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4.6.1 Cenários com Plano Diretor 
 

O ano 2005, para o cenário com Plano Diretor, prevê um acréscimo de 

áreas residenciais e industriais em torno de 66.500m². Desse valor, estima-se 

um total de 9.975m² como área verde referente ao coeficiente de 

permeabilidade de 15%. Conforme tabela 14, apresentada anteriormente 

(seção 4.2.4 Rearborização urbana), neste mesmo cenário propõe-se o plantio 

de 694 mudas, no entanto não foram consideradas para efeito de simulação o 

potencial de retenção hídrica da arborização de ruas. Na macro-drenagem, 

este cenário reativa o reservatório de detenção pré-existente da rua Miguel 

Giometti com capacidade para armazenamento de 1.300m³. Atualmente, 

conforme exposição anterior (vide figura 13, seção 4.1.2 Diagnóstico e 

caracterização ambiental da área de aplicação do estudo e impactos 

decorrentes da ocupação irregular do uso do solo urbano), o trecho existente 

entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite encontra-se em área de aterro e o 

canal construído por condutos fechados. Neste caminho aplica-se o conceito 

de engenharia naturalística, que utiliza materiais considerados biodegradáveis 

no processo construtivo. Além da abertura do trecho canalizado por condutos 

fechados, altera-se a variável de rugosidade para efeito de simulação. 

Em 2010, o Plano Diretor define a implantação do sistema de reúso de 

águas pluviais em 10% dos lotes de cada sub-bacia ou UP. Ao todo são 

distribuídos 486 microreservatórios para uso potencial de aproveitamento das 

águas pluviais. Este número indica o armazenamento de 486 mil m³ de volume 

de águas da chuva. Este cenário tem o prazer de colher os frutos do passado 

através do crescimento vegetativo referente ao 5° ano de exposição do plantio 

das mudas em 2005. Portanto, considera-se a incorporação do plantio das 

mudas como cobertura verde estimada em 2.178m² por reflorestamentos. 

Ao longo do arroio, existem travessias nas áreas de fundo de vale que 

ligam um bairro ao outro, quantificadas em 5 pontos, conforme tabela 5, seção 

4.1.1 Identificação ambiental da micro-bacia hidrográfica selecionada e área de 

intervenção: Alto Tijuco Preto. Essas travessias indicam orifícios de passagem 

que obstruem o caminho natural das águas ao longo do córrego. O cenário 

2010 com Plano Diretor abre os trechos de orifícios das ruas Monteiro Lobato e 
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Totó Leite para facilitar o escoamento superficial e promover a recuperação do 

canal. 

Da mesma forma que o cenário de 2010, o cenário de 2015 com Plano 

Diretor recebe e “colhe” o crescimento vegetativo do plantio das mudas 

referente ao 5° e 10° ano semeados respectivamente em 2010 e 2005. O 

processo de arborização das calçadas é parcial ao longo dos anos e estão 

distribuídos conforme FIPAI/PMSC (2003). Este cenário implanta ao todo 972 

microreservatórios para captação e posterior reúso de águas pluviais, o que 

corresponde a 20% dos lotes do trecho de intervenção. 

Sabe-se que na micro-drenagem funcionam as bocas de lobo ou caixas 

de ralo. São elementos do sistema de drenagem que tem por objetivo garantir o 

perfeito escoamento das águas pluviais e impedir que o material sólido vá para 

os ramais e galerias. Como medida de contenção, o Plano Diretor para o 

cenário de 2015 propõe a implantação de 18 reservatórios de filtragem sob as 

bocas de lobo. Esses reservatórios são enterrados, captam as águas da chuva 

que escoam para as bocas de lobo ou bueiros e drenam posteriormente para a 

macro-drenagem. Possuem capacidade de armazenamento para 27m³ de 

volume e atuam como distribuidores e controladores de vazões ao longo do 

tempo, além de reter parte do material sólido e facilitar o escoamento ao longo 

dos canais. 
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