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4.6 Desenvolvimento de cenários para o planejamento urbano no 
contexto da recuperação ambiental de bacias urbanas 

 

De acordo com o World Resources Institute através do relatório do 

Grupo de Trabalho da Estrutura Conceitual da Avaliação do Milênio dos 

Ecossistemas (2003), o bem-estar humano e o progresso em direção ao 

desenvolvimento sustentável dependem de forma vital da melhoria da gestão 

dos ecossistemas da Terra de modo a assegurar sua conservação e uso 

sustentável. É imprescindível, portanto, promover melhorias para o estado de 

vida das pessoas. Segundo o relatório as políticas que lidam com a 

deterioração dos serviços encontrados nos ecossistemas devem se preocupar 

com as conseqüências futuras das atividades atuais, o desenvolvimento de 

cenários de mudanças a longo e curto prazo. Estes cenários não procuram 

prever o futuro, mas sim indicar o que a ciência pode ou não afirmar sobre as 

conseqüências futuras de escolhas alternativas plausíveis que venham a ser 

adaptadas para os próximos anos. Portanto, os cenários indicam diversos 

caminhos capazes de solucionar problemas e definir alternativas para 

tomadores de decisão. 

DÖLL et al (2000) relaciona a análise integrada de sistemas e a geração 

de cenários como ferramenta para o planejamento regional sustentável. A 

combinação de conhecimentos potencializa a capacidade de transferência de 

resultados de forma transparente e compreensível. 

A estrutura deste trabalho elabora cenários ambientais em pelo menos 

duas situações distintas de ocupação ou “degradação urbana”, a primeira 

através da implantação do Plano Diretor e a segunda sem a aplicação do Plano 

Diretor. Os cenários são compostos mediante diversas trajetórias. A narrativa 

discrimina os aspectos que definem a melhor situação quanto às descrições 

hidrológicas. 

A composição das diversas perspectivas segue critérios definidos 

segundo uma lógica temporal. Conforme MENDIONDO et all (2004) o trabalho 

define o planejamento como sendo de abordagem estendida simplificada, ou 

seja, quando as incertezas são reconhecidas nos cenários de planejamento a 

partir de trabalhos multi-disciplinares, porém sem uma quantificação definitiva. 

A extensão temporal utiliza cenários retrospectivos de até 40 anos (1962) e 
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cenários prospectivos de até 15 anos (2015). O cenário prospectivo representa 

cenários futuros espaçados de 5 em 5 anos. Estes cenários classificam-se em: 

cenários de tendência e cenários de intervenção. Os cenários de tendência 

definem ocupações desordenadas e sem controle, enquanto que os cenários 

de intervenção incluem o Plano Diretor através de critérios técnicos de 

recuperação ambiental da bacia. O desenvolvimento dos cenários a curto, 

médio e longo prazo se desenrola conforme apresentado na tabela 18, a 

seguir. 
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Tabela 18: Determinação de cenários de planejamento para curto, médio e longo prazo. 

N Cenário Referência 
1 Passado Caracterização do uso e ocupação do solo através da imagem de 1962 
2 Atual Caracterização do uso e ocupação do solo através da imagem de 1998 

2005 CPD Classificação da imagem de 1998 com intervenção (1), (2), (3) e (4) 
(1)* Aplicação de 15% de áreas permeáveis para as novas construções 

denominado de coeficiente de permeabilidade. 
(2) Plantio de mudas para arborização urbana visando crescimento para ano 

2010 e 2015. 
(3) Abertura de trecho canalizado por condutos fechados e proposta de 

engenharia naturalística entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite 

3 

(4) Reativação do reservatório de detenção da Rua Miguel Giometti 
2010 CPD Classificação da imagem de 1998 com intervenção (1) a (4), (5) a (8) 

(5) Recepção do crescimento vegetativo de 5 anos, por conta do plantio de 
mudas efetuado em 2005, mais plantio de novas mudas para arborização 
urbana visando crescimento para 2015. 

(6) Implantação de microreservatórios para reúso de águas pluviais em 10% 
dos lotes de cada sub-bacia. 

(7) Abertura das seções de travessias denominadas de orifícios junto às ruas 
Monteiro Lobato e Totó Leite. 

4 

(8) Reflorestamento de áreas de proteção ambiental. 
2015 CPD Classificação da imagem de 1998 com intervenção (1) a (8), e (9) a (11) 

(9) Recepção do crescimento vegetativo de 10 e 5 anos, por conta do plantio 
de mudas efetuado em 2005 e 2010, respectivamente, mais plantio de 
novas mudas para arborização de ruas e calçadas visando a 
permeabilidade futura. 

(10) Implantação de microreservatórios para reúso de águas pluviais em 20% 
dos lotes de cada sub-bacia. 

5 

(11) Implantação dos reservatórios de filtragem ao longo das UP´s. 
2005 SPD Classificação da imagem de 1998 + cenário de tendência (a) e (b) 

(a) Canalização por condutos fechados ao longo do córrego não canalizado. 
Proposta de prolongamento da marginal. 

6 

(b) Ocupação por parte dos novos lotes pré-matriculados sem a adoção do 
coeficiente de permeabilidade. 

2010 SPD Classificação da imagem de 1998 + cenário de tendência (a), (b), (c) a (e)
(c) Ampliação de áreas residenciais 
(d) Redução de 50% das áreas permeáveis de florestas em relação ao 

cenário de 2005. 

7 

(e) Acréscimo de áreas impermeáveis em arruamentos de vias marginais. 
2015 SPD Classificação da imagem 1998 + cenário de tendência (a) a (e) e (f) 8 

(f) Ocupação total das áreas de preservação permanente 
CPD : COM Plano Diretor; SPD : SEM Plano Diretor 

* consideração dos novos lotes pré-matriculados. Áreas remanescentes são 

definidas como de direito de preempção, portanto são áreas exclusas de serem 

ocupadas a partir deste cenário. A definição impõe critérios de ocupação ou 

zoneamento urbano para que seja possível permitir o desenvolvimento racional de 

determinadas áreas. 
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Ao longo de todas as UP´s foram realizadas classificações de uso e 

ocupação do solo, conforme registro foto-aéreo (vide .seção 4.1.3 Classificação 

das áreas permeáveis e impermeáveis do Alto Tijuco Preto conforme registros 

aero-fotográficos para a elaboração de cenários de planejamento). A partir 

destas imagens foram definidas as áreas de planejamento. São elas que 

definem o sistema para o uso das simulações hidrológicas. 

A regulamentação das áreas não-edificáveis apóia-se em mapas que 

delimitam as mesmas quanto aos riscos iminentes de deterioração e impactos 

ambientais, além da preocupação quanto aos problemas gerados por possíveis 

inundações a jusante. TUCCI (2001) afirma que esta regulamentação pode ser 

utilizada em prol das próprias comunidades a partir do momento em que os 

esforços são integrados com a legislação municipal sobre os loteamentos, 

construções e habitações. Esse contexto indica a observância da 

regulamentação. 

Os cenários de intervenção são aqueles que definem ações para o 

Plano Diretor a fim de ordenar o pleno desenvolvimento das funções eco-

hidrológica, ou seja, aquelas capazes de promover a funcionalidade do sistema 

hídrico e garantir a preservação do equilíbrio ambiental. 

Os cenários de tendência, por outro lado, indicam crescimento 

desordenado, ocupações das várzeas e desequilíbrio das partes que compõem 

o habitat natural. Não há, portanto, planejamento algum e o descontrole é visto 

em função de uma postura desenvolvimentista, rumo a um crescimento 

insustentável. 
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