticos quanto às situações de alagamentos, que demandavam 

manutenção e até mesmo, em alguns casos, de desobstrução total do equipamento. 

 

Figura 36: Bocas de lobo e caixas coletoras danificadas ou obstruídas em Juiz de Fora. 

   

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 
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A obstrução de bocas de lobo é recorrente também devido aos furtos das grades de ferro dos 

dispositivos. Todos os dias, pelo menos uma grade de ferro é furtada na cidade, causando 

um prejuízo de 80 mil reais por ano ao cofre público municipal (PJF, 2019). 

 

Para resolver o problema, o município vem substituindo, de modo gradual, as grades de ferro 

das bocas de lobo por grades de concreto, visto que não apresentam "atrativo financeiro" 

para o furto. Além disso, ações de conscientização foram realizadas no município a partir da 

Campanha "Eu cuido de JF - Se é público, também é seu", alertando a população sobre os 

atos de vandalismo e sobre o prejuízo, não somente aos cofres públicos, mas também para 

toda a comunidade, tendo em vista que o dinheiro gasto para recuperar locais degradados 

poderia estar sendo aproveitado para outras demandas da cidade. 

 

Quanto aos sistemas de macrodrenagem, em Juiz de Fora existem cursos naturais de água 

e também canais revestidos de concreto ou mistos (parcialmente revestidos), geralmente de 

formato retangular, abertos ou apresentando trechos fechados. São eles que drenam as 

águas pluviais urbanas advindas dos sistemas de microdrenagem até o Rio Paraibuna. A 

Figura 37 apresenta o Rio Paraibuna, em seu trecho que atravessa a região central de Juiz 

de Fora. 

Figura 37: Vista do Rio Paraibuna na região central do município. 

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

 

 INFRAESTRUTURAS DE AMORTECIMENO DE CHEIAS E INFILTRAÇÃO PLUVIAL 

 

Como consequência de processos desordenados de urbanização das bacias hidrográficas, 

tem-se a impermeabilização do solo, a qual impede a infiltração das águas pluviais, gerando 

maior escoamento superficial durante os períodos de chuva. A crescente urbanização conduz 

ao aumento da velocidade de escoamento da água e da vazão que aflui até os pontos de 

cota altimétrica mais baixa da bacia hidrográfica, incrementando o risco de inundações e 

outros problemas recorrentes nesses períodos. 

 

A fim de promover a infiltração da água da chuva e impedir processos hidrológicos de 

alagamentos e inundações em meios urbanos, surgiram os Sistemas Sustentáveis de 

Drenagem Urbana (SUDS). Em oposição às técnicas tradicionais utilizadas, oriundas do 

conceito sanitário-higienista, o qual prevê a rápida expulsão das águas pluviais e efluentes 

dos meios urbanos, os SUDS são alternativas que visam aumentar a taxa de infiltração de 

água pluvial no solo e controlar o escoamento superficial gerado.  

 

Essas técnicas objetivam compensar ou minorar os impactos da urbanização sobre o ciclo 

hidrológico a partir do amortecimento das cheias, de estruturas de armazenamento de águas 

pluviais, bem como da redução dos volumes de escoamento superficial, através de estruturas 

de infiltração, ou ainda soluções combinadas de armazenamento e de infiltração. 

 

Os SUDS permitem o controle quali-quantitativo da vazão gerada na bacia, seja pelo 

armazenamento temporário do volume escoado, seja pela redução da carga poluidora. Isto, 

pois podem contribuir ainda para a melhoria da qualidade da água, como é o caso das 

estruturas que promovem o tratamento da água pluvial a partir da infiltração no solo. No 

Produto 3 da presente revisão do PSB-JF serão apresentadas possíveis estruturas de 

técnicas compensatórias a serem implantadas no município. 

 

Tais técnicas compensatórias não são contempladas, até o momento, pelos métodos 

utilizados para compor o sistema de drenagem por parte do poder público, porém foi relatada 

pela Prefeitura a implantação de bacias de detenção em pequena escala em novos 

loteamentos. Ressalta-se que não existem diretrizes legais no município para tais estruturas, 
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somente orientações do manual de drenagem do PD/JF ZN, elaborado em 2011. O manual 

dispõe de critérios e parâmetros para o dimensionamento de sistemas de drenagem pluvial, 

em especial, para os dispositivos de controle na fonte na fonte. 

 

Nesse contexto, destaca-se a Lei Municipal Complementar Nº 25/2015, que cria normas para 

reutilização de água de chuva no Município de Juiz de Fora. O art. 3º da Lei torna obrigatória 

a construção de um sistema de captação de água de chuva dos telhados e coberturas nas 

novas edificações com área de cobertura ou telhado total no terreno, igual ou superior a 120 

(cento e vinte) metros quadrados. Além disso, existem projetos de leis que envolvem a 

temática, como Projeto de Lei Municipal que regulamenta a Drenagem Urbana, proposto pelo 

o PD/JF ZN (2011). 

 

Quanto às estruturas de amortecimento de cheias, o PD/JF ZN (2011) apresentou ainda, em 

seu relatório de propostas, as seguintes ações estruturais para o controle de inundações por 

meio de bacias de detenção e infiltração na zona norte: 

 

 Intervenções no Córrego Igrejinha/Três Pontes (BD 26), no Bairro Igrejinha, RP Norte; 

 Intervenções no Córrego Igrejinha/Três Pontes (BD 26), na localidade denominada 

Caracol no Bairro Benfica, RP Norte; 

 Intervenções no Córrego Carlos Chagas – entre Bairros Monte Castelo e Cerâmica 

(BD 41), RP Centro-oeste; 

 Intervenções no Córrego Humaitá (BD 39 e BD 40) – Bairro Industrial, RP Centro-

oeste;  

 Intervenções no Córrego Milho Branco (BD39 e BD40) - Bairro Industrial, RP Centro-

oeste. 

 

Os registro fotográficos da Figura 38 apresentam os locais propostos pelo PD/JF ZN para 

implantação de bacias de detenção: 

 

 

 

 

Figura 38: Fotografia dos locais propostos pelo PD/JF ZN para implantação de bacias de detenção. 

  

  

 

  

Fonte: SEPUR, 2019. 

 

Além dessas áreas, o município considera ainda outros possíveis corpos d’água para atuarem 

como estruturas de amortecimento de cheias, são eles: Lago interno do Parque Natural 

Municipal da Lajinha; Lago da UFJF; Represa dos Ingleses/São Pedro, Represa do Poço 

D’anta (inserido na Unidade de Conservação Reserva Biológica Poço D’anta); e Lago do 

Córrego Igrejinha/Três Pontes – Bairro Igrejinha Córrego Igrejinha/Três Pontes – Bairro Benfica 

Córrego Carlos Chagas Córrego Humaitá 

Córrego Humaitá Córrego Milho Branco 
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Jardim Botânico. Esses corpos hídricos ainda não são utilizados, visto que deverão ser 

realizados estudos quando à capacidade e estrutura dos mesmos para esse fim. 

 

Entretanto, já existem análises em andamento, como é o caso do estudo de avaliação e 

ampliação do lago interno existente no Parque Natural Municipal da Lajinha. O projeto 

consiste na implantação de um novo vertedouro no lago de modo a aumentar a sua 

capacidade de reservação e proporcionar o amortecimento das águas pluviais por um período 

curto, após a incidência de precipitações. 

 

A Represa dos Ingleses/São Pedro também passou recentemente por estudo de avaliação 

para utilização da barragem para o amortecimento de cheias ao longo do córrego São Pedro, 

a fim de diminuir os impactos causados por eventos chuvosos adversos na região.  

 

O estudo, já finalizado, analisou a possibilidade de aproveitamento das barragens existentes 

para amortecimento de cheia e elaborou/atualizou os Planos de Segurança de Barragens 

para essas unidades, considerando esse novo uso na bacia. Os recursos financeiros 

necessários aos pagamentos do objeto dessa licitação foram oriundos da CESAMA. No item 

5.4 deste Diagnóstico apresentam-se maiores informações e as principais conclusões obtidas 

pelo estudo. 

 

O mapeamento da Figura 39 apresenta áreas em que a PJF avalia a possibilidade de 

implantação de bacias de retenção ou infiltração, incluindo os locais propostos pelo PD/JF 

ZN (2011) para instalação de bacias de detenção. Nos produtos seguintes a este Plano serão 

apresentadas diretrizes para a escolha de medidas de controle e áreas prioritárias a 

intervenções em drenagem urbana, onde poderão ser avaliados pela PJF outros locais 

possíveis para a implantação de estruturas de amortecimento de cheias. Isto, pois a escolha 

de locais para o controle de escoamento centralizado deve ser acompanhada de estudos 

detalhados hidrológicos, geotécnicos, pedológicos, entre outros.  
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Figura 39: Mapeamento das áreas consideradas pelo município para o amortecimento de cheias. 
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Ainda quanto às estruturas de amortecimento de cheias, tem-se a Represa Dr. João Penido. 

Como abordado no item 2.1 deste Diagnóstico, esta foi construída visando primeiramente o 

abastecimento de água, mas contribui para o amortecimento das cheias do Rio Paraibuna.  

 

De acordo com informações da Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), a 

Barragem Dr. João Penido, possui uma área de bacia de contribuição de 68 km², volume 

armazenado de aproximadamente 16 bilhões de litros e vazão regularizada de 750 L/s (PSB-

JF, 2014). A Figura 40 apresenta um registro fotográfico aéreo da represa. 

 

Figura 40: Represa João Penido, inserida no município de Juiz de Fora 

 

Fonte: CESAMA. 

 

Outra represa a destacar é a Chapéu D’Uvas, 11 vezes maior que o manancial João Penido 

e localizada à montante do município de Juiz de Fora. Esta é considerada uma das principais 

unidades regularizadoras de cheias do Rio Paraibuna, a qual auxilia, a partir do represamento 

da vazão em períodos de chuvas constantes, a redução das enchentes e inundações em Juiz 

de Fora. 

 

No período de cheias com chuvas intensas, as comportas do vertedouro são “fechadas” com 

a finalidade de acumular água e evitar que o Rio Paraibuna provoque inundações à jusante. 

Já na época da estiagem, as comportas são “abertas” com o objetivo de aumentar o volume 

de água no rio. O aumento na disponibilidade de água no rio na época da estiagem beneficia 

o processo de diluição de poluentes, como por exemplo os efluentes urbanos originados de 

Juiz de Fora, favorecendo as condições ecológicas do ecossistema aquático (MACHADO, 

2012). 

 

Um terço da água escoada sobre a área da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna pode ser 

controlada com a barragem de Chapéu d’Uvas. Os outros dois terços correspondem aos 

afluentes do Rio Paraibuna que fogem do dispositivo de controle, pois desaguam à jusante 

da barragem. A área de contribuição pluviométrica da Bacia da Represa de Chapéu d’Uvas 

é de 309 km² e sua área inundada é de 12,6 km² no nível d’água máximo. A barragem possui 

extensão de 14 km e sua largura varia conforme o nível de água retido (PJF, 2007). 

 

Figura 41: Represa Chapéu D’uvas, à montante de Juiz de Fora. 

 

Fonte: Tribuna de Minas, 2019. 

 

 

 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E ARTIFICIAL 

 

As manutenções e limpezas da rede de drenagem natural e artificial em Juiz de Fora são, até 

o momento atual, realizadas pelas equipes disponíveis da SO. Os profissionais realizam 

pequenos reparos na rede de microdrenagem, consertos de bueiros e bocas de lobo, 

resolução de entupimentos, troca ou reparo por danos, executam obras em pequenos trechos 

de galerias em vias e canais, além de ações de desassoreamento e limpeza mecanizada da 

macrodrenagem do município. A Figura 42 apresenta registros fotográficos de operações de 

manutenção e limpeza dos dispositivos por parte da SO. 
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Figura 42: Registros de operações de limpeza e manutenção de bocas de lobo pela SO. 

 

 

Fonte: Portal de Notícias - PJF, 2019.  

 

 

De acordo com a SO, em 2021 foram atendidas 37,27% das solicitações de manutenção no 

sistema de drenagem urbana do município, sendo a região norte a que apresentou maior 

demanda. Neste mesmo ano foram executados 1.170 serviços de limpeza, colocação de 

tampas e restauração de bocas de lobo por parte da SO. 

 

Os serviços de desassoreamento da macrodrenagem são realizados com o auxílio de 

retroescavadeiras e escavadeira hidráulica, já os serviços de limpeza e desobstrução das 

redes de microdrenagem acontecem com a utilização de hidrojatos ou de modo manual. 

Ambas as ações, realizadas pela SO, não são preventivas, ocorrendo conforme necessidade 

ou demanda. As fotografias da Figura 43 apresentam ação de desobstrução de redes de 

drenagem e bocas de lobo pela SO a partir de caminhão limpa fossa. Observou-se a remoção 

de resíduos, como garrafas pet, sacolas plásticas e até mesmo resíduos de obras, como cano 

pvc, entre outros. 

 

Figura 43: Ação de desobstrução rede de drenagem no Bairro Poço Rico – RP Centro. 

 

Fonte: Portal de Notícias - PJF, 2016. 

 

A manutenção e desobstrução dos equipamentos de microdrenagem urbana com caráter 

preventivo é fundamental de modo a não comprometer a eficiência dos dispositivos quanto 

às suas funções, evitando alagamentos, e não comprometer a segurança dos pedestres que 

circulam sobre as vias urbanas. 

 

Os resíduos sólidos e sedimentos recolhidos pela SO são encaminhados para o Aterro 

Sanitário pelos próprios caminhões da Secretaria.  

 

Além disso, o DEMLURB, responsável pelos serviços de limpeza urbana, varrição e capina 

dos logradouros públicos, assumiu os serviços de limpeza e capina das margens dos cursos 

d'água, por meio de um convênio com a PJF. Tais ações envolvem a limpeza dos 

equipamentos de drenagem e manejo das águas pluviais presentes nos logradouros públicos 

atendidos pelos serviços prestados, conforme as orientações provenientes da administração 

do órgão. De acordo com a Diretoria, os funcionários são instruídos para conferirem a limpeza 
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do sistema durante as ações de limpeza urbana. A Figura 44 e a Figura 45 apresentam 

fotografias de ações realizadas pela equipe do DEMLURB que envolveu a limpeza de 

equipamentos de drenagem urbana no município.  

 

Na Figura 44 as fotografias em formato de fluxograma indicam o processo de limpeza que 

compreende a remoção de sedimentos e resíduos sólidos dos equipamentos. Em seguida, 

esses são postos em carrinhos de mão, sendo recolhidos pela equipe e encaminhados para 

destinação final, junto aos demais resíduos oriundos da limpeza urbana.  

 

Figura 44: Limpeza de bocas de lobo em logradouros realizadas pela equipe do DEMLURB. 

   

Fonte: DEMLURB-PJF, 2022. 

 

Figura 45: Limpeza de valas de drenagem pluvial realizada pela equipe do DEMLURB. 

  

Fonte: DEMLURB-PJF, 2022. 

 

Destaca-se ainda as ações de roçada e capina realizadas nas duas margens do Rio 

Paraibuna e em demais rios e córregos do município, que promovem, também, o recolhimento 

dos resíduos sólidos irregulares encontrados no local.  

 

Figura 46: Limpeza das margens do Rio Paraibuna realizada pela equipe do DEMLURB. 

 

 

Fonte: Portal de Notícias - PJF, 2021. 

 

As atividades de limpeza dos rios e córregos urbanos ocorrem também conforme 

necessidade, porém, de acordo com o Departamento, existem operações intensificadas antes 

de eventos chuvosos, tendo em vista o histórico do município de desastres relacionados a 

alagamentos e inundações. 
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Além disso, a SO apresenta um convênio com a MRS Logística, empresa responsável pela 

ferrovia de Juiz de Fora, para realização de intervenções de limpeza mecanizada e 

desassoreamento de córregos nas proximidades das linhas ferroviárias.  

 

De acordo com a PJF, as limpezas mais recentes ocorreram nas margens do Córrego 

Igrejinha/Três Pontes, São Pedro e Carlos Chagas. A Figura 47 apresenta fotografias da ação 

de limpeza e desassoreamento do Córrego Igrejinha/Três Pontes antes e após intervenção 

de limpeza, sendo que a fotografia da direita, que aponta a situação das margens após ação, 

foi registrada durante a visita técnica ao município, em março de 2022. 

 

Figura 47: Antes (à esquerda) e depois (à direita) da ação de limpeza das margens do córrego Igrejinha/ 
Três Pontes realizada pela MRS. 

  

Fonte: SEPUR-PJF, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 ASPECTOS SOBRE AS CONDIÇÕES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E 

MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

4.7.1 Problemática dos Resíduos Sólidos na Rede Urbana de Drenagem  

 

Durante as visitas técnicas ao município, realizadas em março de 2022, foi identificada a 

presença de resíduos sólidos dispostos em pontos próximos aos equipamentos de drenagem 

urbana, e até mesmo sobre as estruturas, como pode ser observado na Figura 48. 

 

Figura 48: Presença de resíduos sólidos em bocas de lobo e próximo a elas. 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Os resíduos sólidos são considerados fontes difusas significativas de poluição, tendo em vista 

que as redes de drenagem direcionam aos cursos d’água uma quantidade preocupante de 

resíduos sólidos indesejáveis (CASTILHO JUNIOR, 2003). 

 

O lançamento indevido de resíduos sólidos pela população aliado às deficiências da limpeza 

urbana, frequência de precipitação e de cobertura de coleta, contribui para o encaminhamento 

desses poluentes às redes de drenagem devido, principalmente, ao escoamento superficial 

após eventos chuvosos.  

 

A Figura 49 apresenta de maneira esquemática a relação da precipitação associada à falta 

ou deficiência dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que culmina 
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com o aparecimento dos materiais no sistema de drenagem urbana e, posteriormente, nos 

corpos hídricos, os quais recebem tais contribuições.  

 

Figura 49:  Representação gráfica do fluxo dos resíduos sólidos não coletados para o sistema de 
drenagem urbana. 

 

Fonte: Adaptado de SNIS (2019). 

 

De acordo com Neves e Tucci (2008), a presença de resíduos sólidos na rede de drenagem 

tem como principais efeitos:  

 

 Obstrução do sistema de drenagem; 

 Aumento da frequência de inundações;  

 Degradação ambiental dos sistemas hídricos por resíduos que apresentam alto tempo 

de permanência no ambiente. 

 

São removidos pela SO, por semana, 30 toneladas de resíduos sólidos durante as ações de 

manutenção de bocas de lobo (PJF, 2019). Isto ocorre, principalmente, devido à falta de 

conscientização da população, expressa pelas disposições inadequadas de resíduos sólidos 

em vias públicas e margens de corpos hídricos, colocação de resíduos à coleta fora dos 

horários pré-estabelecidos, etc. As fotografias da Figura 50 mostram alguns registros da 

disposição de resíduos sobre as vias identificados no município.  

 

Figura 50: Resíduos sólidos dispostos pelas vias. 

 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 
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De acordo com o DEMLURB, as lixeiras públicas acabam sendo utilizadas pela população de 

forma irregular, para colocação de resíduos sólidos domiciliares, por exemplo, fator que 

prejudica a capacidade das mesmas. Além disso, são presenciados pelo DEMLURB atos de 

vandalismo às estruturas. 

 

Também foram identificados ao longo da visita técnica diversos pontos de descartes 

irregulares próximos a corpos hídricos e, em muitas vezes, depositados em suas margens, 

como pode ser observado nas fotografias da Figura 51. 

 

Figura 51: Descartes irregulares próximos à macrodrenagem. 

  

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

O mapeamento da Figura 52 apresenta os pontos de descartes irregulares identificados pela 

equipe do DEMLURB em 2021. Ressalta-se que o levantamento realizado pelo DEMLURB é 

um trabalho contínuo, realizado pelo órgão, que até o momento ainda não englobou todas as 

RPs.  

 

A escolha das RPs compreendidas até o atual momento pelo levantamento do DEMLURB foi 

devido a constantes denúncias e recorrências de pontos de descarte irregulares nestas 

regiões. 
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Figura 52: Pontos de descartes irregulares de resíduos sólidos. 
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As sub-bacias hidrográficas que concentram a maior quantidade de pontos de descartes 

irregulares, mapeados até o momento, são as sub-bacias do Córrego São Pedro (BD 45 – 

RP Oeste) e do Ribeirão Yungue/”Córrego” do Yung (BE 55 – RP Leste), ambas pertencentes 

à Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna. A Figura 53 apresenta o gráfico com o número de 

descartes irregulares por sub-bacia.  

 

Somente a sub-bacia do Córrego São Pedro (BD 45 – RP Oeste) compreende quase 40% 

dos pontos identificados no levantamento. Ressalta-se que as sub-bacias hidrográficas 

apresentadas no mapeamento pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna, conforme 

apresentado anteriormente no item 3 deste Diagnóstico. 

 

Figura 53: Número de descartes irregulares de resíduos sólidos e entulhos por sub-bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

A Figura 54 apresenta o quantitativo aproximado dos resíduos sólidos coletados durante o 

levantamento realizado pelo DEMLURB. As RPs Oeste e Leste foram aquelas com maior 

volume registrado, de 1.033,2 m³ e 709,8 m³, respectivamente. 

 

 

Figura 54: Quantitativo dos resíduos irregulares registrados durante o levantamento do DEMLURB. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

Os principais apontamentos realizados pelo Departamento frente à situação da problemática 

compreendem: 

 Os descartes ilegais, bota-fora, em sua maioria ocupam as estradas vicinais nas 

proximidades da área urbana. Estes bota-fora estão mapeados por conta de serem 

alvos de disposição irregular recorrentes ao longo dos últimos anos. Contudo outros 

surgiram em outras vicinais e em muitas vias dentro da área urbana; 

 Verificou-se um aumento de descarte ao longo das margens de alguns cursos d’água; 

 Identificou-se que a população não respeita os horários e dias determinados pela rota 

da coleta domiciliar. Foi verificado em várias regiões da cidade que os moradores 

depositam seus resíduos em horário diferentes, consequentemente, estes acabam por 

serem carreados para as redes de drenagem existentes, principalmente em períodos 

de chuva ou por conta do extravio de embalagens por animais ou por alguns catadores 

de materiais recicláveis. 

 

Vale destacar que o diagnóstico do DEMLURB apontou para diversos pontos de deposição 

de resíduos sólidos em cursos d’água ou em suas margens, principalmente na RP Sul (Figura 

55). Em ação realizada em março de 2022 pelo DEMLURB no bairro Santa Luzia, localizada 

na RP Sul, foram recolhidas aproximadamente 59 toneladas de entulhos. Para atender a 
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demanda de resíduos recolhidos, foram utilizados cinco caminhões caçamba, que fizeram 

duas viagens cada, e uma pá carregadeira (PJF, 2022). 

 

Figura 55: Descartes irregulares na região sul de planejamento, 

   

Fonte: DEMLURB, 2022.  

 

Somente nas margens do Rio Paraibuna são coletados pelo DEMLURB diariamente cerca de 

três caminhões de material despejado de modo irregular (PJF, 2021). 

 

Apesar das situações de descarte irregular em diversos pontos evidenciados neste capítulo, 

de acordo com o PMGIRS-JF, aprovado em 2021, quase a totalidade da população do 

Município de Juiz de Fora é atendida pela coleta de resíduos domiciliares indiferenciados 

(99,7%), sendo 100% da população urbana atendida pelo serviço. Aliado à boa cobertura de 

coleta, tem-se ainda que 95% da população urbana do município é atendida 3 vezes por 

semana, 4% diariamente e apenas 1% é atendida 1 vez por semana.  

 

Tendo em vista o apresentado, infere-se a problemática evidente de falta de conscientização 

da população ou de usuários que acabam por lançar os materiais nas vias públicas. Isto é, 

mesmo havendo serviços de coleta e limpeza urbana eficientes, a colaboração da população 

é essencial, de modo a evitar o carreamento dos materiais aos sistemas de drenagem pluvial. 

 

Neste contexto, existe o programa “Boniteza”, coordenado pela Secretaria do Governo (SG), 

que busca, dentre todas as suas ações de melhorias urbanas, a conscientização da 

população quanto à limpeza das margens do Rio Paraibuna. De acordo com a Administração 

Municipal, o objetivo desta ação é incentivar a valorização das margens do rio e promover a 

educação ambiental. Com isso, foram instaladas cerca de 40 placas educativas na extensão 

do Rio Paraibuna, com a indicação de disque denúncia, cuja chamada é direcionada para a 

Guarda Municipal, que mantém monitoramento das margens do Paraibuna através da 

realização de rondas preventivas diárias (PJF, 2021). O item 5.4.2 deste Diagnóstico aborda 

o programa “Boniteza” e suas demais funções e objetivos frente às ações de melhorias 

urbanas. 

 

Abaixo, na Figura 56, encontram-se registros de placas de educação ambiental referente ao 

descarte irregulares de resíduos sólidos em margens de cursos d’água. A imagem à esquerda 

compreende uma placa disposta pela equipe do DEMLURB próximo ao Córrego Ipiranga, 

enquanto a da direita refere-se ao Programa Boniteza, localizada na margem do Rio 

Paraibuna.  

 

Figura 56: Placas de educação ambiental quanto ao descarte irregular de resíduos sólidos nas 
margens dos corpos hídricos. 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022; Portal de Notícias - PJF, 2021. 

 

A partir do exposto, entende-se que a presença dos resíduos sólidos nas redes de micro e 

macrodrenagem é um problema existente no município, acarretado, principalmente, pela falta 
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de conscientização ambiental da população. Este problema impacta diretamente nas 

condições de conservação dos sistemas de drenagem, podendo diminuir ou até mesmo 

interromper a capacidade de transporte dos mesmos, ocasionando situações indesejáveis de 

alagamentos ou inundações. 

 

4.7.2 Problemática das Contribuições de Esgotos Sanitários na Sistema de Drenagem 

Urbana  

 

Além de fomentarem a poluição dos corpos hídricos e causarem riscos à saúde humana, as 

contribuições de esgotos domésticos em redes de drenagem contribuem para o processo de 

degradação das mesmas.  

 

De acordo com o estudo elaborado por Strauss (2016), compostos oriundos de esgotos 

domésticos e industriais podem corroer estruturas de concreto, como é o caso dos sulfatos. 

Segundo o autor, os processos corrosivos, uma vez instaurados, tendem a progredir, já que 

a desagregação da superfície de concreto aumenta a área de exposição aos sulfatos e a 

porosidade do material. Além disso, a presença de sulfatos pode acarretar na formação de 

gás sulfídrico (H₂S), que é transformado em Ácido sulfúrico (H2SO4), componente altamente 

nocivo ao concreto, causando sua corrosão.  

 

O ataque por sulfatos contribui para a perda de seção transversal, que pode comprometer a 

capacidade estrutural da rede de drenagem e proporcionar maior exposição da armadura e 

do próprio concreto a processos corrosivos (STRAUSS, 2016). 

 

O estudo aponta ainda a problemática das gorduras e óleos presentes nos efluentes 

sanitários para a conservação das redes de drenagem. Isto, pois tais compostos apresentam 

tendência de aderência no interior das tubulações de drenagem, formando massas sólidas 

porosas que diminuem a seção transversal dos canais e aumentam a rugosidade destes. 

 

Conforme abordado no item 4.4 deste Diagnóstico, é comum a presença de ligações 

clandestinas de esgotos domésticos nos sistemas de microdrenagem bem como diretamente 

na macrodrenagem.  As fotografias da Figura 57 mostram situações onde ocorrem ligações 

de esgotos domésticos nos sistemas de drenagem do município. 

 

Figura 57: Contribuições de esgotos domésticos nos sistemas de drenagem. 

  

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 
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A Figura 58  e a Figura 59 apresentam a visível poluição identificada no Córrego Humaitá e 

no Córrego São Pedro, respectivamente, o que evidencia a problemática das contribuições 

irregulares por esgotamentos sanitários em sistemas de macrodrenagem.  

 

Além dos prejuízos estruturais às redes de drenagem, a poluição dos corpos hídricos pelo 

lançamento de esgotos sem tratamento, independente de qual bacia seja, acaba afluindo até 

o Rio Paraibuna, o que compromete a qualidade das águas à jusante da zona urbana de Juiz 

de Fora. 

 

Figura 58: Poluição oriunda do Córrego Humaitá no Rio Paraibuna. 

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Figura 59: Poluição do Córrego São Pedro. 

 

Fonte: Acervo Técnico SEPUR, 2022 

 IDENTIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA NATURAL DE DRENAGEM 

 

O sistema natural de drenagem é definido no terreno in natura, pelo escoamento superficial 

da água pluvial e pelos caminhos formados no solo a partir desse escoamento (PSB-JF, 

2014). Esse pode ser afetado devido a uma série de fatores que se voltam principalmente a 

falta de planejamento em meio urbano.  

 

Em cinco meses, entre outubro de 2021 e março de 2022, de acordo com o portal eletrônico 

da prefeitura, Juiz de Fora registrou precipitação acumulada de 1.740,6 mm, superando a sua 

média anual histórica, que de acordo com os dados obtidos a partir da estação pluviométrica 

nº 83692 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), equivale a 1.549,85 mm. A Figura 

60 abaixo apresenta a série histórica de precipitação média mensal entre 1992 e 2022. 

 

Figura 60: Série histórica de precipitação média mensal em Juiz de Fora entre 1992 e 2022. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA a partir do INMET, 2022. 

 

Ao analisar o mês de fevereiro de 2022, tem-se uma precipitação total de 428,4 mm, segundo 

dados do pluviômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizado na UFJF. 

Esse valor é superior à média histórica mensal desse mesmo mês em 149%. No Capítulo 5 

do presente Diagnóstico é apresentado o mapeamento das estações pluviométricas 

instaladas no município. 
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Os projetos das estruturas de drenagem urbana baseiam-se na análise de frequência de 

chuvas intensas registradas em pluviogramas para uma amostra histórica suficientemente 

longa. Entretanto, conforme já apresentado, Juiz de Fora apresenta obras de canalizações 

realizadas há mais de 40 anos, cuja chuva de projeto pode vir a não representar mais a atual 

situação do município. Vale ressaltar ainda que nem sempre obras realizadas no passado 

eram acompanhadas por projetos de engenharia. 

 

Tendo em vista o exposto, buscou-se analisar a tendência de aumento das chuvas máximas 

anuais ao longo da série histórica. Para isso, foram utilizados os dados de chuva máxima 

oriundos da estação pluviométrica nº 2143016, de responsabilidade da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA), tendo em vista que o INMET dispõe apenas de série 

histórica referente às chuvas médias, e os dados de chuvas máximas são importantes para 

análises de chuvas intensas.  

 

O resultado obtido encontra-se abaixo, na Figura 61. Observa-se que existe uma tendência 

de crescimento da chuva máxima anual ao longo do período de 30 anos analisado.  

 

Figura 61: Série histórica de precipitação máxima anual entre 1990 e 2020 em Juiz de Fora. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA a partir da ANA, 2020. 

 

A fim de identificar a relevância da tendência observada, optou-se por analisar, através do 

software Excel, o q-valor da mesma, o qual foi apurado em p= 0,0098. O q-valor indica a 

probabilidade de declarar a significância de um teste. Níveis de significância baixos (p ≤ 0,05, 

ou seja, probabilidade menor ou igual a 5%) apontam que há significância da análise, 

indicando que a série apresenta uma tendência crescente ao longo do período histórico. 

 

Dessa forma, entende-se que o município vem apresentando aumento da magnitude das 

precipitações ao longo dos anos, fator que pode estar sobrecarregando os dispositivos de 

drenagem urbana existentes e, consequentemente, contribuindo para um maior número de 

pontos de alagamentos. Aliado a isso, observa-se o aumento da impermeabilização do solo 

no município decorrente da ocupação desordenada e muitas vezes irregular das bacias 

hidrográficas. 

 

Analisando um histórico de 35 anos (1985 a 2020), a partir dos dados de uso do solo 

disponibilizados pela plataforma Mapbiomas, tem-se um notório aumento da área 

impermeabilizada no município, como pode ser observado na Figura 62, o qual corresponde 

a um acréscimo de cerca de 75% entre o período analisado. Somente entre 2000 e 2020 a 

área de ocupação urbana na bacia do Rio Paraibuna aumentou em 20%. 

 

Figura 62: Crescimento do uso do solo urbano em Juiz de Fora entre 1985 e 2020. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA a partir do Mapbiomas, 2020. 

 

O aumento da superfície impermeabilizada contribui para que a vazão pluvial gerada nas 

cidades se torne maior do que os rios comportam, podendo acarretar em altas demandas ao 

sistema de drenagem, que nem sempre são dimensionados para tal.  
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Como consequência da deficiência do sistema de drenagem urbana em escoar a vazão de 

chuva gerada, quando esta é superior àquela para qual o sistema fora projetado, tem-se os 

eventos de alagamentos urbanos. Salienta-se que em meios urbanos soma-se ainda os 

problemas de entupimento e obstrução dos dispositivos devido ao acúmulo de resíduos 

sólidos e sedimentos, conforme já abordado neste Diagnóstico. 

 

O PSB-JF (2014) levantou 8 pontos problemáticos quanto à micro e macrodrenagem urbana. 

Em visita técnica ao município, realizada em março de 2022, os pontos cujos problemas de 

alagamento não foram solucionados foram novamente vistoriados.  

 

De acordo com a SO, apenas dois pontos de alagamentos apontados pelo PSB-JF em 2014 

foram solucionados, são eles: 

 

 Ponto de alagamento na Avenida Francisco Valadares, esquina com a Rua Sinval 

Correa (Bairro Poço Rico): De acordo com a SO, em 2019 foi executado neste trecho 

uma rede com tubo de concreto,1000 mm, substituindo outra rede antiga, de 600 mm; 

 Ponto de alagamento na Avenida Barão do Rio Branco (Bairro Bom Pastor): Neste 

ponto ocorreram intervenções de manutenção corretiva, em diversas datas, com 

substituição de manilhas quebradas e limpeza da rede. Segundo a SO, não houveram 

novos episódios de alagamento no local desde então. 

 

Os pontos de alagamento representam riscos às pessoas e aos automóveis que transitam no 

local, pois podem cobrir buracos na pista e no passeio público, além da possibilidade de 

ocorrência de transmissão de doenças. Ademais, em ocorrências extremas, os alagamentos 

podem levar a estragos que envolvem perdas materiais e, em alguns casos, até mesmo de 

vidas. 

 

A Figura 63 apresenta o mapeamento dos pontos mais crônicos e recorrentes frente aos 

eventos de alagamentos de acordo com a SO. Estes foram apresentados pela Secretaria 

durante as visitas técnicas ao município, realizadas em março de 2022.  

 

No mapeamento da Figura 63 apresenta-se também os pontos de alagamento levantados 

pela defesa civil entre 2021 e 2022, pelo monitoramento de redes sociais e ao longo de 

vistorias preventivas, isto é, compreende também a ocorrência de eventos em que a Defesa 

Civil não é acionada pela população. A listagem contendo o endereço desses pontos 

apresenta-se abaixo no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Pontos de alagamento levantados pela defesa civil nos anos de 2021 e 2022. 

Endereço Bairro BO Latitude Longitude 

Av. Barão do Rio Branco (Mergulhão) Centro Não consta -21,7523 -43,3521 

Av Deusdedith Salgado Teixeiras Não consta -21,8025 -43,3702 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck (Prox. ao 
Jóquei Club) 

Cerâmica Não consta -21,7271 -43,3963 

Rua Uruguaiana Jardim Gloria Não consta -21,7534 -43,3589 

Av. dos Andradas com Av. Rio Branco Centro Não consta -21,7536 -43,3518 

Av. Presidente Itamar Franco São Mateus Não consta -21,7665 -43,3485 

Rua Silva Jardim Centro Não consta -21,7549 -43,3518 

Av. Sete de Setembro Centro Não consta -21,7555 -43,3437 

Não consta Linhares Não consta -21,7308 -43,3249 

Rua Barão de Cataguases Santa Helena Não consta -21,7537 -43,3523 

Av. Francisco Bernardino, n° 233 Centro Não consta -21,7576 -43,3461 

Spina Ville II São Pedro Não consta -21,7823 -43,3964 

Supermercado São Pedro Não consta -21,7764 -43,3908 

Não consta Granbery Não consta -21,7672 -43,3452 

Avenida Sete de Setembro, esquina com a Rua 
Cesário Alvim 

Cesário Alvim Não consta -21,7569 -43,3416 

Avenida Governador Valadares, próximo ao nº 
481 

Mariano 
Procópio 

Não consta -21,7435 -43,3528 

Rua Américo Luz 
Manoel 
Honório 

Não consta -21,7431 -43,3522 

Rua Américo Lobo, próximo ao nº 2498 Progresso Não consta -21,7323 -43,3472 

Rua Diva Garcia Linhares Não consta -21,733 -43,3271 

Rua Benjamin Constant esquina com Avenida 
Barão do Rio Branco 

Centro Não consta -21,756 -43,3512 

Avenida dos Andradas, próximo ao nº 222 Centro Não consta -21,754 -43,3521 

Rua Diomar Monteiro Grama Não consta -21,6863 -43,3294 

Rua Barão de Cataguases, esquina com a 
Avenida Barão do Rio Branco 

Centro Não consta -21,756 -43,3512 

Avenida Rui Barbosa Santa Terezinha Não consta -21,741 -43,3631 

Rua Vitorino Braga Vitorino Braga Não consta -21,7493 -43,3419 

Rua Américo Lobo, próximo ao nº 896 
Manoel 
Honório 

Não consta -21,7434 -43,3546 

Rua Santo Antônio Centro Não consta -21,766 -43,3499 

Avenida Barão do Rio Branco (Largo do 
Riachuelo) 

Centro Não consta -21,7574 -43,3522 

Rua Silva Jardim Centro Não consta -21,7553 -43,3527 
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Endereço Bairro BO Latitude Longitude 

Rua Elpídio José dos Reis Nova Era Não consta -21,7072 -43,4269 

Proximidade São Pedro e Marilândia São Pedro Não consta -21,7831 -43,3919 

Água Limpa esquina com Rua Torreões Santa Luzia Não consta -21,7861 -43,345 

Rua Marciano Pinto esquina com José Augusto 
de Paula 

Vale Verde Não consta -21,8044 -43,3557 

Av. Santa Luzia com R. José Nunes Leal Santa Luzia Não consta -21,7896 -43,3447 

Rua Salvador Moura Fontes (Córrego) Santa Efigênia Não consta -21,7977 -43,3549 

Mariano Procópio (Córrego) 
Mariano 
Procópio 

Não consta -21,7472 -43,3626 

Av. Darcy Vargas Ipiranga Não consta -21,7916 -43,3522 

Av. Ibitiguaia Santa Luzia 

BO 93-12/2021, 
BO 98-12/2021, 
BO 99-12/2021, 

BO 100-12/2021, 
BO 102-12/2021 

-21,7864 -43,3483 

R. Água Limpa com Portos das Flores Santa Luzia Não consta -21,7865 -43,3457 

Não consta Teixeiras Não consta -21,7912 -43,3608 

Av. Presidente Costa e Silva São Pedro Não consta -21,7676 -43,3683 

Estrada de Filgueiras Filgueiras Não consta -21,6791 -43,3214 

Não consta 
Bairro 
industrial 

Não consta -21,7308 -43,3927 

Não consta São Pedro Não consta 0 0 

Rua Barão de Cataguases Centro Não consta -21,7541 -43,3531 

Não consta Nova Era Não consta -21,7008 -43,4248 

R. Jardim Cachoeira Igrejinha Não consta -21,7624 -43,3435 

Vila São Benedito 
Francisco 
Bernardino 

Não consta -21,7562 -43,4372 

Rua Tomaz Gonzaga 
Francisco 
Bernardino 

Não consta -21,7348 -43,3969 

Não consta Encosta do Sol Não consta -21,7375 -43,4 

Av. Juscelino Kubistscheck Cerâmica Não consta -21,7371 -43,3886 

Rua Miguel Marinho Santa Cruz Não consta -21,7096 -43,4428 

Rua Geraldo Scaldine Machado Jardim Natal Não consta -21,7339 -43,4021 

Rua Paulo Garcia Benfica Não consta -21,6876 -43,4361 

Rua Diomar Monteiro Grama Não consta -21,6865 -43,3293 

Não consta Cesário Alvim Não consta -21,7558 -43,3406 

Avenida Antônio Guimarães Peralva Jóquei Clube II Não consta -21,7111 -43,4103 

Rua Vereador Hélio Zanini, próximo ao Zico Viña Del Mar Não consta -21,7778 -43,3975 

Avenida Presidente Itamar Franco Centro Não consta -21,7646 -43,3469 

Rua Paracatu Santa Terezinha Não consta -21,7266 -43,3544 

Rua Octavio Malvaccini Spinaville II Não consta -21,7825 -43,3964 

Avenida Presidente Costa e Silva, próximo ao nº 
1812 

São Pedro Não consta -21,7722 -43,3722 

Rua Luiz Vilani 
São Judas 
Tadeu 

Não consta -21,7068 -43,4383 

Avenida Juscelino Kubitscheck Nova Era Não consta -21,7049 -43,4184 

Endereço Bairro BO Latitude Longitude 

Não consta Jardim do Sol Não consta -21,7573 -43,334 

Rua Martinho Gonçalves Cerâmica Não consta -21,7385 -43,3833 

Avenida dos Andradas, esquina com a Rua 
Benjamin Constant 

Centro Não consta -21,7512 -43,3541 

Rua Cesário Alvim São Bernardo Não consta -21,7556 -43,3399 

Não consta 
Francisco 
Bernardino 

Não consta -21,7344 -43,3938 

Rua Severino Meirelles, esquina Rua Doutor 
José Cesário 

Alto dos Passos Não consta -21,7736 -43,3474 

Rua Doutor Henrique Burnier 
Mariano 
Procópio 

Não consta -21,7426 -43,3687 

Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo à Praça 
Céu 

Benfica Não consta -21,6962 -43,4291 

Rua Doutor José Eutrópio Santa Terezinha Não consta -21,7409 -43,365 

Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a 
Avenida Dr José Procópio Teixeira 

Bom Pastor Não consta -21,776 -43,3414 

Não consta Democrata Não consta -21,7484 -43,3652 

Avenida Olavo Bilac Cerâmica Não consta -21,7405 -43,3835 

Avenida Juscelino Kubitscheck Cidade do Sol Não consta -21,715 -43,407 

Rua Piaui, próximo do nº 568 São Bernardo Não consta -21,7563 -43,338 

Rua José Paulino Sobrinho 
São Judas 
Tadeu 

Não consta -21,7041 -43,4335 

Rua Bartolomeu dos Santos São Damião Não consta -21,7021 -43,4463 

Avenida Pedro Timponi Benfica Não consta -21,6949 -43,4419 

Rua Melo Franco São Mateus Não consta -21,7786 -43,3533 

Rua General Almerindo da Silva Gomes Nova Era Não consta -21,7011 -43,4254 

Avenida Doutor Simeão de Faria 
São Judas 
Tadeu 

Não consta -21,7095 -43,4341 

Rua Clea Gervasson Halfeld, próximo a Escola 
Estadual José Saint Clair Alves 

Santa Clara Não consta -21,714 -43,4379 

Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo à 
entrada para o Bairro Santa Cruz 

Santa Cruz Não consta -21,7095 -43,435 

Avenida Antônio Simão Firjan 
Distrito 
Industrial 

Não consta -21,6812 -43,4413 

Rua General da Silva Gomes Nova Era Não consta -21,7011 -43,4254 
Fonte: SSPDC, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão do Plano de Saneamento Básico 
Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 
67 

 

 

Figura 63: Pontos de alagamento no município apontados pela SO e pelo monitoramento da Defesa Civil. 
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Observa-se a partir do mapeamento (Figura 63) que a maior quantidade de pontos de 

alagamento concentra-se na BD 47 (Sem nome), localizada na RP Centro, a qual abrange os 

bairros Santa Helena e Jardim Glória. Outras bacias com quantidade significativa de pontos 

são: BD 45 (Córrego São Pedro) – RP Oeste, BD 48 (Córrego Independência/Dom Bosco) – 

RP Centro, BD 59 (Córrego Ipiranga) - RP Sul, e BD 29 (Córrego Santa Cruz) - RP Norte. 

 

Figura 64: Número de pontos de alagamento por sub-bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022 a partir de dados da SSPDC, 2022 e da visita técnica, 2022. 

 

Em seguida, encontram-se dashboards contendo croqui e descrição dos locais mais críticos 

de alagamento indicados pela SO, sendo alguns já apontados pelo PSB-JF elaborado em 

2014. 

 

Ressalta-se que os dashboards apresentam apenas os pontos de alagamento, isto é, aqueles 

decorrentes da incapacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana existentes ou 

devido à inexistência de tais infraestruturas. As áreas com ocorrências de inundações, ou 

seja, onde ocorre o extravasamento das águas do canal de drenagem atingindo vias e/ou 

equipamentos urbanos, serão abordadas mais à frente, no item 5.2 do presente Diagnóstico. 
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PONTO 1

Local
Rua Silva Jardim com a Rua Santo Antônio e com a Avenida 

dos Andradas

Coordenadas Planas (UTM) 7593346,11 m E e 670348,44 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 47)

Região de Planejamento CENTRO

• Foi informado pela Secretaria de Obras que a Avenida dos Andradas também apresenta ocorrências de alagamento no trecho entre a esquina com a Rua 

Silva Jardim até a esquina com a Rua Barão de Cataguases, porém, de acordo com o monitoramento de redes sociais realizado pela Defesa Civil, o 

alagamento se estende até a esquina com a Av. Barão do Rio Branco (indicado no croqui). Ao todo foram 4 ocorrências de alagamento entre janeiro de 2021 e 

fevereiro de 2022 ao longo da Avenida dos Andradas;                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Durante visita técnica observou-se a presença de caixa coletora na Av. dos Andradas com ausência de sarjeta e em cota superior à via, fator que dificulta a 

coleta das águas pluviais.

Descrição do Problema

• Área de alagamento na esquina da Rua Silva Jardim com a Rua Santo Antônio, região que 

encontra-se a uma conta inferior em relação às suas contribuições, como pode ser 

observado no croqui ao lado;                                                                                                                         

• Foram construídas duas redes com o intuito de reduzir o volume de água pluvial que segue 

para o canal da Rua Silva Jardim, a primeira na Rua Luís Perry e a segunda na Rua Barão 

de Cataguazes (coleta a água pluvial desde o ponto de cota mais alta e segue até o rio 

Paraibuna), reduzindo a demanda ao canal da Rua Silva Jardim (PSB-JF, 2014);                                                                                                                                                                                                          

• No caso da Rua Luiz Perry, a vazão gerada é encaminhada à Rua Santo Antônio e 

direcionado para o canal da Rua Silva Jardim, somando-se à proveniente desta ultima;                                        

• Foi observado durante visita técnica, realizada em março de 2022, a presença de resíduos 

dispostos pela via e sobre bocas de lobo, situação que pode agravar eventos de 

alagamentos;                                                                                                                                         

• Entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, três eventos de alagamento foram identificados 

pelo monitoramento de redes sociais da Defesa Civil na Rua Silva Jardim e um evento na 

Rua Santo Antônio. 

Bocas de lobo na Rua Silva Jardim

Presença de resíduos sólidos dispostos pela esquina entre 
a Rua Santo Antônio e a Rua Silva Jardim

Fonte: Visita técnica, 2022.

Sentido do 
Escoamento

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Caixa coletora com gradeamento localizada a 
uma cota superior à Av. dos Andradas

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.
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PONTO 2

Local Rua Professora Violeta dos Santos e Rua Senador Feliciano Pena

Coordenadas Planas (UTM) 7594145,44 m E e 669318,48 m S

Bacia Hidrográfica Córrego São Pedro (PA BD 45)

Região de Planejamento CENTRO

Descrição do Problema

• Ponto de alagamento na Rua Prof. Violeta dos Santos devido ao extravasamento do 

Córrego São Pedro;                                                                                                                                                     

• O córrego passa por um canal construído sob a linha férrea que ladeia a Rua Mariano

Procópio, seguindo para um para um trecho de canalização aberta do outro lado desta rua 

até o Rio Paraibuna (PSB-JF, 2014);                                                                                                                                                                                                

• A altura do canal é pequena para o grande volume de água que segue para o trecho de 

canalização aberta nos períodos de grande intensidade pluviométrica, o que faz com que o 

volume de água que escoa por ele, sofra retenção. Desta forma, a água retida passa por 

cima da linha férrea, inundando não somente a rua Violeta Santos, mas também o trecho da 

rua Mariano Procópio (PSB-JF, 2013) e da Rua Senador Feliciano Pena. Além disso a área 

encontra-se em cota altimétrica inferior;                                                                                                                                                                                      

• De acordo com a Secretaria de Obras, nos eventos chuvosos do início de 2022 não houve 

problema no local, porém, nos anos anteriores foi recorrente. Vale ressaltar que antes das 

chuvas havia sido feita a limpeza à montante do Córrego São Pedro, o que pode ter 

contribuído para a capacidade de transporte do canal, evitando o seu extravasamento. 

Entretanto, uma situação de alagamento foi identificada na Rua Professora Violeta dos 

Santos no dia 13/02/2022 pelo monitoramento de redes sociais realizado pela Defesa Civil, 

alertando sobre a problemática do local.                                

Bocas de lobo na Rua Prof. Violeta dos Santos

Córrego São Pedro

Estrangulamento do Canal 

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: PSB-JF, 2014.

Área de 
Alagamento 
Aproximada
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PONTO 3

Local Ao longo da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

Coordenadas Planas (UTM)

Bacia Hidrográfica

Região de Planejamento NORTE

Descrição do Problema

• São diversos pontos de alagamento ao longo da Av. Presidente Juscelino Kubitschek;                                                                                                                                                            

• Os alagamentos ocorrem devido à incapacidade dos equipamentos de drenagem em 

promover o escoamento das águas pluviais em grandes eventos chuvosos, como em alguns 

trechos da via onde foram implantadas redes pluviais com diâmetro de DN 40;                                                                                                                                                                                                                                       

• O estrangulamento do leito do Córrego Santa Cruz na passagem pela linha férrea, na 

entrada do bairro Santa Cruz, também influencia para o acúmulo de águas pluviais na via;                                                                                                                                                                                           

• Como pode ser observado nas imagens ao lado, a Avenida apresenta baixa declividade, 

fator que contribui para o acúmulo de água;                                                                                                                                                  

• Entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, seis eventos de alagamento foram identificados 

pelo monitoramento de redes sociais da Defesa Civil na Av. Presidente Juscelino 

Kubitschek, sendo três destes especificados como nas proximidades da Praça CEU, da 

entrada do bairro Santa Cruz (localidades apresentadas na figura ao lado), bem como 

próximo ao Jóquei Club, ponto mais ao sul da avenida.

Boca de lobo na Avenida

Vista da Avenida

Linha
Férrea

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.
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PONTO 4

Local Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

Coordenadas Planas (UTM) 7594145,44 m E e 666411,97 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 40)

Região de Planejamento CENTRO-OESTE

Descrição do Problema

• Ponto apresentado pela Secretaria de Obras na visita técnica ao município (03/22), 

também localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek;                                                                                                                                                            

• Localidade recebe contribuições da Rua Comendador Frederico de Assis e das cotas 

altimétricas mais elevadas da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, além de 

escoamento superficial oriundo de morraria, conforme apresentado na figura ao lado;                                                                                                                                                                                               

• Em eventos adversos a região próxima à sinaleira da Avenida alaga, bem como os 

pontos mais baixos a esta, como é o caso da oficina mecânica que, segundo a Secretaria 

de Obras, tem o seu interior atingido em eventos de chuvas intensas;                                               

• Foram identificadas bocas de lobo localizadas no ponto mais baixo da Rua Comendador 

Frederico de Assis, bem como boca de lobo e rede neste trecho da Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek e na Rua Berta Halfeld Paleta, porém estas não comportam 

suficientemente o volume em eventos adversos. Os dispositivos, como é possível observar 

nas fotografias abaixo, apresentavam-se obstruidos, ou parcialmente obstruidos, por 

vegetação e até mesmo danificados, o que facilita a inserção de resíduos e sedimentos 

carreados pela chuva no interior dessas estruturas. 

Bocas de lobo na Rua Comendador Frederico de Assis

Contribuição oriunda de morraria

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Vista para a Avenida
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PONTO 5

Local Rua Henrique Simões com Rua Tomaz Cameron

Coordenadas Planas (UTM) 7595846,32 m E e 666502,66 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 40)

Região de Planejamento CENTRO-OESTE

Descrição do Problema

• O ponto de alagamento se situa em uma cota mais baixa em relação ao rio Paraibuna. 

Assim, quando o rio atinge altura total da planície de inundação, há refluxo da água pluvial 

na rede da rua e em consequência disso, o alagamento da via (PSB-JF, 2013);                                                                                                                                                           

• Observou-se durante a visita técnica que a canalização subterranea, a partir da boca de 

lobo com grelha (indicada na figura ao lado) passa sob uma residência, extravasando em 

eventos adversos;                                                                                                                                             

• O PSB-JF (2013) apontou a não conservação dos dispositivos de drenagem, porém, 

durante visita realizada em março de 2022, observou-se que os mesmos foram 

substituídos ou passaram pro processo de manutenção, como pode ser observado nas 

fotografias abaixo.

Boca de lobo na Rua Tomaz Cameron 
em 2013

Boca de lobo na Rua Tomaz Cameron 
substituída

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Ocorrência de alagamento na Rua Henrique Simões em 
11/03/2018

Fonte: G1 Zona da Mata, 2018.

Fonte: PSB-JF, 2014. Fonte: Visita técnica, 2022.
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PONTO 6

Local Rua Olímpio Reis com a Travessa José Iscold

Coordenadas Planas (UTM) 7593353,23 m E e 669752,60 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 47)

Região de Planejamento CENTRO

Descrição do Problema

• Há problema de alagamentos na Rua Olímpio Reis, próximo à esquina com a Travessa 

José Iscold. Além do ponto receber contribuições de cotas altimétricas elevadas de 

ambas as vias, durante visita técnica não foi identificada a presença de redes e 

dispositivos de drenagem urbana;                                                                                                      

• Recentemente, em janeiro de 2022, foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO 162-

1/2022) no local.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Travessa 
José Iscold

Área de 
Alagamento 
Aproximada
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PONTO 7

Local Rua Paulo Garcia com a Rua Prof. Helena Antipoff

Coordenadas Planas (UTM) 7601307,14 m E e 661661,66 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 25)

Região de Planejamento NORTE

Descrição do Problema

• Ocorrências de alagamento ao longo da Rua Paulo Garcia. Esta encontra-se em região 

com baixa declividade, que não oferece escoamento adequado para as águas pluviais, 

porém a uma cota altimétrica inferior à Rua Professora Helena Antipoff e da Rua Antônio 

Simão Firjam, recendo contribuições destas vias;                                                                                                                     

• Foram identificadas apenas duas bocas de lobo neste trecho da Rua Paulo Garcia, 

sendo uma delas obstruída e ambas com presença de resíduos sólidos, possivelmente 

carreados durante precipitações; Além da obstrução, as bocas de lobo não são capazes 

de escoar à jusante devido à sua posição altimétrica e não continuação da rede, o que 

resulta no alagamento da área em eventos chuvosos;                                                                                                                                           

• Entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, foi registrado uma ocorrência de alagamento 

na Rua Paulo Garcia, em dezembro de 2021, pelo monitoramento de redes sociais 

realizado pela Defesa Civil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• As fotografias abaixo mostram a situação dos dispositivos de drenagem pluvial da via, 

em que é evidente a presença de resíduos sólidos e a erosão devido a menor capacidade 

de engolimento das bocas de lobo em relações vazões em escoamento pela sarjeta. Tal 

diagnóstico aponta para a falta de manutenção do sistema de drenagem no local.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Acúmulo de resíduos sólidos e obstrução da boca de lobo

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Escoamento 
Superficial

R. Antônio 
Simão Firjam 

R. Paulo     
Garcia

Bocas de 
Lobo

Acúmulo de resíduos sólidos e sedimentos na boca de lobo

Fonte: Visita técnica, 2022.
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PONTO 8

Local Rua Padre Gabriel Van Wik

Coordenadas Planas (UTM) 7601370,22 m E e 661378,22 m S

Bacia Hidrográfica Sem nome (PA BD 25)

Região de Planejamento NORTE

Descrição do Problema

• Ocorrências de alagamento na Rua Padre Gabriel Van Wik;                                                                                                                                                                                                        

• A Rua encontra-se em área de baixa declividade longitudinal, portanto, em eventos 

adversos de chuva, aliados a insuficiência das bocas de lobo, bem como do 

encharcamento do solo, o fluxo do escoamento pluvial na sarjeta até a boca de lobo é 

prejudicado, havendo acúmulo sobre a via. Observou-se ainda quantidade insuficiente de 

bocas de lobo distribuídas pela rua;                                                                                                                                                                                                       

• A via não possui redes subterrâneas, mas apresenta bocas de lobo que encaminham as 

contribuições coletadas para terreno a qual a prefeitura não tem conhecimento, indicado 

no croqui ao lado;                                                                                                                                                                                         

• Observa-se que a boca de lobo, indicada na fotografia abaixo, não apresenta 

gradeamento para a retenção de resíduos sólidos e sedimentos carreamentos pela chuva, 

fator que contribui para a obstrução e, consequentemente, para a  diminuição da eficiência 

de transporte do dispositivo.

Boca de lobo presente na Rua Padre Gabriel Van Wik
Sentido do 

escoamento

Terreno de 
deságue da 
drenagem 

pluvial

Fonte: Visita técnica, 2022.

Área de 
Alagamento 
Aproximada
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PONTO 9

Local Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Sampaio

Coordenadas Planas (UTM) 7592064,15 m E e 670799,28 m S

Bacia Hidrográfica Córrego Independência (PA BD 48)

Região de Planejamento CENTRO

Descrição do Problema

• Alagamento recorrente na esquina da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Sampaio. 

De acordo com a Secretaria de Obras, o nível da água em eventos adversos chega a 

atingir a agência do Banco do Brasil, localizada nesta esquina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Foram identificadas duas bocas de lobo nesta esquina (coletam a água oriunda do 

escoamento superficial da Rua Sampaio até as redes subterrâneas da Avenida), porém, 

os dispositivos se mostram incapazes de captarem todo o escoamento das sarjetas, 

ocorrendo o acúmulo das águas pluviais nas mesmas, culminando em alagamentos;                                                                                                                                                                       

• Como pode-se observar no croqui ao lado, além de receber contribuição da Av. Barão do 

Rio Branco, a área recebe contribuição das cotas altimétricas mais elevadas da Rua 

Sampaio, oriundas do bairro Gramberry, que não possui sistema de drenagem pluvial, 

agravando o problema. Vale ressaltar que a partir da esquina da Rua Sampaio com a Rua 

Batista de Oliveira há rede subterrânea o que configura uma maior distribuição de coleta 

do volume de escoamento superficial gerado à montante desse ponto, porém, não é 

suficiente para evitar o alagamento no local.

Bocas de lobo presentes na esquina da Avenida com a Rua Sampaio

Sentido do 
escoamento 

superficial

Fonte: Visita técnica, 2022.

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Ruas com redes
subterrâneas

Vista da Rua Sampaio

Fonte: Visita técnica, 2022.
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PONTO 10

Local Avenida Santa Luzia

Coordenadas Planas (UTM) 7589967,98 m E e 670888,24 m S

Bacia Hidrográfica Córrego Ipiranga (PA BD 59)

Região de Planejamento SUL

Descrição do Problema

• O alagamento na via em chuvas intensas ocorre quando o nível do Córrego Ipiranga se 

eleva e ultrapassa a sessão das galerias de microdrenagem afluentes ao canal, causando 

o represamento das águas coletadas pelos dispositivos e, consequentemente, a 

inundação das vias;                                                                                                                                                   

• De acordo com a Defesa Civil, as ruas Água Limpa e Porto das Flores também são 

atingidas pelos alagamentos. Foi registrado pela defesa civil, em 17/12/21, ocorrência de 

alagamentos na Rua Água Limpa com a Rua Torreões bem como na esquina com a Rua 

Porto das Flores. Nos locais foram identificados dispositivos de drenagem insuficientes ou 

obstruídos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Durante a visita técnica ao córrego, realizada em março de 2022, haviam entulhos 

dispostos de modo irregular no local devido à lixeira pública com transbordamento e 

presença de resíduos sobre a via.

Presença de resíduos e entulhos dispostos próximo ao Córrego 
Ipiranga.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Deságue das tubulações de microdrenagem próximo ao nível do córrego

Fonte: Visita técnica, 2022.

Área de 
Alagamento 
Aproximada
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PONTO 11

Local Rua Severino Meirelles e Rua Doutor José Cesário

Coordenadas Planas (UTM) 7591323,07 m E e 670842,37 m S

Bacia Hidrográfica Córrego Independência (PA BD 48)

Região de Planejamento CENTRO

Descrição do Problema

• Alagamento ao longo da Rua Severino Meirelles, atingindo também as cotas altimétricas 

inferiores da Rua Doutor José Cesário. De acordo com a Secretaria de Obras e com a 

Defesa Civil, tanto os fundos do Hospital HPS como o Supermercado Bahamas são 

atingidos pelos alagamentos em eventos chuvosos adversos, sendo o cruzamento entre 

as ruas o ponto mais crítico, chegando a causar danos aos veículos estacionados. 

Segundo a Defesa Civil, será implantado sinalização vertical em relação ao risco de 

alagamento do local;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Sob a Rua Severino Meirelles encontra-se um trecho canalizado do Córrego Lamaçal que 

em eventos adversos passa a operar como conduto forçado, extravasando poços de visita 

e interrompendo a capacidade de transporte dos dispositivos de drenagem pluvial 

conectados ao canal;                                                                                                                                                                                                               

• Recentemente, no dia 10/01/2022, foi identificado pelo monitoramento de redes sociais 

da Defesa Civil uma ocorrência de alagamento na esquina da Rua Severino Meirelles com 

a Rua Doutor Jose Cesário.

Dispositivos identificados no local durante visita técnica.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: G1 Zona da Mata, 2020.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Ocorrência de alagamento nas vias em 02/12/2020.

Sentido do 
escoamento 

superficial

Canal Lamaçal

Esquina entre as duas vias
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PONTO 12

Local Rua Tenente Paulo Maria Delace

Coordenadas Planas (UTM) 7593402,47 m E e 667689,51 m S

Bacia Hidrográfica Córrego São Pedro (PA BD 45)

Região de Planejamento OESTE

Descrição do Problema

• O ponto de alagamento na Rua Tenente Paulo Maria Delace recebe contribuições à 

montante da via, bem como contribuições da Rua Luiz Kelmer e da Rua Simão Gabriel 

Sfeir;

•  As ruas Luiz Kelmer e Simão Gabriel Sfeir apresentam bocas de lobo nos pontos mais 

baixos, porém, durante a visita técnica foi identificada a presença de dispositivos 

obstruídos e danificados, como pode-se observar na figura ao lado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Além da presença de resíduos sólidos sobre os dispositivos, verificou-se que a via 

necessita de limpeza urbana, visto que foram observadas folhas no interior de boca de 

lobo e meio-fio à jusante do ponto de alagamento, fator que pode prejudicar a capacidade 

de transporte da rede. 
Dispositivos de drenagem pluvial presentes na área

Fonte: Visita técnica, 2022.

Fonte: Visita técnica, 2022.

Boca de lobo obstruída na R. 
Simão Gabriel Sfeir

Escoamento superficial oriundo 
da Rua Luiz Kelmer

Área de 
Alagamento 
Aproximada
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PONTO 13

Local Rua Padre Café com a Av. Presidente Itamar Franco

Coordenadas Planas (UTM) 7591474,59 m E e 670206,93 m S

Bacia Hidrográfica Córrego Independência (PA BD 48)

Região de Planejamento CENTRO

Descrição do Problema

• O alagamento ocorre no cruzamento das duas vias, devido ao grande volume de água 

que escoa superficialmente pela rua Padre Café, sendo os dispositivos de drenagem 

insuficientes para promover o escoamento da vazão gerada, em eventos de alta 

precipitação, até o Córrego Independência, canalizado sob a Avenida Presidente Itamar 

Franco;                                                                                                                                                             

•  Nesse trecho o córrego canalizado não apresenta acesso para visitação, 

impossibilitando a manutenção e limpeza do mesmo;                                                                                                                                                

• A imagem abaixo mostra uma situação de alagamento no ponto em janeiro de 2021 

onde a água invadiu estabelecimentos comerciais, decorrente de uma chuva de 55,6 mm 

de precipitação durante uma hora.

Fonte: Google Earth Pro, 2021.

Área de 
Alagamento 
Aproximada

Alagamento na Rua Padra Café em Janeiro/2021.

Fonte: TV Integração/G1, 2021.

Alagamento na Rua Padra Café em Janeiro/2021.
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5 CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO E PROCESSOS 

EROSIVOS 

 

As áreas de risco são aquelas passíveis de serem atingidas por fenômenos ou processos 

naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). Tais 

fenômenos, sejam eles hidrológicos ou os movimentos de massa, são naturais, mas nas 

cidades os seus comportamentos se alteram devido às interferências humanas. 

 

As pessoas que habitam em áreas de risco estão sujeitas a danos à integridade física, perdas 

materiais e patrimoniais. Normalmente, no contexto das cidades brasileiras, essas áreas 

correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Dessa forma, a identificação dessas áreas é essencial para que haja gestão de riscos por 

parte da gestão pública, como prevê a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 

Federal nº 12.608/2012). 

 

De acordo com a Lei Federal Nº 12.608/2012, é responsabilidade dos municípios identificar 

e mapear áreas de risco, além de promover a fiscalização desses locais e vedar novas 

ocupações nessas áreas. 

 

Em 2016 a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora realizou o mapeamento das áreas de 

risco do município, que vem sendo atualizado ao longo dos anos. O mapeamento foi realizado 

a partir de visitas de técnicos aos locais e do preenchimento de fichas de caracterização de 

risco. Com isso, foram traçados os perfis das áreas e, junto com arquivos fotográficos, 

delimitado as manchas de risco no mapa, caracterizadas em quatro graus: R1, R2, R3 e R4 

(G1 ZONA DA MATA, 2016).  

 

Além do mapeamento, foi identificado o perfil dos moradores dessas áreas de risco em 

parceria com assistentes sociais. Com isso, a Defesa Civil consegue monitorar as regiões, 

realizar ações e campanhas de prevenção, bem como traçar estratégias voltadas à proteção 

das áreas e populações mais vulneráveis.  

 

 PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DO ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 

 

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) no Município de Juiz de Fora constitui-se 

de estudo realizado a partir de um convênio firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora, através 

da Defesa Civil, e o Ministério das Cidades, sendo elaborado no ano de 2007.   

 

No ano de 2013 foi desenvolvida a revisão do PMRR pela Fundação Israel Pinheiro (FIP). 

Atualmente o plano encontra-se em processo de atualização. 

 

Os mapeamentos das áreas de risco geológico para Juiz de Fora foram, portanto, 

desenvolvidos na segunda etapa do PMRR. Para a elaboração dos mapeamentos foi definido 

o grau de probabilidade de risco, conforme Quadro 11 a seguir. 

 

Quadro 11: Grau de probabilidade para riscos de escorregamento. 

Grau de 

Probabilidade 
Descrição 

R1                         

BAIXO 

 Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para 

o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos; 

 Não se observa(m) evidência(s) de instabilidade; 

 Não há indícios de desenvolvimento de processos de instabilização de encostas 

e de margens de drenagens; 

 É a condição menos crítica. Dessa forma, mantidas as condições existentes, não 

se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 ano. 

R2                         

MÉDIO 

 Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para 

o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos; 

 Observa-se a presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade (encostas e 

margens de drenagens), porém incipiente(s); 

  Processo de instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. Mantidas as 

condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos 

destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 

1 ano. 
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Grau de 

Probabilidade 
Descrição 

R3                         

ALTO 

 Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o 

desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos; 

 Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas 

no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.); 

 Processo de instabilização em pleno desenvolvimento, ainda sendo possível 

monitorar a evolução do processo. Mantidas as condições existentes, é 

perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 

chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano. 

R4                       

MUITO ALTO 

 Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos; 

 As evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em 

taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes 

inclinados, cicatrizes de escorregamento, feições erosivas, proximidade da 

moradia em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão 

presentes em grande número ou magnitude; 

 Processo de instabilização em avançado estágio de desenvolvimento. É a 

condição mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado 

seu elevado estágio de desenvolvimento; 

 Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos 

destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 

1 ano. 

Fonte: Ministério das Cidades, 2013, apud Brasil (2006). 

 

No PMRR (2013) foram delimitados 79 setores de risco geológico, tomando-se como base a 

metodologia proposta pelo Ministério das Cidades apresentada no Plano. Ao todo o plano 

verificou 2.359 domicílios localizados em setores de risco, sendo 33 classificados como em 

setores de risco médio, 40 como em setores de risco alto e 6 classificados como em setores 

de risco muito alto 

 

A revisão de 2013 avaliou áreas de altas declividades e encostas, que estão em situação de 

risco, e não somente mapeou áreas de risco em assentamentos precários, como foi 

desenvolvido em 2007, o que proporcionou um maior número de setores de risco. 

Não se verificou, em relação aos setores de risco de 2007, um agravamento do grau de risco 

identificado para as áreas, mesmo porque grande parte dos setores pré-setorizados e 

setorizados já haviam sido classificados com graus de risco elevados considerando que a 

declividade foi o parâmetro com maior peso nas análises por geoprocessamento que levaram 

a setorização deste plano (PMRR, 2013). 

 

 

 ÁREAS DE RISCO DE PROCESSOS HIDROLÓGICOS 

 

Os principais processos hidrológicos considerados nos trabalhos de setorização de áreas de 

risco geológico são aqueles causados pela elevação natural do volume de água nos cursos 

d’água, com eventual aumento da energia de escoamento (CPRM, 2021). Estes processos 

correspondem às inundações, enchentes e enxurradas, que integram a dinâmica fluvial 

natural, ocasionadas durante eventos pluviométricos episódicos ou contínuos, podendo ser 

intensificados por ações humanas inadequadas. 

 

A Figura 65 apresenta a classificação e definição dos processos hidrológicos presentes em 

Juiz de Fora.  

 

Figura 65: Classificação dos processos hidrológicos. 

 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2021. 

 

Enchentes

•Elevação gradativa e 
temporária do nível d’água 
em um canal de 
drenagem, devido ao 
aumento da vazão ou 
descarga;

•O nível d’água se limita ao 
leito maior dos canais 
fluviais.

Inundações

•Elevação gradativa e 
temporária do nível d’água 
em um canal de 
drenagem, devido ao 
aumento da vazão ou 
descarga;

•Ocorre o extravasamento 
das águas do canal fluvial 
principal;

•A água atinge a planície 
fluvial, ou planície de 
inundação;

•Em geral, decorre da 
evolução da enchente.

Enxurrada

•Enchente ou inundação 
brusca e de curta duração, 
dificultando a tomada de 
medidas protetivas;

•Caracteriza-se por 
escoamento superficial de 
alta energia de transporte 
e alto potencial destrutivo;

•Frequentemente 
associada com o processo 
de erosão de margem 
fluvial e em drenagens 
confinadas em relevos 
com encostas de alta 
declividade.
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5.2.1 Áreas de Risco a Inundações e Enxurradas 

 

O Rio Paraibuna é o principal curso d’água de Juiz de Fora, sendo responsável pelo 

escoamento de toda a bacia da área urbana, recebendo diversos afluentes ao longo do curso. 

Ao atravessar diversos bairros e margear uma das principais avenidas da cidade, a Avenida 

Brasil, o rio apresenta condições agravantes para o risco de inundação (SSPDC, 2021). 

 

A retificação do Rio Paraibuna, em 1979, conforme já abordado neste diagnóstico, ocorreu 

com o objetivo de controlar os transbordamentos de suas margens sobre a planície de 

inundação, porém não impediu a ocorrência de problemas posteriores relacionados ao 

fenômeno.  

 

De acordo com a SSPDC, os eventos de inundações mais recentes atingiram os bairros Santa 

Luzia (RP Sul), Igrejinha (RP Norte), Industrial (RP Centro-oeste) e bairro Linhares (RP Leste) 

e compreenderam as seguintes datas: 

 

Figura 66: Histórico de eventos de inundações recentes em Juiz de Fora. 

 

Fonte: SSPDC, 2022. 

 

Em janeiro de 2022 o Rio Paraibuna teve a sua segunda maior cheia em 20 anos, elevando 

seu nível em 3,98 metros, apenas 37 centímetros abaixo do limite dos tabuleiros das pontes 

do município, que é de 4,35 metros (TRIBUNA DE MINAS, 2022).  

 

A Figura 67 mostra uma fotografia da marca do aumento de nível da água do Rio Paraibuna 

na ponte, registrada em março de 2022, durante visita técnica ao município. 

 

 

 

 

Figura 67: Marca do aumento de nível do Rio Paraibuna na ponte indicada pela seta. 

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

O Rio Paraibuna é continuamente monitorado, havendo leitura horária de sua cota pelo 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e pela 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A medição é realizada de forma 

on-line, monitorando a possibilidade de ocorrências de enchentes e inundações na região à 

montante do local onde é instalada a Estação Hidrológica. A localização das Estações 

Hidrológicas inseridas no município será abordada mais à frente neste Diagnóstico. 

 

A Figura 68 apresenta o monitoramento das cotas do Rio Paraibuna, realizado pela ANA, que 

compreende o período de novembro de 2021 até março de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/12/2021

Bairro Santa 
Luzia

28/12/2021

Bairro 
Igrejinha

11/01/2022 

Bairro 
Industrial

19/02/2022 

Bairro 
Linhares
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Figura 68: Monitoramento do nível do Rio Paraibuna (nov/21 a mar/22) - PCD ETE Barbosa Lage. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022 a partir de SSPDC, 2022. 

 

Observa-se maiores elevação do nível do rio nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 

meses em que foram registrados os eventos de inundações citados na Figura 66. Nesses 

meses houve o atingimento da cota de alerta máximo, de 4,45 metros, valor apresentado pelo 

Plano de Contingência de Desastres Hidrogeológicos de Juiz de Fora (2021). 

 

Em meio urbano os problemas de inundações se agravam devido a diversos fatores, a citar 

a forma da bacia, relevo, forma do canal (canais retilíneos tendem a apresentar alto fluxo de 

transporte e rápida elevação de nível durante enchentes), uso e ocupação do solo e presença 

de vegetação. Em Juiz de Fora é evidente a ocupação das margens dos cursos d’água, a 

ausência das matas ciliares, bem como a crescente impermeabilização do solo devido ao 

crescimento urbano, atração de população e ocupação de áreas por muito tempo esquecidas, 

como são as de várzea que margeiam o Rio Paraibuna na região mais ao norte da cidade.  

Além disso, a ocupação das margens ou proximidade são alvo de intervenções no leito 

desses canais, que se configuram como obstruções ao escoamento natural das águas em 

épocas de cheias, fato observado e sentido pela população ribeirinha quando da ocorrência 

de chuvas mais intensas (PSB-JF, 2014). 

O Quadro 12 apresenta as principais regiões do município atingidas pelas inundações. As 

informações foram compiladas a partir do PSB-JF (2014) e através das orientações 

apontadas durante a visita técnica ao município pelos representantes da SO e da SSPDC. A 

área de risco na Rua Ministro Amarílio Lopes Salgado (Bairro Cascatinha) foi apresentada na 

listagem do PSB-JF (2014), porém, de acordo com a Secretaria de Obras, o problema já foi 

solucionado com a construção de um trecho de rede novo na Avenida Paulo Japiassu Coelho, 

no mesmo bairro. 

 

Além das áreas de suscetibilidade contendo grau de risco, na listagem apresentam-se 

também algumas áreas de risco identificadas pela SSPDC, porém ainda não mapeadas. De 

acordo com a SSPDC, o mapeamento está passando por atualização, sendo disponibilizado 

a delimitação da macha de inundação do bairro Igrejinha indicada no mapeamento da Figura 

69.  

 

Quadro 12: Áreas com problemas de inundações em Juiz de Fora. 

Localização 
Bacia/ Região de 

Planejamento 
Descrição dos Problemas 

Grau de 
Risco 

Bairro Industrial - 
Avenida Lucio 

Bittencurt e 
demais ruas do 

entorno do 
córrego Humaitá e 

Milho Branco. 

BD 39  (Bacia do 
Córrego Humaitá) 

RP CENTRO-
OESTE 

Em eventos chuvosos adversos, quando o nível 
do Rio Paraibuna se eleva, a água do canal é 
impedida de escoar, ocorrendo o extravasamento 
da sua calha e, consequentemente, a inundação 
ao longo das vias ao entorno, que possuem cota 
inferior à cota de inundação do Rio Paraibuna. Foi 
observada elevada taxa de impermeabilização e 
urbanização das margens, além de presença de 
resíduos sólidos no interior do córrego, 
possivelmente carreados durante as precipitações, 
além de evidente contaminação por esgotos 
domésticos.  
 

R3 

Bairro Industrial - 
Avenida Garcia 
Rodrigues Paes 
(Acesso Norte), 
Rua Henrique 
Simões e ruas 

adjacentes 

BD 40 (Sem 
nome) 

RP CENTRO-
OESTE 

Estas ruas possuem cota inferior à cota de 
inundação do Rio Paraibuna, ocorrendo 
inundações anuais. Verificou-se o assoreamento 
do rio, bem como ausência de borda de concreto 
na margem do rio de modo a conter o 
transbordamento sobre as vias. Uma solução 
levantada para o local é a instalação de sistema 
de bombeamento. 

R2 

Remonta 

PA BD 35 (Sem 
nome)  

RP CENTRO-
OESTE 

Ocupações nas margens do Rio Paraibuna. R3 
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Localização 
Bacia/ Região de 

Planejamento 
Descrição dos Problemas 

Grau de 
Risco 

Bairro São Pedro 
- Ruas Cidades 
da França, José 

Tarcísio 
Glanzmann e Rua 

L 

BD 45  (Córrego 
São Pedro)               
RP OESTE 

Estas ruas possuem cota inferior à cota de 
inundação do córrego São Pedro. As inundações 
são anuais. São ruas que foram interrompidas no 
trecho final pela construção da via São Pedro (BR 
440). O alagamento ocorre devido à elevação do 
nível do córrego, havendo refluxo das galerias 
pluviais dessas ruas, que são conectadas ao 
córrego. 

Não 
mapeado 

Bairro São Pedro 
- Avenida Pedro 

Henrique 
Krambeck 

BD 45 (Córrego 
São Pedro)  
RP OESTE 

Inundações periódicas do Córrego São Pedro. R2 

Bairro Mariano 
Procópio - Rua 

Senador Feliciano 
Pena 

BD 45 (Córrego 
São Pedro)  
RP OESTE 

Estrangulamento e consequente transbordamento 
do canal (Abordado no tem 4.7 deste diagnóstico) 

R2 

Bairro Igrejinha - 
Trechos de 

acesso ao bairro 

 BD 26 (Córrego 
Igrejinha/Três 

Pontes)  
RP NORTE 

Inundação de alguns trechos de acesso ao bairro, 
com destaque para a Rua Arnô Krambeck Duque, 
Rua da Estação e Rua A. O polígono com a área 
suscetível a inundações foi desenvolvido em 2021 
pela Defesa Civil. De acordo com a SSPDC 
(2021), o bairro igrejinha apresenta severo 
assoreamento na região de Igrejinha, onde há 
histórico de inundação. Além disso, possui 
também histórico de inundação na região da rua 
Lima Duarte em Benfica, onde há mapeamento de 
risco existente (Figura 69).  

Não 
Mapeado* 

Bairro Igrejinha - 
Rua José dos 

Santos e 
proximidades 

BD 26 (Córrego 
Igrejinha/Três 

Pontes)  
RP NORTE 

Inundação do Córrego Igrejinha/Três Pontes.  R2 

Bairro Ponte Preta 
– Proximidades 

da Avenida 
Marginal 

PA BD 25 (Sem 
nome)  

RP NORTE 

Inundação de áreas mais próximas ao Rio 
Paraibuna. Além disso, a velocidade do rio no 
trecho impõe risco de escorregamento de margem 
às residências envoltas a ele. Conforme apontado 
pelo SSPDC (2021), esta área de risco R4 no 
bairro Ponte Preta é potencializada pela alta 
vazão potencial do Ribeirão Espírito Santo, 
afluente do Rio Paraibuna. O trecho crítico do 
Ribeirão Espírito Santo para eventos hidrológicos 
está localizado próximo de sua foz, onde há 
intensa impermeabilização devido a presença de 
diversas indústrias na região (SSPDC, 2021). 

R4 

Benfica - Rua Inês 
Garcia e 

adjacentes 

BD 26 (Córrego 
Igrejinha/Três 

Pontes)  
RP NORTE 

Inundação do Córrego Igrejinha/Três Pontes, 

atingindo as casas e comércios localizados 
próximos à margem.  

Não 
mapeado 

Localização 
Bacia/ Região de 

Planejamento 
Descrição dos Problemas 

Grau de 
Risco 

Bairro Linhares - 
Rua Odilon Braga, 

Rua Lamartine 
Ferreira Leite, 

Rua Diva Garcia, 
Rua Itália. 

PA BE 55 
(Ribeirão 

Yungue/”Córrego” 
do Yung)         

 RP LESTE 

Durante as cheias ocorre inundações na região à 
jusante dos pontilhões do canal do Yungue, visto 
que o nível da água ultrapassa a altura das 
pontes, principalmente no trecho de confluência 
entre os córregos Yungue e Linhares, a qual é 
mapeada como área de risco de inundação 
(Figura 69). Observou-se o estrangulamento do 
canal devido à ocupação das margens, 
contribuições de esgotos e águas servidas pelas 
residências e disposições inadequadas de 
resíduos sólidos no canal. Isto, pois a sub-bacia 
apresenta elevada taxa de impermeabilização, 
urbanização das margens e trechos canalizados 
subterrâneos (SSPDC, 2021). 

R2 

Filgueiras - Rua 
Vereador José 

Joaquim 
Sombreiro, Rua 
Orlando Riani 

BE 41 (Ribeirão 
das Rosas)  

RP NORDESTE 
Inundação do Ribeirão das Rosas R2 

Filgueiras - Rua 
Diomar Monteiro  

BE 41 (Ribe 
irão das Rosas) 
RP NORDESTE 

Inundação do Ribeirão das Rosas sobre a Rua 
Diomar Monteiro e adjacentes.  

R2 

Grama – 
Proximidades da 
Avenida Juiz de 

Fora e Rua 
Ângelo Freguglia  

BE 41 (Ribeirão 
das Rosas)  

RP NORDESTE 
Inundação do Ribeirão das Rosas e afluentes.  R2 

Mariano Procópio 
- Rua Américo 

Lobo e adjacentes  

PA BD 40 (Sem 
nome)  

RP CENTRO 

Área de inundação do Córrego Matirumbide. Foi 
identificado depósitos irregulares de resíduos à 
montante. 

Não 
mapeado 

Retiro - Rua João 
Pires de Almeida, 
Avenida Francisco 
Alvares de Assis 

(entre 1600 e 
1700)  

BE 72 (Ribeirão 
Marmelo/Floresta)  

RP SUDESTE 

Inundações periódicas do Ribeirão 
Marmelo/Floresta. Na Rua João Pires de Almeida 
há represamento na ponte existente, ocasionando 
inundações à montante (Item 4.7 deste 
diagnóstico). 

R1 

Graminha – 
Avenida Joaquim 
Vicente Guedes 

BD 59 (Córrego 
Ipiranga)  
RP SUL 

Inundação do Córrego Ipiranga sobre a via. Aliado 
ao transbordamento do córrego, estão as falhas 
na drenagem próximo à ponte e bocas de lobo 
obstruídas em determinados pontos. 

Não 
mapeado 

Bairro Santa 
Efigênia - 

Proximidades da 
rua Salvador de 
Moura Fontes 

BD 59 (Córrego 
Ipiranga)  
RP SUL 

Inundações periódicas do Córrego Ipiranga, 
havendo relato de ocorrência recente por morador. 
O córrego foi canalizado em diferentes trechos 
que apresentam capacidade de transporte 
insuficiente, ocasionando inundações frequentes à 
montante desses trechos. O Córrego Ipiranga e 
Córrego Teixeiras apresentam bacia com elevada 
taxa de impermeabilização, urbanização das 
margens, descarte inadequado de resíduos em 
sua calha, bem como pontos de assoreamento 
que favorecem a ocorrência de eventos 
hidrológicos na área (SSPDC, 2021).. 

R2 

* Mancha de inundação encaminhada pelo SSPDC. 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022 a partir de PSB-JF, 2014 e SSPDC. 
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Figura 69: Mapeamento de áreas de risco a inundações. 
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O mapeamento desenvolvido pelo SSPDC, Figura 69, aponta para um total de 58 áreas de 

risco a inundações no município, sendo a maioria caracterizada como R2, ou risco médio 

(Figura 70).  

 

Figura 70: Áreas mapeadas pelo grau de risco a inundações. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

A partir do exposto, entende-se que as sub-bacias mais críticas quanto aos processos de 

inundações são BE 55 (Ribeirão Yungue/”Córrego” do Yung – RP Leste), BE 72 (Ribeirão 

Marmelo/Floresta – RP Sudeste), BD 26 (Córrego Igrejinha/Três Pontes – RP Norte), BD 39 

(Córrego Humaitá/Cachoeirinha – RP Centro-oeste) e BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul). 

 

Apenas uma área foi classificada como R4, isto é, de risco muito alto a inundações, localizada 

na RP Norte, nas proximidades da Avenida Marginal, no bairro Ponte Preta. A região sofre 

influência das inundações do Rio Paraibuna. Além disso, de acordo com a SSPDC, em 

eventos de cheia a velocidade do rio representa risco de escorregamento de margem às 

residências presentes no local.  

 

 

 

 

 

Figura 71: Área de risco muito alto (R4) a inundações do Rio Paraibuna.  

   

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

A Figura 72 apresenta o transbordamento do Rio Paraibuna sobre a Avenida Garcia 

Rodrigues Paes, no bairro Industrial em evento ocorrido em 04/03/2020.  

 

Figura 72: Ocorrência de inundação do Rio Paraibuna na Av. Garcia  Rodrigues Paes em março de 
2020 (à esquerda) e Avenida Garcia Rodrigues Paes sem inundações (à direita). 

  

Fonte: Secretaria de Obras, 2020 e Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

O bairro industrial, localizado na RP Centro-oeste, é frequentemente atingido por inundações 

e alagamentos. A Figura 67 refere-se ao evento de inundação registrado em 10/01/2022 no 

município, em que se observa o transbordamento da calha do rio e, consequentemente, do 

córrego. 
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Figura 73: Inundação do bairro Industrial em janeiro de 2022. 

 

Fonte: Estado de Minas, 2022. 

 

O escoamento superficial associado à expansão urbana, a consequente impermeabilização 

do solo e a ocupação das áreas de várzea, têm representado uma sobrecarga importante 

para o sistema de drenagem natural e construído, composto pelo Rio Paraibuna e seus 

tributários. Isto ocorre, pois, a conformação do relevo da maioria da cidade faz com que as 

águas precipitadas adquiram velocidades torrenciais, carreando para as vias fluviais grandes 

volume de terra e detritos poluentes, gerando assoreamento do leito dos rios (PSB-JF, 2014).  

 

Conforme relatado por morador, durante visita técnica ao bairro industrial em março de 2022, 

o aumento de sedimentos, que vem tornando o rio raso, é evidente quando comparado com 

o passado. Em 2007 foi realizado o desassoreamento do Rio Paraibuna, porém, tal ação não 

solucionou os problemas de inundações. O desassoreamento é o processo de dragagem ou 

limpeza do leito do rio que, conforme apontado por Carvalho, Silva e Cabral (2017), é 

recorrentemente apontado como a solução para ocorrências de inundações, mas que não 

atinge a causa do problema, normalmente relacionada a processos erosivos, como 

desmatamento, altos níveis de impermeabilização e alocação inadequada de material 

particulado. 

 

De acordo com a Prefeitura, o aumento de sedimentos no Rio Paraibuna tem influência da 

gestão inapropriada da movimentação de solo decorrente de obras de novos loteamentos à 

montante do rio. A movimentação de grandes volumes de terras, por meio de terraplanagens, 

acarreta em assoreamentos, que contribuem para a diminuição da calha de escoamento do 

rio.  

 

A presença de acúmulo de sedimentos e vegetação foi identificada em outros cursos d’água 

do município, como é o caso do Córrego Igrejinha/Três Pontes, inserido na região norte de 

planejamento. 

 

Figura 74: Assoreamento em diferentes trechos do Córrego Igrejinha/Três Pontes. 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Ressalta-se que as obras realizadas na bacia do Rio Paraibuna, referenciadas em itens 

anteriores, possibilitaram que os registros de ocorrência de eventos de inundação, em sua 

enorme maioria, não mais se referissem ao transbordamento do canal principal, mas sim ao 

transbordamento de seus tributários ou à incapacidade do sistema de microdrenagem 

existente em conduzir as vazões decorrentes das intensidades de precipitações verificadas 

nos períodos retratados (PSB-JF, 2014). 

 

O córrego Humaitá, afluente da margem direita do Rio Paraibuna, teve sua canalização 

complementada na segunda metade da década de 1980 (PSB-JF, 2014), porém em eventos 

adversos, quando o nível do Rio Paraibuna se eleva, o canal não tem como escoar, ocorrendo 

o extravasamento da sua calha e, consequentemente, a inundação das vias, que possuem 
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cota inferior à cota de inundação do Rio Paraibuna. O transbordamento do canal atinge 

principalmente a Avenida Lucio Bittencurt, mas também suas ruas adjacentes.  

 

Figura 75: Ocorrência de inundação do Córrego Humaitá em março de 2020. 

 

 

Fonte: Secretaria de Obras, 2020. 

 

Durante visita técnica à área, foi identificada a presença de resíduos acumulados no canal, 

possivelmente carreados durante as precipitações, além de evidente contaminação por 

esgotos domésticos (Figura 76). Em agosto de 2021 foi registrado um Boletim de Ocorrência 

(BO 48-8/2021) apontando, além do acúmulo de água ao longo da via, a obstrução de bocas 

de lobo e o desabamento parcial do guarda corpo no começo da via. 

 

 

 

 

Figura 76: Resíduos sólidos acumulados no Córrego Humaitá/Cachoerinha. 

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

As fotografias da Figura 77 apresentam situações identificadas durante a visita técnica que 

evidenciam a presença de entulhos e resíduos sólidos dispostos nas margens dos canais em 

áreas de risco a inundações.  

 

Nesses locais registrou-se também situações de ocupações irregulares, estrangulamento de 

seção e disposição inadequada de águas servidas.  
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Figura 77: Resíduos sólidos e entulhos presentes nas margens e próximos aos cursos d’água que 
apresentam extravasamento de suas calhas em chuvas extremas. 

  

  
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Ocupações nas margens e disposições de esgotos nos cursos d’água que apresentam 
extravasamento de suas calhas em chuvas extremas. 

  

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Quanto aos eventos de enxurradas, o mapeamento da Figura 80 apresenta os pontos de 

ocorrências do evento entre 2021 e 2022, pelo monitoramento de redes sociais e ao longo de 

vistorias preventivas, compreendendo situações em que a Defesa Civil não foi acionada pela 

população, mas que gera transtornos à localidade. Também são apresentados pontos 

identificados durantes as vistorias ao município, em março de 2022. O Quadro 13 apresenta 

o endereço, bem como as coordenadas dos pontos apresentados no mapeamento da Figura 

80.  

Ribeirão do Yungue 

Córrego Ipiranga Córrego Igrejinha/Três Pontes 
Ribeirão Marmelo/Floresta 

Córrego Igrejinha/Três Pontes Córrego Igrejinha/Três Pontes Córrego Igrejinha/Três Pontes 
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Quadro 13: Localização dos pontos de enxurrada apresentados no mapeamento. 

Ponto Endereço Bacia Hidrográfica 
Coordenadas Planas UTM 

X Y 

1 Rua do Boto 

PA BE 55 (Bacia do Ribeirão 

Yungue/”Córrego” do Yung) 
673642,0469 7596990,563 

2 Rua José Sobreira 

PA BE 55 (Bacia do Ribeirão 

Yungue/”Córrego” do Yung) 
673371,4626 7595241,083 

3 Rua Munir Simão Sffeir 

PA BE 55 (Bacia do Ribeirão 

Yungue/”Córrego” do Yung)) 
671486,343 7594547,203 

4 Rua Pedro Paulo Vieira 

PA BE 55 (Bacia do Ribeirão 

Yungue/”Córrego” do Yung) 
671951,7517 7593690,695 

5 

Rua Detetive José Felipe com a Rua 

Constança Vidal 
PA BD 38 (Sem nome) 665374,0484 7596563,905 

6 Rua Professor Valquírio Seixas de Faria PA BD 42 (Sem nome) 667525,7936 7595033,979 

7 Rua João Rosa de Araújo 

PA BE 41 (Bacia do Ribeirão 

das Rosas) 
669555,8278 7598319,03 

8 Rua Natalino José de Paulo  PA BE 60 (Sem nome) 672965,6789 7592436,587 

9 Rua Cesário Alvin PA BE 57 (Sem nome) 671663,7341 7593302,473 

10 Rua Tenente Lucas Drumont  

PA BD 39 (Bacia do Córrego 

Humaitá/ Cachoerinha) 
665751,4263 7596020,987 

11 Rua Energina Ernesto Guilherme PA BE 62 (Sem nome) 673210,0207 7591256,543 

12 Rua Rita Monteiro 

PA BD 48 (Bacia do Córrego 

Independência/Dom Bosco) 
670194,5991 7590218,556 

13 Rua Geraldo Miguel Miana 

PA BD 48 (Bacia do Córrego 

Independência/Dom Bosco) 
670166,9817 7590140,565 

11 Rua Jose Lourenco 
PA BD 45 (Bacia do Córrego 

São Pedro/Ingleses) 
667885,4768 7592991,48 

12 Não consta 
PA BD 39 (Bacia do Córrego 

Humaitá/ Cachoerinha)) 
664883,0992 7594846,993 

13 Não consta 
PA BD 48 (Bacia do Córrego 

Independência/Dom Bosco) 
671081,4914 7592116,642 

14 Rua Jose Lourenco 
PA BD 45 (Bacia do Córrego 

São Pedro/Ingleses) 
667854,939 7593200,884 

15 Rua Luiz Favero, esquina com Diva Garcia 
PA BE 55 (Bacia do Ribeirão 

Yungue) 
672498,3078 7595313,313 

16 
Rua Luiz Rocha, esquina com a Rua Major 

Maximiano Campos 

PA BE 51 (Bacia do Córrego 

Tapera ou Bandeirantes) 
669113,0573 7595968,084 

17 Não consta PA BE 57 (Sem nome) 671517,6509 7593193,667 

Ponto Endereço Bacia Hidrográfica 
Coordenadas Planas UTM 

X Y 

18 Rua Benjamim Guimarães 
PA BD 45 (Bacia do Córrego 

São Pedro/Ingleses) 
669189,6513 7593811,645 

19 Rua Expedicionário Antônio Novaes 
PA BD 41 (Bacia do Córrego 

Carlos Chagas) 
666736,677 7594804,119 

20 Rua Nazira Mattar de Freitas 
PA BD 41 (Bacia do Córrego 

Carlos Chagas) 
666582,9562 7594340,603 

21 Rua Guaçuí 
PA BD 48 (Bacia do Córrego 

Independência/Dom Bosco) 
669961,8014 7590690,56 

22 Não consta 
PA BD 45 (Bacia do Córrego 

São Pedro/Ingleses) 
669440,7228 7594208,292 

23 Rua Eudóxio Infante Vieira 
PA BE 34 (Bacia do Ribeirão 

dos Burros) 
665253,3615 7600158,964 

24 Rua Redentor 
PA BD 48 (Bacia do Córrego 

Independência/Dom Bosco) 
670207,5031 7592292,514 

25 Rua Luis Vicentim 
PA BD 26 (Bacia do Córrego 

Igrejinha/Três Pontes) 
660862,5717 7600109,877 

26 Ponto de Ônibus PA BD 43 (Sem nome) 668066,1386 7595204,144 

Fonte: SSPDC e Visita Técnica, 2022. 

 

Verifica-se maior número de ocorrências na Bacia do Ribeirão Yungue (BE 55 – RP Leste), 

do Córrego Independência/Dom Bosco (BD 48 – RP Centro) e do Córrego São Pedro/Ingleses 

(BD 45 – RP Oeste),  como pode ser melhor identificado no gráfico da Figura 79. 

 
Figura 79: Número de pontos de enxurradas por sub-bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 
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Figura 80: Pontos de ocorrência de enxurradas no município. 
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Devido às características do relevo de Juiz de Fora, as enxurradas ocorrem com frequência 

principalmente nas morrarias asfaltadas (Figura 81), com sistema de drenagem inexistente 

ou ineficiente, registradas durante as visitas técnicas. 

 

Figura 81: Registro de vias onde ocorrem enxurradas. 

   

  

   

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Como efeito das enxurradas, observou-se principalmente a erosão e o recalque do solo sob 

as vias. Além disso, a enxurrada carreia consigo os resíduos sólidos dispostos nas vias e 

encostas, reduzindo ou obstruindo os dispositivos de drenagem pluvial, quando existem. 

Durante a visita técnica foram identificados em alguns locais disposições inadequadas desses 

materiais, como pode ser observados nos exemplos da Figura 82. 

 

Figura 82: Resíduos sólidos dispostos sobre vias com ocorrências de enxurradas.  

   

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

  

 

Rua Cesário Alvin Rua Pedro Paulo Vieira 

Rua Munir Simão Sffeir 

Rua João Rosa de Araújo R. Prof. Valquírio Seixas de Faria 

Rua Natalino José de Paulo 

Rua Natalino José de Paulo Rua Detetive José Felipe 

com a Rua Constança 

Vidal 

Rua Rita Monteiro 
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5.2.2 Sistema de Alerta Hidrológico 

 

O sistema de alerta hidrológico é importante, visto que contribui para o monitoramento das 

chuvas e seu impacto no nível dos rios. O alerta/aviso antecipado, ao ser emitido através de 

pessoas e instituições identificadas, permite com que a comunidade e as defesas civis tomem 

ações em tempo suficiente para evitar ou reduzir seus riscos e se prepararem para uma 

resposta efetiva. 

 

Em Juiz de Fora os alertas ocorrem via SMS, coordenados pela SSPDC, os quais reproduzem 

as informações emitidas INMET, Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e CEMADEN. 

Com base nos dados obtidos por esse monitoramento, são apresentados os níveis de aviso 

que deverão ser informados pela Defesa Civil. Os níveis de aviso (vigilância, atenção, alerta 

e alerta máximo) foram definidos e encontram-se no Plano de Contingência de Riscos 

Hidrológicos e Geológicos de Juiz de Fora, desenvolvido pela SSPDC em 2021.  

 

No período chuvoso entre 2020 e 2021 foram encaminhados pelo Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) ao município de Juiz de Fora  um total de 

11 (onze) alertas de risco hidrológico, sendo 2 (dois) altos e o restante de grau moderado 

(Quadro 14). 

 

Quadro 14: Alertas de riscos hidrológicos emitidos. 

Grau de Alerta Data de Emissão 

Moderado 01/11/2021 

Moderado 19/11/2021 

Moderado 15/12/2021 

Alto 17/12/2021 

Moderado 28/12/2021 

Moderado 06/01/2022 

Moderado 12/01/2022 

Moderado 04/02/2022 

Moderado 07/02/2022 

Alto 14/02/2022 

Moderado 27/03/2022 
Fonte: SSPDC, 2022. 

Destaca-se os alertas registrados nos dias 17/12/2021 e 28/12/2021, referentes aos eventos 

de inundações nos bairros Santa Luzia e Igrejinha, respectivamente. Com o intuito de 

proteger a comunidade residente em áreas de risco, a partir destes alertas, a Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil (Cedec), assim como a SSPDC, realiza a emissão dos mesmos por 

meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), a qual encaminha por meio de 

SMS as informações de aviso à população cadastrada no sistema.  

 

De acordo com a SSPDC, existe projeto em andamento para implantação de sistema de 

alerta por meio de aplicativo de celular, estimado para funcionamento em 2023. Ressalta-se 

que atualmente não existem sistemas de alarmes implantados no município. 

 

O monitoramento hidrológico em Juiz de Fora ocorre a partir das estações de monitoramento 

automático dotadas de sensores de nível e pluviômetros. Ao todo são 33 estações 

meteorológicas localizadas no município, sendo a maioria inserida na área urbana do distrito 

sede.  

 

O mapeamento da Figura 83 apresenta as estações de influência ao município, 

compreendendo a estação da Represa de Chapéu D’Uvas, formada pelas águas do Rio 

Paraibuna. Esta situa-se fora do limite municipal, mas seu monitoramento é importante para 

o município. Segundo o PSB-JF (2014), a estação Chapéu D’Uvas iniciou a sua operação no 

ano de 1949, sendo operada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 

 

Além da ANA, as estações pluviométricas de Juiz de Fora são operadas também pelo 

CEMADEN e pelo INMET, sendo que este último opera apenas uma estação, localizada na 

UFJF. 
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Figura 83: Estações pluviométricas. 
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 ÁREAS DE RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Os movimentos de massa são aqueles em que há o deslocamento de solo e/ou rochas sob o 

efeito da gravidade, sendo este processo potencializado pela ação da água. Esses processos 

correspondem à dinâmica natural de transformação de terrenos, porém em meio urbano o 

comportamento se altera devido às interferências humanas no solo.  

 

Figura 84: Classificação dos movimentos de massa. 

 

 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2021. 

 

Como ações antrópicas que contribuem para a ocorrência de movimentos de massa, tem-se: 

 

 Realização de escavações sem acompanhamento, visto que podem gerar processos 

de instabilidade das encostas, bem como processos erosivos, o que acaba impactando 

a drenagem natural da água pluvial; 

 Deposição de resíduos sólidos/entulhos em encostas, intensificando a instabilidade 

das mesmas; 

 Lançamento de águas servidas e esgotos em encostas, contribuindo para a saturação 

do solo e, consequentemente, para a instabilidade das encostas; 

 Remoção da cobertura vegetal. 

 

Em Juiz de Fora estão presentes os movimentos de massa na forma de rastejo e 

deslizamentos (rotacionais e translacionais), corrida de lama, queda de blocos, sulcos além 

de processos erosivos como ravinas e voçorocas. Em regiões onde o volume de chuvas é 

intenso e cujo relevo é mais acidentado, como é o caso de Juiz de Fora, a incidência de 

corridas de massa, e formação de voçorocas ou ravinamentos será maior.  

 

Ressalta-se ainda as configurações geomorfológicas da Bacia do Rio Paraibuna, onde a área 

urbana consolidada de Juiz de Fora está inserida, conforme apresentado no item 3.1 deste 

Diagnóstico, que associada a altos índices anuais de precipitação, resultam em uma região 

com uma intensa geodinâmica superficial. 

 

Conforme apontado pelo PMRR (2013), os escorregamentos, ou deslizamentos, são os 

processos mais comuns identificados no município. Os mesmos se caracterizam por 

apresentar poucos planos de deslocamento, atingir velocidades medias a altas e carrear 

pequenos a grandes volumes de materiais durante o processo (CPRM, 2021). 

 

Conforme apresentado no PSB-JF (2014), as ocorrências de deslizamentos são anuais, 

chegando a uma média de quase 370 ocorrências por ano, entre 2000 e 2010. Somente no 

primeiro semestre de 2019, de acordo com o portal eletrônico da Defesa Civil, foram 782 

chamados após eventos pluviométricos extremos. Neste ano foram registrados 

deslizamentos nos temporais de 08/01/2022, 08/02/2022 e do dia 14/02/2022 atingindo os 

bairros Bonfim, Monte Castelo, Vitorino Braga e Linhares. Nesse último evento foram 17 

Rastejo

•Vários planos de deslocamento 
(internos);

•Velocidades muito baixas (cm/ano) a 
baixas e decrescentes com a 
profundidade;

•Movimentos constantes, sazonais ou 
intermitentes;

•Solo, depósitos, rocha 
alterada/fraturada;

•Geometria indefinida.

Deslizamentos

•Poucos planos de deslocamento 
(externos);

•Velocidades de médias (m/h) a altas 
(m/s);

•Pequenos a grandes volumes de 
material;

•Geometria e materiais variáveis;

•Planares: solos pouco espessos, solos 
e rochas com um plano de fraqueza;

•Circulares ou rotacionais: solos 
espessos homogêneos e rochas muito 
fraturadas;

•Em cunha: solos e rochas com dois 
planos de fraqueza.

Quedas

•Sem planos de deslocamento;

•Movimentos tipo queda livre ou em 
plano inclinado;

•Velocidades muito altas (vários m/s);

•Material rochoso;

•Pequenos a médios volumes;

•Geometria variável: lascas, placas, 
blocos, etc.;

•Rolamento de matacão;

•Tombamento.

Corridas

•Muitas superfícies de deslocamento 
(internas e externas à massa em 
movimentação);

•Movimento semelhante ao de um 
líquido viscoso;

•Desenvolvimento ao longo das 
drenagens;

•Velocidades médias a altas;

•Mobilização de solo, rocha, detritos e 
água;

•Grandes volumes de material;

•Extenso raio de alcance, mesmo em 
áreas planas.
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ocorrências relacionadas ao temporal, sendo mais recorrente, o escoamento de talude 

(TRIBUNA DE MINAS, 2022). 

 

A bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, na área urbana consolidada de Juiz de Fora, apresenta 

diversas modificações topográficas que objetivaram o atendimento a diferentes ocupações, 

bem como a ocupação desordenada em locais que podem ser considerados como áreas de 

risco. Devido a isso, tem-se áreas urbanas bastante desmatadas, com ocupações 

inadequadas e falta de saneamento básico, constituindo-se, como apontado pelo PSB-JF 

(2014), alvo perfeito para o desencadeamento de processos erosivos. 

 

Em Juiz de Fora, 70% das ZEIS, Zonas de Especial Interesse Social, instituídas pelo Plano 

Diretor Participativo de Juiz de Fora (Lei Complementar nº 82/2018), são classificadas como 

áreas de risco geológico, sendo a maior parte referente à risco R3 (alto risco). As ZEIS são 

definidas pela Lei como “porções do território caracterizadas pela presença de assentamentos 

de urbanização precária, ocupadas por população predominantemente de baixa renda, 

socialmente vulnerável, com baixos índices de desenvolvimento humano, com presença ou 

não de riscos geológicos e de inundação, necessitando de disciplina particularizada de uso e 

ocupação do solo, objetivando sua requalificação urbanística e/ou sua regularização fundiária 

de interesse social”. 

 

A Lei Municipal nº 6908/1986, que dispõe sobre os requisitos urbanísticos para o 

parcelamento do solo, proíbe a construção em terrenos com declividade igual ou superior a 

30%, porém a presença de ocupações irregulares em morros acentuados é nítida na cidade, 

como ser observado em alguns exemplos fotográficos da Figura 85. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 85: Ocupações irregulares em declividades acentuadas. 

  

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 
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Figura 86: Mapeamento de áreas de risco a deslizamentos. 
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A partir do mapeamento unificado de riscos geológicos desenvolvido pela Defesa Civil, 

identificou-se que a maior parte das áreas, 37% em relação ao total, classificam-se como R3, 

isto é, são locais com alto risco a deslizamentos (Figura 87). 

 

Figura 87: Áreas mapeadas pelo grau de risco a deslizamentos. 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

As sub-bacias hidrográficas que apresentam maior quantidade de áreas de risco a 

deslizamentos são BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul), BE 55 (Ribeirão Yungue – RP Leste), 

BD 48 (Córrego Independência/Dom Bosco – RP Centro), BD 45 (Córrego São 

Pedro/Ingleses – RP Oeste) e BE 53 (Córrego Matirumbide – RP Leste). 

 

Os locais dispostos no mapeamento, apresentado na Figura 86, são monitorados 

constantemente e servem como embasamento para atividades de prevenção e para a 

captação de recursos para obras de contenção, como tem sido realizado nos últimos anos. 

Quando uma área recebe intervenção, o grau de risco é modificado, por isso o mapeamento 

está em constante atualização pela Defesa Civil.  

 

Durante as visitas técnicas realizadas em março de 2022 foram vistoriados os pontos com 

níveis de prioridade "Muito Alto" e "Alto" elencados pela Defesa Civil. Muitos dos locais 

visitados correspondiam a deslizamentos recentes, ocorridos após 2020, e até mesmo nesse 

ano de 2022, durante as chuvas intensas de verão.  

Observou-se, de modo geral, características comuns entres os locais, a citar a ausência ou 

insuficiência de dispositivos de drenagem pluvial nas ruas. Tal situação é frequente quando 

se trata de regiões em encostas de morros, com perfil topográfico bastante acidentado e com 

adensamento demográfico excessivo. Isso ocorre devido ao fato que em cidades de 

crescimento urbano acelerado, como é o caso de Juiz de Fora, a busca por moradias em 

áreas naturais desvalorizadas, do ponto de vista imobiliário, vem contribuindo para a abertura 

de novas vias em áreas complexas na perspectiva geológica. Devido à cobrança por serviços 

urbanos nessas áreas irregulares, muitas vezes é realizada a pavimentação dessas vias por 

parte do poder público, mas nem sempre compreendendo a instalação de sistema de 

drenagem pluvial, condição essa verificada em diversos pontos visitados. 

  

Dessa forma, aliado ao escoamento superficial, em geral em altas velocidades, tem-se a 

contribuição de águas servidas pelas residências, como pode-se observar na Figura 88. 

 

Figura 88: Disposição de águas servidas sobre as vias. 

   

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Nos locais em que houve movimentação de terra, são instaladas pelos técnicos da Defesa 

Civil leiras de contenção e desvio de água pluvial, bem como lonas visando impedir a 

infiltração de água no talude. Essas ações são implantadas enquanto são aguardadas a 

execução de obras de contenção pela SO. 

 

Rua Doutor José Claro Dia Rua Doutor José Claro Dia Rua João Francisco Monteiro 
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Figura 89: Estruturas de proteção dos taludes contra a infiltração de água pluvial. 

 

  

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

A presença de tais estruturas nem sempre foram identificadas. Em algumas situações os 

próprios moradores providenciavam suas barreiras para proteção dos taludes (Figura 90).  

 

Figura 90: Estruturas de lonas e barreiras desenvolvidas pela comunidade. 

  
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

 

 

 

 

Trav. Clério Pereira de Souza Rua José Lourenço 

Rua A Rua Stelina Jesus de O. Ponciano 

Rua Rosa Sffeir Rua Stelina Jesus de Oliveira 

Ponciano 

Rua Doutor José Claro Dia Rua Detetive José Felipe 
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Figura 91: Áreas com desmoronamento sem barreiras e lonas de proteção. 

    ^

 
Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Por questões legais, quando se trata de propriedade privada, a Defesa Civil fica 

impossibilitada de intervir, cabendo a ela a realização da avaliação do risco, a orientação dos 

proprietários quanto as ações necessárias, a interdição do imóvel e, em casos, mais graves, 

a desapropriação para que o poder público possa implementar ações estruturais. O mesmo 

ocorre quando são verificadas fissuras em locais de risco, como as situações apresentadas 

nas fotografias da Figura 92, cujo avanço é monitorado pela Defesa Civil. 

 

 

Figura 92: Fissuras de solo em ruas adjacentes a encostas. 

   

 Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Além da chuva ser grande potencializadora de movimentos de massa, outros fatores podem 

contribuir para a instabilidade de encostas, como é o caso da disposição de resíduos sólidos 

e entulhos. Em diferentes locais foram identificados resíduos dispostos nos taludes, 

concedendo maior carga a eles, inclusive resíduos volumosos. A Figura 93 mostra situações 

de resíduos dispostos em taludes, registrados durante visita técnica.  

 

Figura 93: Resíduos sólidos dispostos em taludes.  

  

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

Rua Florentina Garcia Rua Homero Horta da Fonseca 

Rua Margarida da Costa 

Rua Nicolau Westerman Rua Natalino José de Paulo Rua Natalina Andrade Guerra 

Rua Detetive José Felipe Rua Natalino José de Paulo 
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A Figura 94 apresenta resíduos volumosos em talude, compreendendo, inclusive, materiais 

oriundos de construção civil. De acordo com a notícia publicada no portal eletrônico da PJF, 

em 2021 uma operação no bairro Santa Luzia, realizada pela Defesa Civil, interditou 18 

imóveis devido ao excesso de entulhos despejados irregularmente na encosta da Rua José 

Orozimbo de Oliveira. Segundo a notícia, a situação vinha intensificando o risco local a 

ocorrências de deslizamentos. 

 

Figura 94: Entulhos dispostos em encostas no bairro Santa Luzia. 

 

Fonte: Portal de Notícias - PJF, 2021. 

 

Também foi verificado a presença de plantações de bananeiras em áreas de risco a 

deslizamentos, que são prejudiciais à estabilidade, por facilitar a infiltração de água. 

 

Quanto as estruturas de contenção, o Quadro 15 apresenta a relação de obras de 

estabilização de encostas realizadas e programadas pela SO a partir de 2017, ano em que a 

Secretaria iniciou o cadastramento das mesmas. 

 

Quadro 15: Execução de obras de contenção de encostas. 

Bairro Situação 
Ano de 

Conclusão 
Endereço 

Santa Tereza Concluída 2017 Rua Dr. Edgard Carlos Pereira. 

JK Concluída 2017 
 Adelaide Campos de Resende e Jose 

Theodoro dos Santos 

Três Moinhos- Rua Leonel 
Jaguaribe 

Concluída 2017 Rua Leonel Jaguaribe 

Belizário de Castro- Grajaú Concluída 2017 Rua Belizário de Castro 

Bairro Situação 
Ano de 

Conclusão 
Endereço 

JK- Complemento Concluída 2017 
 Adelaide Campos de Resende e Jose 

Theodoro dos Santos 

Três Moinhos - Rua Maria 
Florice 

Concluída 2017 Rua Maria Florice 

Três Moinhos - Rua José 
Castro Ribeiro 

Concluída 2017 Rua José Castro Ribeiro 

Ladeira Concluída 2017 José Inácio Trindade 

Vila Fortaleza Concluída 2017 
 Ruas Francisco Chaves e Terezinha de 

Lourdes 

Borboleta Concluída 2017 
 Ruas Pedro Van de Pol e Margarida de 

Lima 

Parque Guarani Concluída 2017  Ruas Miguel Gustavo e  Av. Juiz de Fora 

Santa Cruz Concluída 2017  Rua da Esperança 

N. Senhora de Lourdes - 
SE03-1 

Concluída 2018 
N. Senhora de Lourdes -SE03-1- Rua Alzira 

Garcia e Rua Florentina Garcia 

Granjas Bethânia - NE08 Concluída 2018 
Granjas Bethânia -NE08- Ruas: Afonso 
Bazarela, "C" e Joaquim Borges Pereira  

São Geraldo - S11.1 Concluída 2018 São Geraldo-S11.1- Rua Ernesto Pereira 

Costa Carvalho - Jardim da 
Lua 

Concluída 2018 
Costa Carvalho- Jardim da Lua- Rua José 

Roque de Souza 

Carlos Chagas - N21-1 Concluída 2020 
Carlos Chagas -N21-1- Rua Nazira Matar e 

Chico Humaitá 

Jardim Natal - 14.4 Concluída 2020 
Jardim Natal14.4- Rua Miguel Marcos Peres 

e Rua Severino de Andrade 

N. Senhora de Lourdes - 
SE03-2 

Concluída 2020 
N. Senhora de Lourdes -SE03-2- Rua 

Domingos Del Duca e Rua Alzira Garcia 

N. Senhora de Lourdes - 
SE03-3 

Concluída 2020 
N. Senhora de Lourdes -SE03-3- Dulce 

Palmer, Domingos Del Duca e Florentina 
Garcia 

Linhares - E22.1 Concluída 2020 Linhares - E22.1- Rua Vera Lúcia 

Santa Luzia - S8.2 Não iniciada   
Santa Luzia- S8.2- Rua Margarida da 

Costa, Avenida Santa Luzia e Rua Antônio 
Espanhol Celeste 

Linhares - E2.1 Concluída 2021 
Linhares E2.1- Rua Diva Garcia e Rua do 

Boto 

Grajaú E28 - (ÁREA 01) Em andamento   Grajaú E28- parte 1- Rua Rosa Sffeir 

Grajaú E28 - (ÁREA 02) Em andamento   
Grajaú E28- parte 2- Rua Antônio Alves 

Teixeira e Rua Rosa Sffeir 

Costa Carvalho - SE2.1 
SE2.2 

Em andamento   
Costa Carvalho- SE2.1 SE2.2- Rua José 

Roque de Souza 

Parque Independência - 22.1 Não iniciada   
Parque Independência NE22.1- Rua 

Trevizani e Rua dos Imigrantes Italianos 

Linhares - E23.4 Concluída 2020 
Linhares E23.4- Rua Professor Aguiar 

Junior 

Santa Rita - 5.4 Não iniciada   Santa Rita 5.4- Rua Otávio Pereira Torres 

Santa Cecília - C04.1 Não contratada   
Santa Cecília-C04.1- Rua João Francisco 

Monteiro, Rua Gustavo Leitão Rosa 

Santa Cecília -  C4.4 Não contratada   
Santa Cecília C4.4- Rua Rodrigo Lemos de 

Paula e Rua Pretestato Silva 

Vila Ideal Solidariedade -
SE07 

Não contratada   
Vila Ideal solidariedade-SE07- Rua Jorge 
Angel Livioga e Avenida Antônio Miranda 
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Bairro Situação 
Ano de 

Conclusão 
Endereço 

Eldorado 1 - NE-2 (ÁREA 
01) 

Não contratada   
Eldorado 1- NE-15-1 e NE15-2 - Rua Doutor 

Sebastião de Andrade 

Bairro Santa Luzia Em contratação   José Orozimbo de Oliveira 

Fonte: Secretaria de Obras, 2022 (informações de referência 10/03/2022). 

 

Observa-se que as obras de contenção finalizadas mais recentemente localizam-se no bairro 

Linhares, na Rua Diva Garcia e na Rua do Boto. Atualmente existem 3 obras em andamento 

nos bairros Grajaú e Costa Carvalho.  

 

O Quadro 16 dispõe o status de elaboração dos projetos de estabilização de encostas.  

 

Quadro 16:Situação da elaboração de projetos de obras de contenção de encostas. 

Bairro 
Região de 

Planejamento 
(RP) 

Situação Endereço 

Bairro Vila Ideal RP Sudeste Em elaboração Avenida Antônio Miranda. 

Bairro Santa Cecília 
RP Centro 

Em elaboração 
Entre as Ruas Almir Monteiro e Íris 

Maestrini. 

Bairro São Bendito RP Leste Em elaboração Rua São José. 

Bairro Ipiranga RP Sul À licitar Francisco Altomar 

Bairro Industrial RP Centro-oeste À licitar Córrego Humaitá/ Cachoerinha 

Bairro Borboleta RP Oeste À licitar Rua José Lourenço 

Bairro Bonfim RP Leste À licitar Rua Odilon Araújo 

Fonte: Secretaria de Obras, 2022 (informações de referência 10/03/2022). 

 

A Rua José Lourenço, cuja elaboração do projeto de contenção está em processo de licitação, 

encontra-se interditada desde janeiro de 2022 (Figura 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Interdição da Rua José Lourenço que aguarda por obras de contenção.                                                                                     

 

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, 2022. 

 

 

 PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS EXISTENTES VOLTADOS À DRENAGEM 

URBANA E SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

5.4.1 Projetos e estudos recentes ou em andamento 

 

De acordo com as informações passadas pela Administração Municipal, os projetos recentes 

ou em andamento no município voltados à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

encontram-se listados abaixo: 
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Quadro 17: Projetos recentes ou em andamento no município. 

Endereço  

Região de 

Planejamento 

(RP) 

Descrição 

Estrada Athos Branco da Rosa, 

Parque Serra Verde. 
LESTE 

Projeto de 290 metros de redes de drenagem pré-

moldadas de concreto armado de 1,5x1,5m e 

direcionamento ao Córrego Poço Danta, através de 

escada hidráulica (a qual também faz parte do 

escopo do contrato). De acordo com a SO, a obra 

está estimada em 4 milhões de reais e encontra-se 

atualmente em execução desde março de 2022. A 

previsão de término é agosto de 2022. 

Rua Celso Nunes Leal e Rua 

Honanides Maria Aparecida, Santa 

Rita. 

LESTE 
Projeto de alteração de caminhamento de rede 

pluvial. 

Avenida Francisco Faeyer 

Sobrinho e Rua Zaquia Nami 

Mokdeci, Aeroporto. 

OESTE Estudo e projeto de traçado de rede pluvial. 

Avenida Paulo Botti, Aeroporto. OESTE Estudo e projeto de traçado de rede pluvial. 

Rua Fernando Lamarca e Rua 

Bruno Similli, Distrito Industrial. 
NORTE Estudo e projeto de traçado de rede pluvial. 

Várzea de Benfica: Ruas Padre 

Gabriel Van Wik, trecho das ruas 

Paulo Garcia, Sebastião Garcia, 

Afonso Garcia, Antônio Simão 

Firjan e Avenida Juscelino 

Kubitscheck. 

NORTE 

Projeto para pavimentação, recuperação de valas e 

implantação de redes pluviais no bairro Benfica. A 

rede tubular (interceptora) será em tubos de concreto 

armado com diâmetros nominais de 600, 800 e 1000 

mm. 

Avenida Vereador Raymundo 

Hargreaves, Morro do Sabão. 
CENTRO-OESTE 

Projeto de execução de rede de drenagem pluvial 

interceptora  e pavimentação da via com blocos 

intertravados. 

Endereço  

Região de 

Planejamento 

(RP) 

Descrição 

Rua Paulo Freire e Dirceu 

Andrade, Dom Bosco 
CENTRO 

Projeto de rede de drenagem e pavimentação 

asfáltica 

Interior do Parque da Lajinha SUL 

Projeto de revitalização da rede de drenagem do 

Parque, isto é, a substituição física e locacional de 

toda a tubulação antiga remanescente que se 

encontra atualmente subdimensionada. Também 

será realizada a substituição do vertedouro existente 

na lagoa interna, com a manutenção da rede antiga 

em operação, de modo a possibilitar sua função de 

drenagem pluvial da região em seu entorno, além da 

avaliação técnica da capacidade do lago interno de 

participar como elemento amortecedor de cheias na 

região do complexo de drenagem Teixeiras/Ipiranga. 

Fonte: SEPUR, 2022. 

 

Observa-se que algumas das vias contempladas pelas obras de melhorias do poder público, 

são pontos apresentados no item 4.7 desse Diagnóstico com problemas crônicos de 

alagamentos, como é o caso das Ruas Padre Gabriel Van Wik, Paulo Garcia e Professora 

Helena Antipoff, localizadas na várzea da Benfica. 

 

Atualmente, tem-se ainda alguns estudos recentes ou em andamento no município, são eles: 

 

 Bacia do Córrego São Pedro/Ingleses 

 

Estudo de Controle de Cheias para a Bacia do Córrego São Pedro/Ingleses, finalizado 

recentemente, em abril de 2022, pela empresa de engenharia contratada BSG Barragens e 

Segurança Geotécnica. O estudo analisou a possibilidade de aproveitamento das barragens 

existentes para amortecimento de cheia e elaborou/atualizou os Planos de Segurança de 

Barragens para essas unidades considerando este novo uso na bacia. Os recursos 
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financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação foram oriundos da 

CESAMA.  

 

O estudo dispôs das curvas de descarga dos diversos equipamentos hidráulicos de operação 

da barragem, com indicativo de vazões de descarga associadas ao nível do reservatório, 

indicando como deve ocorrer a abertura dos equipamentos, e o tempo de operação, para se 

atingir o volume desejável para o amortecimento de cheias, sem perder sua finalidade 

principal, que é o abastecimento humano.  

 

A partir dos resultados obtidos, o estudo recomenda que o reservatório opere com nível de 

reservação de 847,70 m, durante períodos chuvosos, a fim de garantir o uso múltiplo da 

estrutura, amenizando, consideravelmente, o efeito das cheias na região à jusante do 

barramento. 

 

O estudo aponta ainda que a barragem apresenta baixa capacidade de descarga do sistema 

extravasor e deverá passar por adequação. Além disso, a proposta apresentada pelo estudo 

poderá ser aplicada exclusivamente após a garantia de segurança da Barragem São Pedro 

para cheias excepcionais. Isto é, de acordo com o estudo, ainda deverá ser realizada análise 

das condições de segurança hidrológica e hidráulica da estrutura. 

 

Entende-se que a análise de segurança da barragem deve considerar os riscos existentes à 

vida humana, apresentando programa de alerta e utilizando tempo de retorno de projeto 

condizente à garantia da segurança em eventos extremos. 

 

 Bacia do Córrego do Ipiranga 

 

Atualmente está sendo realizado o Diagnóstico da situação do bairro Santa Luzia quanto 

aos problemas crônicos de inundações e alagamentos. Em janeiro de 2022 foi criada uma 

Mesa de Diálogo e Negociação de Conflitos envolvendo moradores, comerciantes e 

empresários para sanar o problema histórico de alagamentos e enchentes em Santa 

Luzia. 

 

 Bacia do Córrego Humaitá/ Cachoerinha 

 

Foi contratada empresa de engenharia para elaboração de estudo para solução dos 

problemas de inundação no bairro Industrial, Região de Planejamento Norte. O estudo já 

foi iniciado e avaliará: 

 

 O extravasamento do Rio Paraibuna (Trecho de Estudo do Rio Paraibuna: Entre as 

Ruas Doardino Longo e Rua Ivan Fontes Martins); 

 Situação do Córrego Humaitá/ Cachoerinha (Trecho localizado na Avenida Lúcio 

Bittencourt); 

 Deságue do córrego no Rio que fica afogado quando aumenta o nível de água do Rio 

Paraibuna; 

 Extravasamento da água do Córrego Humaitá/ Cachoerinha nas cheias; 

 Retorno de água pluvial pelas bocas de Lobo em razão da cota do Bairro. 

 

De acordo com o portal eletrônico da Prefeitura (2022), pretende-se realizar uma contenção 

no Rio Paraibuna, evitando o extravasamento de sua calha, além de bombeamento da água 

para o Rio Paraibuna. Entretanto, tal solução pode vir a ser alterada ou ajustada, a depender 

dos resultados do estudo supracitado, que se encontra em andamento no local. 

 

Ressalta-se que o trecho do Córrego Humaitá/ Cachoerinha a ser estudado compreende a 

área problemática quanto a inundações e alagamentos apontados no item 5.2 do presente 

Diagnóstico. 

 

5.4.2 Programas ambientais voltados à melhoria da Drenagem Urbana 

 

Juiz de Fora apresenta alguns programas em andamento que são de interesse à drenagem 

e ao manejo das águas pluviais urbanas, apresentados no esquema da Figura 96. 
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Figura 96: Programas desenvolvidos no município relacionados ao sistema. 

 

 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

Além da capacitação ambiental realizada pelo Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), 

que é realizada em escolas para toda a comunidade, bem como dos demais programas 

supracitados, está para ser retomado, a curto prazo, os seguintes programas educativos: 

 

 Defesa Civil Itinerante: São instaladas tendas montadas em locais estratégicos do 

município onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas com servidores da Defesa Civil. 

O objetivo é aproximar a população do poder público, auxiliando na divulgação de 

informação e capacitação da população para que essas identifiquem situações de risco 

e auxiliem nas ações de prevenção. Durante as atividades a Defesa Civil aproveita 

para instruir sobre o funcionamento dos alertas via SMS, bem como demais 

informações importantes de prevenção; 

 Defesa Civil nas Escolas: O programa visa capacitar alunos e professores das 

escolas municipais e levar noções básicas da defesa civil para o ambiente escolar. Os 

assuntos abordados compreendem prevenção de acidentes, como incêndios, 

checagem dos equipamentos de proteção das escolas e a orientação quanto ao uso 

dos mesmos. De acordo com a subsecretaria, as atividades deverão incluir a 

participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) e da 

Secretaria de Educação (SE). 

 

A educação ambiental no âmbito da drenagem urbana é importante e promove a 

conscientização da população sobre diversas ações humanas que interferem no ciclo 

hidrológico, principalmente em relação à importância da reintegração da água no ambiente 

urbano. Tais atividades compreendem ensinamentos quanto às consequências das 

ocupações irregulares em áreas de riscos a deslizamentos e em áreas ribeirinhas, das 

disposições inadequadas de solo e de resíduos sólidos próximo a cursos d’água, da 

impermeabilização do solo urbano, etc. 

 

No contexto da gestão dos resíduos sólidos urbanos, é importante ressaltar o Plano de 

Comunicação Social e Educação Ambiental do PMGIRS de Juiz de Fora (2021). Este 

desenvolveu programas, projetos e ações, a serem desenvolvidos pelo DEMLURB e pela 

SESMAUR, ao longo de 20 anos de horizonte de planejamento.    

 

O Plano atribui que as escolas serão os principais polos difusores do processo de 

conscientização municipal para o correto manejo dos resíduos sólidos, apontando para as 

seguintes ações: 

 

Programa de Despoluição do Rio 
Paraibuna

•O programa de despoluição do Rio 
Paraibuna objetiva a separação e 
tratamento dos efluentes sanitários 
gerados;

• O programa existe há mais de 15 
anos e atualmente as atividades 
estão com responsabilidade da 
CESAMA;

•Recentemente, em maio de 2022, as 
obras de despoluição avançaram 
com a inauguração de uma nova 
estação elevatória (EEE 
Independência). Esta direcionará 
mais de 200 l/se de esgotos à ETE 
União-Indústria, aumentando a 
cobertura de tratamento de esgotos 
no município.

Programa Boniteza

•Programa criado em 2021 para 
intervenções e melhorias urbanas 
que compreendem a limpeza de 
margens de cursos d'água, limpeza 
de áreas diversas, manutenção de 
iluminação e operações tapa-
buracos;

•Dentre todas as suas ações de 
melhorias urbanas, o programa 
promove também a conscientização 
da população quanto à limpeza das 
margens do Rio Paraibuna que inclui 
a instalação de placas educativas na 
extensão do rio e disque denúncia.

Programa de Educação Ambiental no 
Parque da Lajinha

•Programa criado pelo SESMAUR e 
coordenado pelo Departamento de 
Educação Ambiental e Proteção dos 
Recursos Naturais (Deapren);

•O Centro de Educação Ambiental 
(Cedam) do Parque da Lajinha 
apresenta Programas de Visitas 
Orientadas e de Trilhas Ecológicas. 
As atividades são gratuitas, abertas 
a alunos de escolas públicas e 
privadas, ou grupos de até 30 
pessoas;

•A visitação e conhecimento 
ambiental é importante para a 
compreensão dos valores ambientais 
protegidos pela Unidade de 
Conservação, bem como para 
conscientização quanto à 
importância da proteção do meio 
ambiente como um todo.

Núcleo de Proteção e Defesa Civil 
(Nupdec) 

•Trabalho de formação e treinamento 
aos membros da comunidade no que 
se refere a primeiros socorros, 
prevenção de acidentes domésticos, 
ação nos casos de inundações, 
enchentes, deslizamentos, incêndios 
e outros eventos, além de serem 
cadastrados para receber alertas 
preventivos via SMS quando há 
previsão de fortes chuvas, baixas 
temperaturas.
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 Formação continuada dos professores, gestores, servidores e outros atores do 

ambiente escolar;  

 Mudança no gerenciamento de todos os resíduos sólidos gerados: secos, orgânicos, 

volumosos, verdes e outros resíduos administrativos e da manutenção predial;  

 Orientação cotidiana na temática dos resíduos sólidos, com adoção das práticas 

adequadas para o manejo diferenciado de resíduos que ofereçam total visibilidade 

para o desenvolvimento dos alunos;  

 Especial atenção aos resíduos da merenda e cantina, com a compostagem, sempre 

que possível, e preparação de hortas orgânicas. 

 

Tais atividades, de acordo com o Plano, deverão ser acompanhadas de ações de 

comunicação que estimulem o trabalho pedagógico no ambiente escolar e fomentem as 

etapas de implantação das coletas seletivas no município, além da participação da 

comunidade escolar na etapa que lhe corresponda (PMGIRS, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DOS 

SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

 

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece que os serviços públicos de saneamento básico 

terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços (Art. 29).  

 

A cobrança é possível e prevista nos termos da Lei também para os serviços de manejo de 

águas pluviais urbanas, na forma de tributos, em conformidade com o regime de prestação 

dos serviços ou de suas atividades, assim como para os demais serviços de saneamento.  

 

A Lei discorre que a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de 

saneamento poderão levar em consideração alguns fatores como: categoria de usuários, 

distribuídas por faixas ou quantidades de utilização ou consumo; padrões de uso ou qualidade 

requeridos; quantidade mínima de consumo ou utilização dos serviços como garantia de 

objetivos sociais, preservação da saúde pública, adequado atendimento dos usuários, 

proteção ao meio ambiente etc.; custo mínimo para disponibilidade dos serviços em 

quantidade e qualidade adequados; entre outros fatores considerados no art. 30.  

 

O município de Juiz de Fora, contudo, não realiza até o momento nenhum tipo de cobrança 

específica pela prestação dos serviços de manejo de águas pluviais e/ou disponibilização da 

infraestrutura de drenagem urbana, o que inclui as ações de manutenção e melhorias. 

Entretanto, a partir deste ano, o município contará com o Fundo Municipal de Saneamento 

Básico - FMSB, que foi recentemente habilitado pela Agência Reguladora para receber 4% 

da receita líquida dos serviços tarifários da CESAMA, a ser aplicado em ações de 

saneamento, priorizando atividades voltadas à drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, de acordo com as ações previstas neste PSB-JF.  

 

Atualmente, o custeio de projetos e obras vem do caixa único municipal e/ou é executado 

através de convênios ou financiamentos em parceria com instituições financeiras ou recursos 

advindos do governo, a citar o Programa FINISA (Financiamento para Infraestrutura e 

Saneamento) da Caixa Econômica Federal. 
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O SNIS (2020) chegou ao índice de R$ 3,58 reais hab./ano para o custeio da operação com 

o sistema de drenagem urbana pluvial. Quando comparado com anos anteriores (Figura 97), 

observa-se a oscilação do índice, que vem apresentando uma tendência de decrescimento 

ao longo dos anos. Esse valor é baixo quando comparado com o estado de Minas Gerais, 

cujo indicador médio apresentado pelo SNIS foi de R$30,19/hab. em 2020. Ainda de acordo 

com o SNIS (2020), a participação da despesa total dos serviços de drenagem equivale a 

0,1% da despesa total do município, enquanto a média no estado o indicador é de 0,9%. 

 

Figura 97: Gráfico de despesa per capita e investimento per capita com serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas em Juiz de Fora. 

 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2020. 

 

Vale ressaltar que os gastos voltados ao sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas acabam sendo mais elevados em anos com maiores incidências de ocorrências de 

eventos chuvosos adversos. De acordo com o Plano Plurianual (PPA) do município, para 

2022 estão previstos investimentos na ordem de R$ 6,6 milhões de reais para o 

desenvolvimento de projetos e custeio de investimentos para ampliação dos sistemas de 

drenagem urbana. Pegando-se o considerado na dotação orçamentária de 2022 para o 

sistema de drenagem urbana e a população total estimada para o município em 2022 (IBGE) 

estima-se que o valor médio empregado nessas ações por habitante ficaria na ordem de R$ 

11,5 /hab. em 2022. 

 

Os dados disponibilizados pelo SNIS indicam ainda um baixo investimento no sistema, que 

em 2019 foi apontado com investimento nulo, como pode ser observado no histórico 

apresentado na Figura 97. O investimento no estado de Minas Gerais em 2020 foi de R$ 

29,48/hab., cerca de dez vezes superior ao índice do município no mesmo ano. 

 

De acordo com a Administração Municipal, os investimentos com o sistema de drenagem em 

Juiz de Fora, pouco significativos até o momento, possuem previsão de ascensão este ano. 

Isto, pois, além do valor de 4% dos recursos financeiros do FMSB, assim como os demais 

municípios de Minas Gerais, Juiz de Fora receberá recursos financeiros oriundos do acordo 

firmado entre o Governo de Minas Gerais e a mineradora Vale, como forma de reparação 

pelos danos ambientais trazidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. De acordo 

com a SO, serão priorizadas as demandas voltadas à drenagem urbana. 
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7 INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS 

 

Em 1996, foi criado em nível nacional o Sistema de Informações sobre o Saneamento Básico 

(SNIS) com o objetivo de disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos 

institucionais, administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de 

qualidade sobre os serviços de saneamento básico.   

 

Desde 2015 os dados para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais (SNIS-

AP) têm sido solicitados aos municípios brasileiros. Estes indicadores são importantes para 

caracterizar o cenário atual do município e auxiliar na tomada de decisões na fase de 

planejamento futuro.  

 

Os dados constantes na plataforma do SNIS entre 2017 e 2020 para o município de Juiz de 

Fora são apresentados no Quadro 18.  

 

Quadro 18: Indicadores SNIS – Serviço de Águas Pluviais. 

  Identificação Descrição Unidade 2017 2018 2019 2020 

G
e
ra

is
 

IN042 
Parcela de área urbana em 

relação à área total 
% 31,1 31,1 52,37 52,37 

IN043 
Densidade Demográfica na 

Área Urbana 
pes/ha 12 12 7 8 

IN044 
Densidade de Domicílios na 

Área Urbana 
dom/ha 5 4 2 2 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

S
 E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

IN001 

Participação do Pessoal 
Próprio Sobre o Total de 

Pessoal Alocado nos 
Serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

% 22,8 47,2 46,2 54,5 

IN005 

Taxa Média Praticada para 
os Serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 

R$/unidades 
ano 

-   - -  - 

IN006 
Receita Operacional Média 
do Serviço por Unidades 

Tributadas 

R$/unidades 
tributadas 

ano 
 - -   - - 

IN009 

Despesa Média Praticada 
para os Serviços de 

Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas 

R$/unidades 
ano 

13,13 8,88 8,39 7,66 

  Identificação Descrição Unidade 2017 2018 2019 2020 

IN010 

Participação da Despesa 
Total dos Serviços de 

Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas na 
Despesa Total do Município 

% 0,2 0,1 0,1 0,1 

IN048 

Despesa per capita com 
serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

R$/habitante 
ano 

4,8 3,39 3,83 3,58 

IN049 
Investimento per capita em 

drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

R$/habitante 
ano 

4,8 0,82 0 2,9 

IN053 
Desembolso de 

investimentos per capta 
R$/habitante 

ano 
4,67 0 0 2,13 

IN054 

Investimentos totais 
desembolsados em relação 

aos investimentos totais 
contratados 

% 0,97 -   - 0,73 

IN050 

Diferença relativa entre 
despesas e receitas de 
Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais urbanas 

%  - -311,51  - - 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

IN020 
Taxa de Cobertura de 

Pavimentação e Meio-Fio na 
Área Urbana do Município 

% 100 100 69,7 81,8 

IN021 

Taxa de cobertura de vias 
públicas com redes ou 

canais pluviais subterrâneos 
na área urbana 

% 100 100 69,6 5,7 

IN025 

Parcela de Cursos d’Água 
Naturais Perenes em Área 

Urbana com Parques 
Lineares 

%  - -   - - 

IN026 
Parcela de Cursos d’Água 

Naturais Perenes com 
Canalização Aberta 

% 2 2 1 1,2 

IN027 
Parcela de Cursos d’Água 

Naturais Perenes com 
Canalização Fechada 

% 0,8 0,8 0,4 0,6 

IN029 
Parcela de Cursos d’Água 

Naturais Perenes com 
Diques 

% 11,6 11,6 5,9 7 

IN035 
Volume de reservação de 
águas pluviais por unidade 

de área urbana 
m³/km² 35.915,35 36.110,18 21.485,28 21.485,28 

IN051 
Densidade de captações de 

águas pluviais na área 
urbana 

un/km² 45 45 27 13 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 

R
IS

C
O

S
 

IN040 
Parcela de Domicílios em 

Situação de Risco de 
Inundação 

% 0,3 1,1 1,6 1,6 

IN041 
Parcela da População 
Impactada por Eventos 

Hidrológicos 
%  - -   - - 
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  Identificação Descrição Unidade 2017 2018 2019 2020 

IN046 Índice de Óbitos 
obi. /(10)^5 

hab 
 - -   - - 

IN047 
Habitantes Realocados em 

Decorrência de Eventos 
Hidrológicos 

pes. /(10)^5 
hab 

-  10  - - 

Fonte: SNIS, 2020. 

 

O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP), instituído pela Lei Complementar 

nº082/2018 e em vigor desde 2019, estabeleceu o novo perímetro urbano do município, que 

passou de 446,55 km² para 751,91 km². Este incremento na área urbana se refletiu nos 

indicadores gerais, conforme verificado no quadro apresentado, onde constata-se que 

atualmente a área urbana em relação à área total é superior a 50% (IN042) e, 

consequentemente, a densidade populacional e de domicílios sofreu um decréscimo, uma 

vez que as regiões mais periféricas da cidade são menos adensadas. 

 

Alguns indicadores econômicos foram abordados anteriormente, no item 6 deste Diagnóstico, 

entretanto cabe destacar comparativamente os dados apresentados neste item, onde é 

possível observar que a despesa média praticada (IN009) e a participação da despesa total 

dos serviços de drenagem em relação à despesa total municipal (IN010) diminuiu nos últimos 

anos. Considerando que a prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

não possui receita própria, dependendo de recursos do tesouro municipal ou financiamentos 

e repasses externos, tal decréscimo pode ser atribuído à fatores como: a instabilidade 

econômica e política que o país vem vivenciando, a pandemia de Covid-19 que impactou 

fortemente o sistema produtivo e trabalhista no ano de 2020, dificultando contratações e 

fornecimento de bens e serviços, entre outros. Ressalta-se também que os valores de 

despesas e investimentos estão diretamente ligados ao número de eventos hidrológicos 

extremos causadores de danos que tenham ocorrido nos anos de referência em questão. 

 

Em relação aos indicadores de infraestrutura, observa-se que alguns destes também foram 

influenciados pelo aumento da área urbana após o PDP de 2018, como é o caso de IN020, 

IN021, IN035 e IN051. Entretanto, de maneira geral, é possível verificar discrepâncias entre 

os dados referentes ao ano de 2020 e ao ano anterior. Isto se deve a uma mudança na 

metodologia de levantamento dos dados, que no passado era baseada principalmente em 

estimativas e, a partir de 2021 iniciou-se um processo de consolidação das bases de dados 

georreferenciados do município, que eventualmente apresentaram informações diferentes 

das estimadas anteriormente. Ainda, o Município não possui sistema de informação para 

drenagem urbana, entretanto, desde 2019 a Secretaria de Obras vem realizando o 

cadastramento das redes existentes, conforme demanda de manutenção, desta forma, a 

partir de 2020, optou-se por informar somente a extensão de redes efetivamente cadastradas 

e georreferenciadas. 

 

Quanto aos indicadores de gestão de riscos, observa-se uma lacuna na apresentação da 

maioria dos dados, isto ocorre, principalmente, pois o formulário de gestão de riscos do SNIS 

é vinculado ao banco de dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, 

cujo fornecimento de informações é de responsabilidade da defesa civil. Os dados informados 

no S2ID são transportados automaticamente para o SNIS, não sendo possível sua edição 

quando estes divergem dos dados exclusivamente relacionados aos eventos hidrológicos ou 

caso o S2ID não tenha sido informado para aquele ano. Adicionalmente, existem algumas 

diferenças em relação às informações solicitadas e a metodologia de cálculo destes dois 

sistemas, o que gera discrepâncias significativas nos resultados dos indicadores. Entretanto, 

considerando a parcela de domicílios em situação de risco a inundações (IN040), único 

indicador em que há informação para todos os anos, apresenta uma tendência de 

crescimento ao longo dos anos analisados, que evidencia um aumento das áreas de risco ao 

fenômeno no município. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos itens a seguir há a apresentação sucinta dos principais aspectos constantes no presente 

Diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do município de 

Juiz de Fora, compreendendo os aspectos positivos e as principais lacunas no atendimento 

pelo poder público. 

 

Há secretarias e órgãos municipais com atuação direta e indireta sobre a gestão e operação 

do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, com destaque à Secretaria de 

Obras (SO), cuja prestação dos serviços do sistema é atribuída. O organograma da SO possui 

atribuições bem definidas, com destaque ao Departamento de Operações, Manutenções de 

Obras e Contribuições Urbanas (DOMO) e da Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos 

(SSGEOP). Atualmente os serviços são prestados pelos funcionários efetivos da Secretaria, 

mas será contratada empresa terceirizada para preencher as lacunas de demandas que não 

estão sendo supridas pelo quadro atual de pessoal. A empresa irá contratar funcionários 

necessários e fornecer os equipamentos demandados. Quanto ao quadro de veículos, 

observou-se que no geral a frota disponível é antiga, sendo a maioria com mais de 10 anos 

de uso. 

 

Apesar de existir convênio de cooperação com a Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG), a mesma não atua ainda nos serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

O cadastro de redes de drenagem existente é incompleto, incorporando apenas a localização 

e diâmetro das redes que passaram em algum momento por manutenções pela Secretaria de 

Obras. Dessa forma, sabe-se que pelo menos 10,28% de vias urbanas são atendidas por 

sistema de drenagem, o que corresponde a cerca de 163,36 km de vias. Contudo, sabe-se 

que esse valor não corresponde à realidade do município, que apresenta um maior 

quantitativo de vias com sistema de drenagem. Entende-se que o valor tende a aumentar 

com o avanço dos serviços de manutenção. Identificou-se ainda, neste contexto, que ocorre 

a pavimentação de vias sem a implantação de redes e dispositivos de drenagem pluvial, 

principalmente em ruas situadas em regiões de morros. 

Outro ponto importante volta-se a não padronização das unidades operacionais adotadas no 

sistema de drenagem urbana. Não foram verificados no geral padrões dos dispositivos quanto 

a tamanhos, formas e materiais utilizados. Somado a isso, tem-se ainda as ocorrências de 

furtos de grades de bocas de lobo no município, que prejudica a gestão de manutenção dos 

dispositivos.  

 

Verificou-se que o município apresenta problemas críticos e crônicos relacionados a 

alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos. Tais problemas são decorrentes de 

diversos fatores apresentados neste Diagnóstico. Em relação às características geofísicas 

tem-se uma área urbana inserida em planície de inundação de rio, rodeada de elevações 

topográficas com declividades acentuadas e em ponto de convergência de exutórios de 

diversas sub-bacias hidrográficas, fatores que naturalmente inferem a uma maior 

suscetibilidade a eventos de inundação. Aliado a esses fatores tem-se a impermeabilização 

do solo em decorrência do crescimento urbano, evidenciado nas últimas décadas, bem como 

redes e canais de drenagem não projetados para comportar os aumentos de vazão 

decorrentes desse crescimento urbano e do aumento da magnitude das chuvas ao longo da 

série histórica. 

 

O Quadro 19 apresenta um resumo das sub-bacias em que foi identificado maior quantitativo 

de problemas de disposição inadequada de resíduos sólidos, pontos de alagamentos, pontos 

de enxurradas, bem como áreas de risco a inundações e deslizamentos.  

 

Quadro 19: Resumo das sub-bacias com maior quantitativo de registros por problemática. 

Problemática Sub-bacias 

Disposição 

inadequada por 

resíduos sólidos 

 BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste; 

 BE 55 (Ribeirão Yungue – RP Leste); 

 BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul); 

 BE 59 (Sem nome – RP Sudeste); 

 BD 41 (Córrego Carlos Chagas – RP Centro-oeste).  

Pontos de 

Alagamentos 

 BD 47 (Sem nome – RP Nordeste) – Influenciada pela BE 41 (Ribeirão das 

Rosas – RP Nordeste); 

 BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste; 
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Problemática Sub-bacias 

 BD 48 (Córrego Independência/Dom Bosco – RP Centro); 

 BD 29 (Córrego Santa Cruz – RP Norte); 

 BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul). 

Pontos de Enxurradas 

 BE 55 (Ribeirão Yungue – RP Leste); 

 BD 48 (Córrego Independência/Dom Bosco – RP Centro); 

 BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste. 

Áreas de risco a 

Inundações 

 BE 55 (Ribeirão Yungue/”Córrego” do Yung – RP Leste); 

 BE 72 (Ribeirão Marmelo/Floresta – RP Sudeste); 

 BD 26 (Córrego Igrejinha/Três Pontes – RP Norte); 

 BD 39 (Córrego Humaitá/Cachoeirinha – RP Centro-oeste); 

 BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul) 

Áreas de risco a 

Deslizamentos 

 BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul); 

 BE 55 (Ribeirão Yungue – RP Leste); 

 BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste; 

 BD 29 (Córrego Santa Cruz – RP Norte). 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2022. 

 

Destaca-se as sub-bacias BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste, BE 55 (Ribeirão 

Yungue – RP Leste) e BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul) como àquelas mais problemáticas 

em relação ao quantitativo dos fatores analisados, apresentando recorrência em mais de um 

tipo de problemática. 

 

Ao avaliar os dados expostos neste Diagnóstico, observou-se pouco avanço quanto a 

resoluções dos problemas de alagamentos e inundações apontados pelo PSB-JF de 2014, o 

que pode ser resultado do baixo gasto e investimento no sistema nos últimos anos pelo 

município. Conforme apresentado no Quadro 19, as sub-bacias mais afetadas são BD 47 

(Sem nome – RP Nordeste), BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste, BD 48 

(Córrego Independência/Dom Bosco – RP Centro), BD 29 (Córrego Santa Cruz – RP Norte), 

BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul). Os problemas de alagamentos e inundações identificados 

estão relacionados a fatores em comum, conforme disposto abaixo: 

 

 Subdimensionamento de redes e dispositivos de coleta, gerando 

estrangulamento e retorno da água nos dispositivos conectados às redes para 

as vias e localidades de cotas altimétricas inferiores; 

 Subdimensionamento de canais como resultado de projetos obsoletos que não 

consideraram suficientemente a expansão urbana das bacias hidrográficas, 

nem tempo de retorno suficiente considerando as alterações das características 

pluviométricas ocasionadas pelas mudanças climáticas. O 

subdimensionamento contribui, principalmente, para o refluxo das águas, 

acarretando no alagamento da localidade; 

 Muitos dispositivos encontravam-se completamente obstruídos ou em estado 

crítico de conservação, apresentando tampas e grades quebradas e até mesmo 

inexistentes; 

 Assoreamento dos cursos d’água em meio urbano, evidenciando a falta de 

manutenção e suficiente limpeza dos mesmos, fator que contribui para a 

diminuição de suas calhas e tem, como efeito, o transbordamento e inundação 

das vias;  

 Problemática no município relacionada ao descarte irregular de resíduos sólidos 

em diversos pontos, sendo observada a presença de entulhos e resíduos 

dispostos próximos a rios e córregos ou de dispositivos de drenagem urbana. 

Assim como o acúmulo de sedimentos, os entulhos e a presença de resíduos 

diminuem a capacidade de transporte dos rios e colaboram para a obstrução 

dos equipamentos de drenagem; 

 Em alguns casos, além da obstrução de equipamentos devido a sedimentos 

e/ou acúmulo de resíduos sólidos, verificou-se também a ausência ou 

insuficiência de bocas de lobo nas proximidades dos pontos críticos. 

 

Muitos dos problemas apontados acima estão relacionados a ações insuficientes de 

manutenções e limpeza do sistema. Tais operações no sistema de macro e de 

microdrenagem são realizadas pela SO, mas também recebem ações praticadas pelas 

equipes do DEMLURB, durante as limpezas públicas. Tais ações ocorrem conforme 

necessidade, devido, principalmente, à falta de contingente de pessoal para cobrir todas as 
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demandas apontadas. Vale ressaltar ainda, que a limpeza da macrodrenagem é intensificada 

antes de épocas chuvosas. 

 

Observou-se ainda que existem ações de limpezas e manutenções estratégicas em rios e 

vias cujos problemas são conhecidos e crônicos no município. 

 

Quanto à problemática de entulhos e resíduos sólidos, há conhecimento da situação por parte 

da PJF, a qual vem identificando, por meio do DEMLURB, os pontos de descartes irregulares 

e principalmente, aqueles próximos a cursos d’água. De acordo com o levantamento, as sub-

bacias com maior número de pontos são BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste, 

BE 55 (Ribeirão Yungue/”Córrego” do Yung – RP Leste), BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul), 

BE 59 (Sem nome – RP Sudeste), BD 41 (Córrego Carlos Chagas – RP Centro-oeste). Os 

maiores volumes de resíduos coletados, quando realizado o levantamento, foram nas RPs 

Oeste e Leste. Ressalta-se que este ano inicia a implantação das ações apontadas pelo Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Juiz de Fora, aprovado em 2021. Ressalta-se 

que a presença dos resíduos sólidos nas redes de micro e macrodrenagem é um problema 

existente no município, acarretado, principalmente, pela falta de conscientização ambiental 

da população, visto que o município apresenta bons índices de cobertura e frequência de 

coleta, como foi disposto pelo PMGIRS-JF do município, aprovado em 2021. 

 

Há conhecimento e mapeamento dos principais pontos com problemas relativos a 

alagamentos e inundações, bem como àqueles com riscos de deslizamentos. As regiões mais 

atingidas pelos eventos de inundações correspondem às sub-bacias BE 55 (Ribeirão 

Yungue/”Córrego” do Yung – RP Leste), BE 72 (Ribeirão Marmelo/Floresta – RP Sudeste), 

BD 26 (Córrego Igrejinha/Três Pontes – RP Norte), BD 39 (Córrego Humaitá/Cachoeirinha – 

RP Centro-oeste) e BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul).Quanto às áreas de risco a 

deslizamentos, destaca-se a gravidade das sub-bacias BD 59 (Córrego Ipiranga – RP Sul), 

BE 55 (Ribeirão Yungue – RP Leste), BD 45 (Córrego São Pedro/Ingleses) – RP Oeste, BD 

29 (Córrego Santa Cruz – RP Norte), que foram inclusive os locais críticos mais visitados 

durante as visitas técnicas ao município. Tais mapeamentos são dispostos em banco de 

dados geográfico integrado do município, permitindo que outras esferas da PJF tenham 

acesso a esses instrumentos de planejamento.  

Alguns pontos de risco de deslizamento, mais urgentes, já têm recebido obras de melhorias 

e contenções e outros estão com projetos e estudos previstos e/ou em desenvolvimento por 

parte da SO.  

 

Há atuação da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SSPDC) em ações voltadas à 

prevenção, monitoramento e atuação em eventos emergenciais hidrológicos e geológicos. A 

SSPDC possui sistema de alertas e ações educativas de prevenção frente às comunidades 

localizadas em áreas de riscos. 

 

Existem alguns projetos em desenvolvimento para melhoria das condições de drenagem 

pluvial em áreas historicamente problemáticas tais como o Distrito Industrial e bairro Benfica, 

localizados na RP Norte, bem como projetos e estudos importantes de amortecimento de 

cheias visando solucionar os problemas de inundações nas bacias dos córregos São 

Pedro/Ingleses, Ipiranga e Humaitá/Cachoerinha.  

 

Em relação a questões envolvendo a qualidade das águas pluviais escoadas, mesmo sendo 

uma das premissas defendidas nas discussões envolvendo os SUDS e do conhecimento do 

seu potencial poluidor, não foi observado nenhuma ação efetuada no município que vise 

diretamente o tratamento das águas escoadas, seja por meio de dispositivos de infiltração ou 

de algum processo físico/químico. 

 

Há mais de 15 anos existe o programa de despoluição e recuperação ambiental do Rio 

Paraibuna que visa a separação e tratamento dos efluentes sanitários, porém, tendo em vista 

o baixo índice atual de tratamento dos esgotos coletados, infere-se que até o momento o 

programa não atingiu o seu objetivo. Mesmo havendo legislação proibindo o lançamento de 

água servida e esgoto a céu aberto ou na rede de águas pluviais, a ação é evidente e crítica 

no município. Verificou-se que faltam ações eficazes voltadas a fiscalização de ligações 

clandestinas, principalmente em regiões onde há sistema separador absoluto. Entretanto, 

conforme apresentado no Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário, existem obras 

importantes em implantação e investimentos definidos pelo Plurianual e pelo planejamento 

estratégico da Cesama para o programa. Tais investimentos compreendem grandes 

intervenções previstas para execução ainda no curto prazo. 
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Entende-se que os aspectos voltados ao controle da poluição dos cursos d’água por esgotos 

domésticos e por resíduos sólidos também se relacionam ao nível de educação ambiental da 

população. Nesse contexto, existe o programa “Boniteza” que visa, além de todas as suas 

atividades voltadas à melhoria urbana, conscientizar a população sobre descartes irregulares 

nas margens do Rio Paraibuna.  

 

Existem ações de educação ambientais pontuais e projetos previstos para começarem a ser 

implementados por parte da SESMAUR e do DEMLURB, visando a conscientização da 

população quanto as problemáticas supracitadas. Porém, as atividades presentes atualmente 

estão aquém do necessário, principalmente em relação aos problemas de descarte 

irregulares de resíduos no município, devendo haver maior enfoque também na 

conscientização quanto à preservação e não ocupação das áreas de APP e áreas de risco 

no município.  

 

Há ocupação irregular de APPs de rios e de áreas de risco a deslizamentos devido à intensa 

ocupação urbana do município, sendo esta aliada à falta de planejamento urbano no 

município. Além disso, observou-se que não existem atividades específicas voltadas a 

fiscalização dessas áreas por parte da SESMAUR. A fiscalização é importante para garantir 

o bom funcionamento da gestão do sistema de drenagem pluvial municipal e é essencial para 

que medidas não estruturais existentes tenham efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS 

 

 RESULTADOS OBTIDOS NA CARACTERIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS INSERIDAS NA 

ÁREA URBANA 

 

Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BD 72 2,58 6,68 2,86 6,17 2,39 2,32 1,16 

BD 56 0,37 2,55 0,57 0,57 1,55 2,90 1,18 

BD 60 0,24 2,19 0,57 0,57 2,43 4,26 1,26 

BE 77 0,62 3,05 0,74 0,74 1,19 4,81 1,08 

BE 78 0,57 4,12 1,52 2,33 4,11 1,95 1,53 

BD 9 5,69 10,83 3,14 3,14 0,55 4,22 1,27 

BD 2 5,67 13,64 6,19 6,19 1,09 3,00 1,60 

BD 71 0,19 1,92 0,39 0,39 2,09 4,78 1,24 

BD 68 0,21 2,35 0,31 0,31 1,47 4,28 1,43 

BD 67 0,41 2,83 0,55 0,55 1,33 4,92 1,24 

BD 
65d 

0,12 1,48     0,00 0,00 1,19 

BD 65 0,36 2,84 0,31 0,31 0,85 4,21 1,32 

BD 
62b 

0,13 1,76     0,00 0,00 1,38 

BD 63 0,17 1,81 0,56 0,56 3,27 6,83 1,23 

BD 61 0,41 2,96 0,72 0,72 1,77 2,51 1,30 

BD 75 0,37 2,63 0,81 0,81 2,19 3,73 1,21 

BE 81 0,36 2,49 0,55 0,55 1,54 2,80 1,17 

BE 
81a 

0,22 2,36     0,00   1,39 

BD 74 0,23 2,30 0,4 0,4 1,77 6,04 1,36 

BE 74 0,41 2,70     0,00   1,17 

BE 80 0,27 2,62 0,31 0,31 1,14 3,26 1,41 

BE 30 1,57 5,75 2,42 4,59 2,93 2,95 1,29 

BE 44 1,93 7,13 2,71 5,61 2,91 2,45 1,44 

BE 52 0,20 2,41 0,28 0,28 1,41 5,62 1,51 

BE 48 0,46 2,79 0,48 0,48 1,05 2,25 1,16 

BE 46 0,20 1,89 0,23 0,23 1,14 4,39 1,18 

BE 47 0,21 1,98 0,42 0,42 1,99 5,23 1,21 

BE 29 0,32 2,31 0,67 1,19 3,72 2,75 1,14 

BD 10 0,44 2,97 0,98 0,98 2,21 3,09 1,25 

BE 27 0,39 2,75 1,86 5,85 15,09 3,75 1,24 

BD 39 24,43 27,22 6,68 55,36 2,27 1,74 1,54 

BD 36 1,04 4,76 1,82 2,94 2,82 1,73 1,30 
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Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BD 38 0,92 3,78 0,29 1,35 1,47 1,20 1,10 

BD 37 0,35 2,62 0,27 1,37 3,87 4,06 1,24 

BE 43 0,57 3,16 1,16 1,16 2,04 1,77 1,17 

BE 54 0,26 2,70 0,36 0,36 1,36 3,52 1,47 

BE 58 0,55 3,39 0,63 0,63 1,14 1,78 1,28 

BE 59 0,21 1,94 0,39 0,39 1,88 4,64 1,19 

BE 61 0,29 2,47 1,01 1,01 3,48 1,87 1,28 

BD 
59a 

0,12 1,63     0,00   1,32 

BD 47 2,10 5,88 1,27 1,27 0,61 0,44 1,14 

BD 46 0,67 3,59 0,51 0,51 0,76 2,68 1,23 

BD 50 0,51 3,69 0,57 0,57 1,13 3,05 1,45 

BD 
51a 

0,14 1,77     0,00   1,34 

BD 48 7,41 13,19 4,58 7,44 1,00 0,54 1,36 

BE 68 0,17 2,01 0,56 0,56 3,32 3,34 1,37 

BE 67 0,18 1,87 0,55 0,55 3,12 3,10 1,25 

BD 54 0,17 1,94 0,31 0,31 1,78 8,34 1,30 

BD 
54a 

0,07 1,20     0,00   1,28 

BD 
53b 

0,09 1,29     0,00   1,24 

BE 65 0,30 2,86 0,71 0,71 2,40 3,48 1,47 

BE 66 0,25 2,19 0,57 0,57 2,29 6,27 1,23 

BE 
66a 

0,09 1,50     0,00   1,41 

BE 70 0,54 3,57 0,4 0,4 0,74 1,84 1,35 

BE 32 0,65 4,36 1,31 2,08 3,22 4,20 1,52 

BD 2a 0,21 1,95 0,625 0,625 2,98 4,77 1,19 

BD 8 2,42 7,40 3,63 3,63 1,50 1,66 1,33 

BE 51 4,84 10,46 3,95 10,07 2,08 2,22 1,33 

BE 6 0,34 2,31 0,78 1 2,91 4,18 1,11 

BE 9 1,01 4,42 0,42 0,42 0,41 5,96 1,23 

BE 10 0,77 3,79 1,28 1,28 1,65 1,78 1,21 

BD 12 0,60 3,34 0,67 0,67 1,12 7,91 1,21 

BD 21 0,74 4,31 1,55 1,55 2,09 1,18 1,40 

BD 1 0,65 3,85 1,47 1,47 2,26 1,54 1,33 

BD 6 0,19 2,71 0,62 0,62 3,22 3,72 1,73 

BE 4a 0,22 1,98     0,00   1,17 

BE 5 3,85 9,21 2,07 7,65 1,99 1,55 1,31 

BD 9b 0,11 1,41     0,00   1,19 

BE 8 0,26 2,14 0,42 1,88 7,15 5,61 1,17 

Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BD 11 8,18 14,85 4,93 4,93 0,60 3,18 1,45 

BD 
12b 

0,31 2,39     0,00   1,21 

BD 
12d 

0,18 2,13     0,00   1,39 

BD 
12e 

0,23 2,19     0,00   1,27 

BE 13 0,64 3,53 0,68 0,68 1,07 1,42 1,24 

BE 
13a 

0,15 1,93     0,00   1,40 

BE 14 0,35 2,62 0,67 0,67 1,91 2,65 1,24 

BD 15 0,66 3,48 1,23 1,23 1,88 1,36 1,20 

BD 16 0,12 1,56 0,55 0,55 4,64 3,71 1,27 

BD 20 0,84 3,84 0,43 0,43 0,51 2,35 1,18 

BE 20 0,70 3,61 1,16 1,16 1,65 1,83 1,20 

BD 22 0,78 3,65 0,33 0,33 0,42 2,21 1,16 

BE 25 0,32 2,41 0,92 0,92 2,91 1,37 1,20 

BE 23 4,43 11,70 5,03 11,62 2,62 2,58 1,56 

BE 
25a 

0,18 1,89     0,00   1,25 

BE 26 0,59 3,44 0,92 1,25 2,11 2,42 1,25 

BD 
24b 

0,43 2,65     0,00   1,13 

BE 
28a 

0,22 2,51     0,00   1,50 

BE 28 2,05 6,41 0,92 1,26 0,62 4,57 1,25 

BD 30 0,92 4,18 0,69 0,69 0,75 1,48 1,22 

BD 31 1,50 7,00 1,19 3,18 2,13 0,65 1,60 

BD 32 0,12 1,51 0,32 0,51 4,30 10,31 1,23 

BE 36 0,15 1,67 0,41 0,49 3,22 10,40 1,20 

BD 34 1,29 5,38 2,22 3,76 2,92 2,36 1,33 

BD 35 0,56 3,24 0,36 1,66 2,98 2,23 1,21 

BE 40 0,23 2,13 0,32 0,36 1,55 8,61 1,24 

BE 31 0,24 2,09 0,42 0,67 2,79 4,05 1,19 

BE 33 0,34 2,30 0,56 1,53 4,53 2,06 1,11 

BD 43 0,67 4,14 0,91 0,91 1,36 1,48 1,42 

BD 44 0,95 4,24 0,69 1,08 1,14 1,06 1,22 

BD 1a 0,04 0,99     0,00   1,47 

BD 70 0,14 1,50 0,403 0,403 2,95 7,32 1,14 

BD 69 0,21 2,02 1,11 1,11 5,39 1,51 1,24 

BD 
67a 

0,08 1,39     0,00   1,34 
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Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BD 
65a 

0,11 1,43     0,00   1,24 

BE 
76a 

0,08 1,40     0,00   1,35 

BD 
59c 

0,04 1,30     0,00   1,73 

BD 
55a 

0,06 1,13     0,00   1,32 

BE 
71b 

0,09 1,36     0,00   1,28 

BE 
50a 

0,17 2,10     0,00   1,41 

BD 33 0,23 2,01 0,81 0,81 3,55 3,32 1,18 

BE 
30a 

0,08 1,18     0,00   1,20 

BE 42 0,23 2,26 0,4 0,55 2,39 4,94 1,32 

BE 
43a 

0,07 1,50     0,00   1,55 

BE 39 0,09 1,53 0,32 0,32 3,59 9,89 1,44 

 BE 
29a 

0,09 1,28     0,00   1,23 

BE 
27a 

0,05 1,01     0,00   1,28 

BD 
24a 

0,05 1,12     0,00   1,34 

BD 23 0,20 2,07 0,28 0,28 1,39 6,15 1,30 

BE 24 0,21 2,18 0,8 0,8 3,87 2,23 1,34 

BE 19 0,25 2,23 0,87 0,87 3,45 5,54 1,24 

BE 4 0,20 1,97 0,59 0,59 2,99 2,06 1,24 

BD 1b 0,15 1,75     0,00   1,25 

BD 2b 0,07 1,03     0,00   1,07 

BD 5 0,24 2,02 0,86 0,86 3,59 2,35 1,16 

BD 8a 0,06 1,10     0,00   1,22 

BD 9a 0,15 1,57     0,00   1,14 

BD 
10a 

0,29 2,75     0,00   1,43 

BD 
11a 

0,10 1,38     0,00   1,22 

BE 5a 0,12 1,57     0,00   1,30 

BE 6a 0,11 1,50     0,00   1,28 

BD 
13a 

0,09 1,58     0,00   1,44 

BE 82 2,09 6,58 1,2 1,2 0,57 1,49 1,27 

BD 73 0,14 1,77 0,4 0,4 2,81 5,69 1,31 

Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BE 
81b 

0,19 2,22     0,00   1,42 

BE 79 0,26 2,39 0,55 0,55 2,11 4,56 1,31 

BD 66 0,33 2,57 0,42 0,42 1,27 5,86 1,25 

BD 62 0,32 2,55 0,72 0,72 2,25 3,04 1,26 

BD 
65c 

0,08 1,36     0,00   1,33 

BD 
65b 

0,06 1,15     0,00   1,31 

BD 
62a 

0,10 1,39 0,28 0,28 2,82 10,09 1,23 

BE 
71c 

0,08 1,25     0,00   1,26 

 BE 
71a 

0,07 1,07     0,00   1,13 

BD 
59b 

0,03 0,82     0,00   1,32 

BE 69 0,11 1,45 0,96 0,96 8,54 1,32 1,21 

BE 
67a 

0,10 1,55     0,00   1,40 

BE 
66b 

0,12 1,64     0,00   1,32 

 BE 
63a 

0,09 1,33     0,00   1,26 

BD 
53a 

0,07 1,19     0,00   1,22 

BD 52 0,49 3,09 0,57 0,57 1,16 2,17 1,23 

BD 57 0,09 1,54 0,57 0,57 6,39 10,14 1,44 

BD 49 0,28 2,18 0,57 0,57 2,02 1,70 1,15 

BD 51 0,42 3,10 0,56 0,56 1,33 3,29 1,34 

BE 35 0,08 1,34 0,35 0,6 7,95 10,83 1,36 

BE 
32a 

0,11 1,45     0,00   1,20 

BE 
33a 

0,07 1,36     0,00   1,40 

BE 7 0,25 2,11 0,76 0,76 3,05 3,37 1,18 

BE 4b 0,07 1,55     0,00   1,60 

BE 21 0,30 2,35 0,72 0,72 2,40 2,11 1,20 

BD 19 0,73 3,61 0,24 0,24 0,33 1,90 1,18 

BD 17 0,10 1,26 0,67 0,67 6,54 2,71 1,10 

BD 7 0,17 2,45 0,67 0,67 4,05 2,36 1,68 

BE 56 0,13 1,71 0,47 0,47 3,48 6,43 1,30 

BE 64 0,39 3,04 0,48 0,48 1,24 4,08 1,37 

BE 71 0,39 2,52     0,00   1,13 
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Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BE 60 0,72 3,58 0,39 0,39 0,54 1,51 1,18 

BE 57 1,11 4,89 0,55 0,55 0,49 0,90 1,30 

BE 1 0,53 3,42 0,32 0,32 0,60 10,82 1,32 

BE 2 7,06 11,42 4,09 15,8 2,24 2,16 1,20 

BE 38 0,44 2,92 1,26 1,26 2,89 2,15 1,24 

BE 37 0,38 3,23 1,26 1,26 3,32 2,87 1,47 

BD 64 0,18 1,94 0,56 0,56 3,13 2,70 1,28 

BD 53 0,49 3,48 0,77 0,77 1,56 2,19 1,38 

BE 62 0,27 2,19 1,11 1,11 4,14 2,07 1,18 

BD 55 0,67 3,53 1,01 1,01 1,52 1,77 1,21 

BD 
54b 

0,16 1,75     0,00   1,23 

BD 59 21,15 23,29 8,37 47,55 2,25 1,86 1,42 

BE 
66c 

0,08 1,36     0,00   1,34 

BE 
66d 

0,07 1,18     0,00   1,23 

BD 58 0,26 2,41 0,57 0,57 2,22 1,41 1,33 

BE 49 0,30 2,53 0,47 0,47 1,58 3,51 1,30 

BE 50 0,93 4,18 1,27 1,27 1,36 1,03 1,21 

BD 42 0,50 2,81 0,65 0,65 1,31 2,02 1,12 

BD 29 6,12 12,88 5,03 13,49 2,21 1,41 1,46 

BD 27 0,50 2,91 0,67 0,67 1,34 2,61 1,15 

BD 28 0,80 4,70 0,88 2,13 2,66 1,20 1,47 

BD 18 0,32 2,33 0,36 0,36 1,12 1,57 1,15 

BE 15 0,57 4,01 1,23 1,23 2,16 1,92 1,49 

BE 17 0,50 3,29 0,87 0,87 1,73 2,07 1,30 

BD 
12a 

0,25 2,47     0,00   1,38 

BE 11 1,62 7,41 0,35 0,35 0,22 3,14 1,63 

BD 4 0,27 2,44     0,00   1,32 

BD 3 0,37 2,66 1,21 1,21 3,26 2,36 1,22 

BE 3 12,61 27,45 10,1 33,39 2,65 2,81 2,16 

BE 2a 0,38 2,81     0,00   1,28 

BE 53 4,41 9,79 3,9 9,74 2,21 2,26 1,31 

BE 81 0,36 2,49 0,55 0,55 1,54 2,80 1,17 

BE 12 0,00 0,01 10,15 10,15 12123169,51 256796201,30 3,97 

BE 18 0,00 0,00 5,78 5,78 43678091,59 2,04 1,18 

BE 16 2,37 7,52 2,43 4,24 1,79 2,17 1,37 

BE 41 46,92 41,89 19,01 104,76 2,23 2,16 1,71 

BE 55 19,56 25,84 12,21 46,3 2,37 2,58 1,64 

BE 63 5,80 14,12 5,22 13,52 2,33 2,58 1,64 

Bacias  Área (km²) Perímetro (Km) Comp (Km) Lt Dd Dr Kc 

BE 75 0,30 2,86     0,00   1,46 

BE 76 0,56 3,26 0,96 0,96 1,71 1,78 1,22 

BE 73 1,04 4,15 1,53 1,53 1,47 1,92 1,14 

BD 45 29,98 38,12 13,19 13,19 0,44 1,29 1,95 

BE 12 0,00 0,01 10,15 10,15 12123169,51 256796201,30 3,97 

BE 18 0,00 0,00 5,78 5,78 43678091,59 2,04 1,18 

BD 24 151,56 68,28 22,47 417,93 2,76 3,13 1,55 

BD 
12c 

0,27 2,04 0,67 0,67 2,49 3,71 1,10 

BD 13 4,96 11,58 4,9 4,9 0,99 2,62 1,46 

BD 14 2,39 9,03 3,47 3,47 1,45 1,67 1,63 

BE  84 55,11 45,74 12,78 12,78 0,23 2,18 1,73 

 BE 72 42,78 39,62 10,9 90,61 2,12 1,73 1,70 

BE 83 0,09 1,60 14,33 136,37 1528,36 2,14 1,50 

BE 22 6,46 11,73 5,05 17,59 2,72 2,40 1,29 

BE 34 70,90 54,48 7,71 160,51 2,26 2,03 1,81 

BD 40 0,35 2,61 0,65 1,07 3,04 2,79 1,23 

BE 45 0,13 1,53 0,42 0,42 3,26 8,52 1,19 

BD 41 2,72 8,32 2,67 3,42 1,26 0,36 1,41 

BD 25 1,19 5,57 0,63 1,91 1,61 1,03 1,43 

BD 26 38,57 40,17 15,81 95,96 2,49 2,64 1,81 
Comp. = Comprimento do Curso d’ água principal – Lt = Soma dos comprimentos dos cursos d’água   

Dd = Densidade da drenagem – Dr = Densidade de rios – Kc = Coeficiente de Compacidade  
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