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“A ciência consiste em substituir o saber que

parecia seguro por uma teoria, ou seja, por

algo problemático”.

(José Ortega y Gasset)



RESUMO

A grande problemática da ocupação desordenada na Cidade de Porto Velho com a

falta  de  planejamento  tem contribuído  de  forma significativa  na  degradação  dos

igarapés urbanos na cidade. Muito se discute sobre a busca de soluções e políticas

públicas para sanar os problemas relacionados as águas de origem urbanas e seus

efeitos diretos e indiretos. O planejamento urbano não inclusivo no que diz respeito

aos recursos hídricos municipais e a falta de projetos urbanísticos que integrem a

política  urbana com a política ambiental  acelera a  degradação destas  áreas tão

frágeis  e  importantes.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  estabelecer  uma

proposta de intervenção nos igarapés urbanos, compreendendo a ocupação urbana

nestas áreas e os infortúnios aos quais estão submetidas pela falta de uma política

urbana adequada. Não é possível desvincular o papel do Município como gestor e

gerenciador de políticas públicas que venha a garantir o direto de todos o acesso as

águas, ao saneamento, à infraestrutura adequada em prol do bem coletivo. Quando

é observado a gestão do solo urbano devemos lembrar que cabe ao poder público o

planejamento da cidade de acordo com o ordenamento, controle do uso e ocupação

do solo, a fim de minimizar ou evitar efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Palavras  –  chave:  Bacia  do  igarapé  Grande  -  Santa  Bárbara.  Planejamento

ambiental. Recursos hídricos. 



ABSTRACT

The great problem of the disordered occupation in the City of Porto Velho with the

lack of planning has contributed in a significant way in the degradation of the urban

igarapés in the city.  Much is discussed about the search for solutions and public

policies to address the problems related to urban waters of origin and their direct and

indirect  effects.  Non-inclusive  urban  planning  with  regard  to  municipal  water

resources  and  the  lack  of  urban  projects  that  integrate  urban  policy  with

environmental policy accelerate the degradation of these fragile and important areas.

The present  work aims to  establish a proposal  for  intervention in  urban streams,

including the urban occupation in these areas and the misfortunes to which they are

submitted due to the lack of an adequate urban policy. It is not possible to separate

the role  of  the  Municipality  as  manager  and  manager  of  public  policies  that  will

ensure the direct access of all the water, sanitation, and adequate infrastructure for

the collective good. When observing urban land management we must remember

that  it  is  the  responsibility  of  the  public  power  to  plan  the  city  according  to  the

planning, control of land use and occupation, in order to minimize or avoid negative

effects on the environment.

Keywords: Blow of the igarapé Big - Santa Bárbara. Environmental planning. Water 

resources. 
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1 INTRODUÇÃO

O  crescimento  populacional  acelerado  de  Porto  Velho  -  Rondônia  tem  se

apresentado acima da capacidade de planejamento e da gestão urbana municipal

como também ocorre na maioria dos municípios brasileiros. Á medida que o tecido

urbano se expande traz consigo alguns problemas ligados ao lento planejamento

urbano e a falta de visão do gestor municipal quanto às águas urbanas.

De  acordo  com  Sampaio  (2012)  os  problemas  ligados  ao  ineficiente

planejamento  urbano  e  ambiental  nas  cidades  se  refletem  na  ocupação

desordenada de áreas impróprias à habitação, que associada a uma fiscalização

ineficaz e deficitária, a falta de efetivação da legislação ambiental municipal e da

política  municipal  de  uso  e  ocupação  do  solo  urbano,  propicia  a  formação  de

ambientes fragilizados, considerados como áreas de risco e suscetíveis a desastres

naturais.

Os  movimentos  de  massa  de  solo  e  alagamentos  são  os  eventos

geomorfológicos e hidrológicos mais frequentes e que mais chamam atenção da

municipalidade e  da população.  Os movimentos  de massa de solo  ocorrem nas

encostas dos morros enquanto os alagamentos ocorrem nos fundos de vale, sendo

a cidade de Porto  Velho é praticamente  isento de morros  e relevos acentuados

devido as suas características de relevo, são as encostas de borda dos canais que

sofrem com os movimentos de massa,  pois  estas  encostas  se  apresentam com

declividades acentuadas e bastante antropizada.

Estes eventos ocorrem com frequência nos períodos de intensa precipitação, que

na região amazônica se concentram dos meses de novembro a março e em Porto

Velho atinge seu ápice entre os meses de janeiro e fevereiro. Inicialmente atinge os

moradores que se instalam nas áreas mais baixas do terreno, bem próximos ao leito

dos igarapés, que passam a sofrer com os processos da dinâmica natural destas

áreas: alagamentos, enchentes e inundações. Já, os moradores das encostas se

tornam  vulneráveis  na  medida  em  que  estas  recebem  água  da  chuva,  que

progressivamente  desestabiliza  o  terreno,  promovendo  desmoronamentos  e

escorregamentos nas áreas construídas.
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A  topografia  urbana  de  Porto  Velho  é  relativamente  plana,  logo  as  cotas

altimétricas variam de forma discreta. A área escolhida para o estudo é a bacia do

Igarapé Grande – Santa Bárbara que possui a amplitude altimétrica variando entre

94 m e 62 m. Os canais são bem encaixados e suas encostas íngremes. Atualmente

a  rede  hidrográfica  encontra-se  bastante  alterada,  com  trajetos  retificados  ou

tubulados,  ocupações  das  APP’s  e  muitas  das  nascentes  estão  fortemente

antropizada  onde  muitas  delas  estão  aterradas e  até  com moradias  construídas

sobre elas, bem como os divisores modificados pela urbanização da área.

1.1Problema

A área urbana de Porto Velho se desenvolveu às margens do rio Madeira e é

entrecortada  por  uma  série  de  igarapés  que  moldam  a  cidade  e  estão  sendo

ocupados de forma desordenada pela população, devido a grande expansão urbana

pela qual vem passando a Cidade (Figura 1).

A cidade de Porto Velho tem grandes problemas com a drenagem urbana, pela

falta de um planejamento quanto as obras de drenagem urbana.  É observado que

essas obras são realizadas de forma precária e sem nenhum estudo unicamente

com obras de microdrenagem, que conduzem água pluvial para os igarapés. Porém,

nenhum estudo é feito para identificar a capacidade dos igarapés de receberem o

grande aumento de volume com a água da drenagem, provocando assim cheias e

enchentes em pontos mais baixos de seus trajetos.
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Figura 1: Imagem do distrito sede de Porto Velho e sua rede de igarapés.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base de dados do PortoGeo (2017).

O modo desordenado e descontrolado como a ocupação das áreas próximos

aos igarapés urbanos da cidade vem sendo feita, geram zonas de risco que devem

ser melhor estudadas para uma tomada de decisão das autoridades competentes.

Para solucionar esses problemas, podem ser tomados medidas que vão desde o

remanejamento  da  população  residente  até  a  urbanização  dessas  áreas  com a

implantação de parques lineares  e  corredores ecológicos.  Todas essas medidas

demandam  um  estudo  baseado  em  dados  técnicos  confiáveis,  ajustados  às

realidades e especificidades da região, nas quais se quer trabalhar.

Um ponto importante a ser citado é que, após a enchente de 2014, a cota de

segurança do Rio Madeira é a cota 63, visto que, na grande cheia que provocou

grandes prejuízos à cidade, as águas do rio Madeira chegaram à cota 62. Quando

esta cota é atingida, fragiliza os exutórios dos principais igarapés da cidade que,

independente da magnitude da cheia, todos os anos são comprometidos.
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Também  é  possível  identificar  uma  grande  lacuna  no  planejamento  urbano

municipal da cidade, quando observamos as questões hídricas; esse tema é pouco

trabalhado  e  muito  pouco  se  faz  para  garantir  a  proteção  do  manancial.  Todo

planejamento urbano e as legislações que visam o desenvolvimento urbano, ou não

falam das águas, ou simplesmente levam essas a uma conotação meramente de

escoamento da drenagem urbana.

1.2Justificativa

A questão da gestão dos recursos hídricos,  a  nível  municipal,  permite  que o

município  seja  tratado  como  uma  unidade  especifica  e  particularizada  para  a

alocação de investimentos e definição de projetos específicos. Para que isso seja

realizado, é necessário que o município esteja preparado jurídico-institucionalmente,

e que disponha de um Sistema Municipal de Informações sobre Recursos Hídricos,

a fim de coordenar os projetos que serão implantados, envolvendo governos,   a

qualquer  nível,  e  as  parcerias  realizadas  com  a  iniciativa  privada,  de  modo  a

promover  a  indispensável  articulação público-privada,  e  a  integração  das ações,

evitando-se  o  desperdício  de  recursos  financeiros  e  a  centralização  político-

administrativa,  que é o que comumente ocorre nos municípios brasileiros.

Assim,  entendemos que  é  nos  municípios  que  as  mudanças  são  favoráveis,

através de processo de conscientização das comunidades, sempre favorável a uma

maior  participação  nos  problemas  sociais  e  de  outras  naturezas,  principalmente

quando os atingem.

1.3Objetivos

Este trabalho visa caracterizar os principais problemas ambientais nos Igarapés

urbanos de  Porto  Velho,  através  de cenários  hidrológicos e  buscar  soluções  no

intuito de mitigar e/ou evitá-los, garantindo assim um cenário mais sustentável para

a cidade.

1.3.1 Objetivos Específicos
 Identificar  a  dinâmica  hidrológica  dos  principais  igarapés  da  Penal,  Bate

Estaca, Grande – Santa Bárbara, Tancredo Neves e Tanques;
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 Realizar a modelagem de previsão hidrológica visando a elaboração de um

plano de gestão das águas urbanas;

 Apresentar  soluções  aos  problemas  ambientais,  originados  pelo  uso  e

ocupação do solo;

 Apresentar proposta de auxílio na implementação  de programas e projetos

que visem o ordenamento e o planejamento do uso e ocupação do solo nas

regiões em estudo;

 Delimitar  dentro  dos  espaços  urbanos  as  áreas  de  maior  sensibilidade  a

ocupação antrópica;

 Comparar  os  usos  atuais  com  o  proposto  no  Plano  Diretor  Municipal,

propondo a formulação de um Plano Municipal de Gestão de Águas.

1.4Metodologia

A bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara,  no Município de Porto Velho –

Rondônia,  encontra-se  ocupada  e  sofrendo  grande  pressão  antrópica  com  o

crescimento  urbano  da  Cidade,  necessitando,  portanto,  de  atuação  urgente  no

intuito  de  ordenar  esta  ocupação,  visando  minimizar  os  impactos  ao  qual  estão

susceptíveis anualmente com o início das chuvas. Mesmo nos Distritos, já é possível

observar uma ocupação desordenada da beira dos rios e igarapés, levando a um

acelerado  acúmulo  de  problemas  relacionados  a  ocupação  desordenada  dos

espaços urbanos.

1.4.1 Detalhamento da área e criação dos cenários

A área  trabalhada será  caracterizada para  que se  possa  realizar  os  estudos

necessários  para  a  criação  dos  cenários  hidrológicos.  Serão  utilizados

levantamentos  georreferenciados  com  o  uso  do  software  QGis  2.18.19,  para  a

determinação do uso e ocupação do solo e ocupações de áreas de risco.

Para a avaliação e comparação dos diferentes cenários será utilizado o software

IPHS1, desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal

do  Rio  Grande  do  Sul  (IPH-UFRGS),   em  que  serão  observados  os  riscos  de

enchente, analisados pelo método de curvas de permanência.
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1.4.2 Perfil socioeconômico e socioambiental da área de estudo

A  identificação  do  perfil  socioeconômico  e  socioambiental  das  áreas

selecionadas será realizado com a aplicação de questionários e levantamentos  in

locu bem  como  a  tabulação  de  dados  já  existentes  em  levantamentos,

anteriormente, por órgãos públicos, tais como: SEMA, SEMUR, SEMPOG, SEMASF,

SEMAGRIC, SEAGRI, EMBRAPA, SEDAM, e demais instituições que atuam na área

de estudo; assim, gerando um banco de dados, que poderá auxiliar na criação dos

cenários a serem trabalhados. 

Buscar-se-á  um  espaço  amostral  significativo  dentro  do  contexto  urbano

municipal,  para  que  as  análises  possam  ser  extrapoladas  para  as  demais

microbacias municipais, com características similares, porém é imprescindível que

também sejam elaborados  estudos  nos  demais  igarapés,  para  garantir  cenários

realísticos a cada situação.

Após os levantamentos, todos os dados serão tabulados e assim montados os

cenários hidrológicos, pautados no uso e ocupação do solo da região; tais cenários

servirão  de  bases  para  o  estudo  dos  problemas  identificados  e  a  previsão  de

possíveis soluções mitigadoras.

As  análises,  após  a  criação  dos  cenários,  serão  realizadas  de  forma  a

observar as fragilidades e as vulnerabilidades ambientais,  uso atual  do solo,  uso

recomendado, conforme a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, uso da

terra, hierarquia fluvial, processos antrópicos, hipsometria, declividade e os cenários

pretendidos para o futuro.

1.4.3 Identificação das vulnerabilidades ambientais

As influências antrópicas no meio ambiente têm ocasionado grandes impactos

sobre o ecossistema urbano. Problemas como a poluição ambiental, a degradação e

a contaminação dos recursos hídricos  são alguns dos danos causados ao meio

ambiente pela ação do homem. Assim, é importante que o município seja dotado de

programas  e  projetos  para  mitigar  os  efeitos  nocivos  do  homem  sobre  o  meio

ambiente.
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Em face disso, os  estudos para identificar as vulnerabilidades ambientais as

quais se encontram os igarapés urbanos da cidade de Porto Velho, serão realizados

com a comparação dos mapas definidos pela LUOS e pelo Plano Diretor Municipal e

os mapas, gerados durante a faze de levantamento apresentado no item 1.4.1; tais

análises irão proporcionar a identificação das ocupações irregulares, em áreas de

risco e que não atendam as legislações urbanísticas e ambientais vigentes, e, ao

final, poderemos analisar e sugerir ações para nortear o uso e ocupação do solo,

bem como subsidiar possíveis alterações nas legislações,  que devem passar por

processos de atualização no biênio 2018/2019.

1.4.4 Manejo do solo urbano

O  manejo  do  solo  urbano,  mesmo  não  tendo  tanta  importância  quando

comparamos a zona rural, deve ser observado e orientado para que não proporcione

a degradação do mesmo, principalmente nas áreas em que a vegetação é essencial,

como por exemplo as APP’s, praças, áreas verdes, bosques, etc.; tendo, assim uma

ferramenta que oriente o manejo do solo e da água a nível municipal, esse é um

princípio  norteador  para  que  se  consiga  ter  um  ambiente  urbano  saudável  e

harmonioso.

Os  estudos  sobre  o  manejo  do  solo  urbano  irão  ser  conduzidos  com  a

comparação  dos  mapas  do  ZEE  do  estado  e  os  mapas  da  LUOS  com  os

desenvolvidos na etapa 1.4.1.

1.4.5 Proteção dos mananciais

A  proteção  dos  mananciais  municipais  é  parte  essencial  dos  estudos  e

projetos que visem a proteção e conservação das águas. Este projeto visa elaborar

estudos baseados nos levantamentos de uso e ocupação do solo, manejo de solo,

etc. para a recuperação e proteção das APP’s, com a urbanização das mesmas,

proporcionando além da proteção do manancial  um espaço de lazer e bem-estar

para a população.

1.4.6 Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos
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Caracterizando os principais problemas ambientais urbanos do Município de

Porto Velho e identificando suas vulnerabilidades ambientais,  quanto ao manejo do

solo e a proteção do manancial, conforme indicado nos itens 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4

e 1.4.4 e tendo como base outros levantamentos,  será possível a criação de uma

ferramenta  de  gestão  municipal  de  recursos  hídricos,  sendo  parte  do  Plano

Municipal de Gestão de Recursos Hídricos, bem como a Política Municipal para a

gestão de Recursos Hídricos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Crise ambiental e seus conflitos

Jacobi (2006) enfatiza que uma crise ambiental de grandes proporções assola

as metrópoles brasileiras, gerando injustiças ambientais como resultado de políticas

administrativas  e  práticas  de gestão equivocadas ou inadequadas por  parte  dos

responsáveis. A periferia da cidade não é provida de serviços urbanos básicos e tem

sido ocupada pelos grupos de renda menos privilegiados.  Esta situação cria  um

palco fértil para o surgimento de conflitos ambientais, particularmente no caso das

ocupações de várzeas, de encostas de morros e de mananciais de abastecimento

como, por exemplo, das represas Billings e Guarapiranga.

Para Hoban (2001 apud Rufino, 2002), o conflito é uma divergência natural,

decorrente do convívio de pessoas ou de grupos que diferem em atitudes, crenças,

valores  ou  necessidades.  O mesmo autor  classificou  os  conflitos  em públicos  e

privados, definidos como: Privados: são os do dia-a-dia, que a maioria de nós tem

experiência na sua negociação e administração no convívio social  e profissional;

Públicos: são aqueles que ocorrem na gestão de recursos hídricos, em uma bacia

hidrográfica, nas negociações para alocação de água, na tentativa de se harmonizar

desenvolvimento socioeconômico, proteção ambiental e criação de empregos.

A água e o ambiente

A Gestão Integrada de Recursos Hídricos tem um caráter dinâmico, pois ao

contrário  de  um  simples  planejamento  que  define  uma  sequência  de  ações  e

decisões,  essa  estratégia  aponta  para  uma  rotina  de  trabalho  que  prevê  um

processo contínuo e adaptativo de ações estratégicas e coordenadas (GWP, 2006b).
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Os ambientes aquáticos, em especial os lóticos, estabelecem interações de

fluxo  com os  ambientes  vizinhos,  surgindo  assim os  ambientes  de  transição  ou

ecótonos (BUBEL e CALIJURI, 2003).

A zona ripária de uma microbacia (mata ciliar ou floresta de galeria), que inclui

principalmente as margens e as cabeceiras dos cursos de água, caracterizam-se

como  um  habitat  de  extrema  dinâmica,  diversidade  e  complexidade.  Dessa

complexidade, dependem também as relações ecológicas das zonas ripárias, em

termos  de  inúmeras  interações  e  processos  vitais  para  a  manutenção  do

ecossistema aquático, tais como: suprimento de resíduos vegetais responsáveis por

processos  biofísicos,  suprimento  de  matéria  orgânica  dissolvida  e  particulada,

filtragem  biológica  de  nutrientes  provenientes  dos  terrenos  mais  elevados  da

microbacia, habitat e refúgio da fauna (LIMA, 2003).

Para Pinheiro (2002) até recentemente, a expectativa da falta de água não era

considerada um problema para a sociedade em geral.  Sua abundancia e pronta

disponibilidade parecia trata-se de um recurso natural infinito e não havia maiores

esforços voltados para o seu uso racional. As surpreendentes transformações do

mundo  atual  globalizado  têm  levado  a  uma  persistente  discussão  sobre  a

possibilidade concreta de colapso no abastecimento de água potável,  em muitos

lugares do planeta.

Para  Souza  (1998),  o  uso  desses  instrumentos  jurídicos  favorece  a

consolidação de uma cidadania corresponsável pelos interesses coletivos, resultado

da  conscientização  de  que  as  questões  ambientais  também  fazem  parte  das

necessidades dos cidadãos.

Os problemas da ocupação urbana desordenada

Segundo  Grostein  (2001)  a  urbanização  acelerada  concorre  para  diversos

problemas socioambientais;  entre eles destaca desastres provocados por erosão,

enchentes, deslizamentos, destruição de florestas e áreas protegidas, contaminação

do lençol freático e das represas de abastecimento de água.
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Segundo  Andrade,  et  al  (2005),  os  indicadores  ambientais  intra-urbanos

existentes no Brasil estão relacionados ao sistema de abastecimento de água e ao

sistema  de  esgotamento  sanitário  das  populações  atendidas  bem  como  de

quantidade e qualidade da água. Não consideram a quantidade de recursos para

manter um bom funcionamento do ciclo hidrológico, indicando a porcentagem dos

espaços  impermeabilizados  dentro  da  unidade  hidrográfica  e  os  efeitos  para  os

ecossistemas.

Em acordo  com Serpa (2007) e Pequeno (2008), a sucessão de migração,

crescimento  populacional,  alta  demanda  por  habitação,  falta  de  condições  de

adquirir moradia nas áreas que já possuíam algum tipo de infraestrutura urbana, por

parte da população, cuja renda média é baixa, e outros motivos, desencadearam o

processo de favelização das cidades brasileiras, que envolve questões de todas as

ordens da atuação do Estado.

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

LABCART-UNIR (2011), mostra que a bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara

(Figura 2) se encontra delimitada pela BR-364 ao Sul, pela Avenida Jatuarana a

Sudeste e a Sudoeste pela Avenida Campos Sales; a Noroeste pelo Rio Madeira e a

Norte pela Avenida Carlos Gomes, as coordenadas geográficas estão entre 08° 45’

41” a 08° 47’ 34" latitude S e 63° 52’ 05”; a 63° 54’ 31” longitude W.

Figura 2 – Localização do território da bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara.

24



Fonte: Laboratório de Cartografia da UNIR, Paulo Reis Lima e Marcio Felisberto da Silva (2011).

A bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara que possui a amplitude altimétrica

variando  entre  94  m e  62  m,  os  canais  são  bem encaixados  e  suas  encostas

íngremes.  Atualmente  a  rede  hidrográfica  encontra-se  alterada,  com  trajetos

retificados ou tubulados e muitas das nascentes estão fortemente antropizadas, bem

como os divisores modificados pela urbanização da área.

Esta bacia é composta aproximadamente por  15 km de canais,  sendo que o

canal principal tem uma extensão longitudinal de 6 km, desde nascente, com origem

no bairro Cohab, até seu exutório no rio Madeira (Figura 4).  Possui 18 afluentes

dentre os principais está o próprio Igarapé Grande – Santa Bárbara, o Igarapé do

Gurgel e o próprio igarapé Santa Barbara.

A bacia tem uma área aproximada de 9,5 km² e perímetro de 12,7 km (Figura 3).

Quanto à forma, pelo índice de circularidade (Ic) em torno de 0,75, está se apresenta

levemente  alongada no sentido  Leste-Oeste  e tendência à incidência  de  cheias,

principalmente no período de intensa precipitação.

Figura 3 – Imagem da delimitação da Bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara, em

Porto Velho-RO.
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Fonte: Elaborado no Google Earth por Alcimar Rodrigues da Silva (2017).

Figura 4 – Rede hídrica da bacia do igarapé Grande – Santa Bárbara, em Porto

Velho-RO.
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Fonte: do autor com base do PortoGeo (2017)

1.5PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
1.5.1 Identificação do problema

A bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara possui uma área total de APP (0

–  15m),  com  aproximadamente  110  ha  das  quais  encontram-se  desmatadas  e

antropizadas aproximadamente 56 ha e o restante ainda se encontra florestadas em

sua área mais próxima do centro da cidade e de seu exutório; é onde encontramos

as  áreas  mais  afetadas  (Figuras  5  e  6)  pelo  processo  de  antropização  com

ocupações urbanas em suas margens e até mesmo em seu vale (Figura 7).

Figura 5 - Ocupações na bacia do Igarapé Grande – Santa Bárbara, localizado na

rua Goiás, bairro Tucumanzal.
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Fonte: do autor (2016).

Figura 6 - Ocupações da APP do Igarapé Grande – Santa Bárbara, na rua Guaruba,

Vila Tupy.
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Fonte: do autor (2017).

Figura 7 -  Ocupações sobre o vale do Igarapé Grande – Santa Bárbara, na rua

Guaruba, Vila Tupy.

Fonte: do autor (2016).

Quanto a Legislação de uso e ocupação do solo, o município de Porto Velho,

necessita  avançar  e  melhorar  a  visão  sobre  o  meio  ambiente  e  as  águas.  Os

principais  usos  e  ocupações  são  residências  e  comércios  em  geral.  Porém,  a

existência de empreendimentos potencialmente poluidores vem surgindo de forma

acelerada sem nenhuma preocupação com as questões hídricas; o próprio código

municipal  de  meio  ambiente  não  faz  nenhuma  referência  as  águas  urbanas  e

quando  se  refere  as  APP’s  as  confundem com as áreas verdes e  de interesse

ambiental, não bastando ainda nos deparamos com um Plano Diretor e uma LUOS

antiquada e desatualizada.
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1.5.2 Justificativa

Este projeto tem a finalidade de elaborar uma proposta de intervenção baseada

em levantamentos e análises da legislação ambiental  e  urbana e das condições

iniciais da área escolhida, buscando dotar a gestão municipal de uma ferramenta de

planejamento que atenda às necessidades de conservação ambiental  das águas

urbanas  garantindo  ao  poder  público  e  a  população  segurança  no  que  se  diz

respeito aos impactos sociais de possíveis remoções e reassentamentos.

1.5.3 Objetivo

Propor ao Município de Porto Velho uma ferramenta de análise hídrica que

possa ser replicada para as demais bacias urbanas e assim subsidiar a criação de

um Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos, garantindo as águas urbanas

e rurais do Município, sua efetiva proteção e conservação.

Caracterizar  os  principais  problemas  ambientais  dos  Igarapés  urbanos  do

Município de Porto Velho identificando suas vulnerabilidades ambientais quanto ao

manejo  do  solo  e  a  proteção  do  manancial,  pautado  no  Planejamento  Urbano

Municipal e buscar soluções no intuito de mitigar e/ou evitá-los, garantindo assim um

cenário futuro mais sustentável a Cidade.

1.5.4 Resultados e Impactos esperados

Com tais observações e intervenções a serem propostas busca-se ter como

resultados  o  melhor  manejo  dos  recursos  hídricos  municipais,  bem  como  a

elaboração e implementação de intervenções urbanísticas que venham a preservar

as áreas de preservação permanente, evitando assim suas ocupações.

Espera-se impactos positivos, como por exemplo o melhor ordenamento fundiário

do  município,  com o planejamento  de  desocupação  das  margens,  bem como a

regularização quando necessário, para que não ocorram problemas com impactos

sócias, como por exemplo desabrigar as famílias que ocupam áreas irregulares. E a

efetivação de um Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos.
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1.5.5 Ações de intervenção

Acesso ao banco de dados existente nas secretarias municipais quanto as

ocupações  irregulares,  programas  sociais,  pavimentação,  drenagem  urbana  e

projetos  de  intervenções  existentes  de  recuperação  de  APP,  alocação  destas

informações  em um software  de  Georreferenciamento,  com a  caracterização  da

bacia com esses dados criar ao menos três cenários para estudos.

Após serem montados os cenários hidrológicos, esses servirão de bases para

o  estudo  dos  problemas  identificados  e  a  previsão  de  possíveis  soluções

mitigadoras.  As  análises,  após  a  criação  dos  cenários,  serão  feitas  de  forma  a

observar as fragilidades ambientais, uso atual do solo, uso recomendado, uso da

terra, hierarquia fluvial, processos antrópicos, hipsometria, declividade e os cenários

pretendidos para o futuro.

Ao  final  do  processo,  será  proposta  a  revisão  da  legislação  ambiental  e

urbanística  do  município,  com  base  nos  estudos  realizados  nos  cenários,

possibilitando nortear  as  ações municipais,  garantindo o  melhor  cenário  para  os

recursos hídricos municipais.

1.5.6 Atores envolvidos

Na primeira fase do projeto, teremos como ator envolvido apenas o autor da

proposta,  com  uma  possibilidade  de  auxílio  da  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA.

Numa segunda  fase,  espera-se  o  envolvimento  das  demais  Secretarias  e

entidades no processo de formulação e estudos dos cenários, bem como na análise

e elaboração das propostas de projetos e intervenções.

Instituição Sigla Função

Secretaria  Municipal  de

Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento

SEMA Responsável pela política

ambiental  do  município

onde  vamos  buscar  os
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Sustentável dados ambientais.

Secretaria  Municipal  de

Regularização  Fundiária,

Habitação e Urbanismo
SEMUR

Responsável pela política

municipal  de

regularização  fundiária  e

urbanismo e onde iremos

buscar  os  dos  dados

urbanos.

Secretaria  Municipal  de

Agricultura  e

Abastecimento

SEMAGRIC

Responsável pela política

agrícola  do  munícipio  e

corresponsável  pela

política  ambiental  junto

com  a  SEMA  na  zona

rural  do  município  onde

iremos  buscar  os  dados

referentes a zona rural

Secretaria  Municipal  de

Planejamento, Orçamento

e Gestão SEMPOG

Responsável  pela  LUOS

e pelo Plano Diretor onde

iremos  buscar  os  dados

sobre  estas  leis  e  seus

processos de atualização.

Secretaria  Municipal  de

Assistência  Social  e

Família

SEMASF

Responsável pela política

social  do  município  e

onde  iremos  buscar  os

dados  quanto  aos

programas  sociais  de

reassentamento  e  apoio

as  famílias  que  ocupam

as áreas de risco.

Empresa  Brasileira  de

Pesquisa Agropecuária

EMBRAPA Responsável  pela

pesquisa agropecuária no

Brasil  e  onde  iremos
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buscar  dados  de uso  do

solo na zona rural.

Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento

Ambiental
SEDAM

Responsável  política

ambiental  do  estado,

onde  iremos  buscar  os

dados  sobre  a  Bacia  do

Rio Madeira e do ZEE do

estado
1.5.7 Recursos necessários

Para a elaboração e implantação do projeto teremos a necessidade inicial de:

1.5.7.1 Recursos Humanos

Os  recursos  humanos  necessários  para  o  projeto  será  o  próprio  autor  e

técnicos da SEMA – Porto Velho que irão se envolver na fase de levantamentos e

análises dos dados, obtidos nos levantamentos

1.5.7.2 Recursos Estruturais e Materiais

Estes  serão  compostos  por  salas  e  estruturas  já  existentes  na  SEMA  e

demais Secretarias Municipais, além das entidades envolvidas no projeto, visto que

a  base  para  o  desenvolvimento  será  definida  e  trabalho  no  âmbito  na  gestão

municipal.

1.5.7.3 Recursos Financeiros

Os valores serão adquiridos através de Editais de entidades financiadoras, Lei

Orçamentaria do Municipal e Plano Plurianual,  bem como com o recebimento de

emendas parlamentares. O município já possui duas emendas parlamentares; uma

federal  e  outra  do  estadual,   para  os  estudos  e  a  elaboração  do  Termo  de

Referência para a elaboração do Plano.

1.5.8 Orçamento

Para a fase inicial do projeto, que é o levantamento dos dados já existentes,

tabulação e o socioeconômico, temos um orçamento mínimo, em que todos os itens
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necessários já existem e estão em uso pela equipe. Os valores são os de referência

do mercado local.

Tabela 1 – Orçamento para a fase 1: Recursos Humanos.

Recurso

Quantitativo

(unid)

Carga

horária

(h)

Tempo

(m)

Valor

unitário

(R$)

Valor global

(R$)

Engenheiro

Agrônomo

01 30 6 4.500,00 27.000,00

Educador

ambiental

01 30 6 2.300,00 13.800,0

Subtotal 6.800,00 40.800,00

Encargos 20%  do  valor

total  (20%  x

subtotal)

1.360,00 8.160,00

Total 8.160,00 89.760,00

Tabela 2 – Orçamento para a fase 1: Recursos Materiais.

Recurso Descrição Quantidade

Valor

unitário

(R$)

Valor global

(R$)

Material  de

escritório

Papel  A4,  canetas,  lápis,

pincel para quadro branco

5 meses 70,00 350,00

Notebook

- Tela HD de 15,6''

- Processador Intel Core i5 da

7ª Geração

- Memória RAM de 4GB

- Placa de vídeo integrada

- HD de 1TB

2 unidades 1.500,00 3.000,00

GPS

-  Tela  colorida  de  2,6  pol

legível sob a luz solar

- GPS de alta sensibilidade e

2 unidades 1.900,00 3.800,00
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receptor  GLONASS  com

antena helix quádrupla

-  Altímetro  barométrico  e

bússola de 3 eixos

-  Sistema  de  bateria  dupla

otimizado para exteriores

Conectividade  sem  fio  por

tecnologia  Bluetooth®¹  ou

ANT+®

Impressora

-  Conectividade:  Wi-Fi,  Wi-Fi

Direto

-  Tipo  de  Cartucho:  GI-190

Garrafa  de  tinta  preta

pigmento  (135  ml)  GI-190

Garrafa de tinta ciano (70 ml)

GI-190  Garrafa  de  tinta

magenta  (70  ml)  GI-190

Garrafa  de  tinta  amarela  (70

ml)

-  Compatibilidade:  Frasco  De

Tinta  GI-190  Y  Amarela,

Frasco  De  Tinta  GI-190  M

Magenta, Frasco De Tinta GI-

190 C Ciano, Frasco De Tinta

GI-190 B Preto

- Velocidade ISO : 8 ipm Preto

- Tamanho do Papel : A4/Carta

- Fax : Sim

- Características :  Auto Photo

Fix  II,  Impressão  de

documentos,  Impressão  de

fotos, Easy PhotoPrint+11, Full

HD  Movie  Print12,  Google

Cloud  Print9,  My  Image

Garden8,  Aplicativo  Canon

PRINT1,  PIXMA Cloud  Link8,

Modo  silencioso,  filtros

criativos divertidos

1 unidade 1.099,00 1.099,00

Total 4.569,00 8.249,00
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1.5.9 Viabilidade

Algumas  das  ações  já  são  previstas  no  planejamento  de  cada  secretaria

envolvida,  não sendo necessário  a alocação de recursos para as  mesmas,  pois

todas  estão  inseridas  no  PPA  do  município,  tendo  assim  orçamento  para  sua

realização.

Algumas ações serão também contempladas dentro do Plano Municipal de

Saneamento Básico, que está sendo formalizado através de uma Parceria Público

Privada – PPP, com empresa ainda a ser definida.

No  âmbito  dos  projetos  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável – SEMA já existe o EcoPark municipal, projeto que

recupera  espaços  de  APP  que  são  desocupados  ou  são  ociosos,  o  EcoPark

recupera a área instalando infraestrutura urbana, recuperando a APP e tornando o

espaço numa área de lazer e de bem-estar para a população. Tal projeto já é uma

grande ação que mostra a importância da recuperação e os estudos para as águas

urbanas e a atualização da legislação urbanística.

1.5.10 Riscos e Dificuldades

Ao se tratar de ações dentro de uma gestão municipal, encontramos inúmeros

riscos e dificuldades num plano de ação de um projeto de intervenção, podemos

citar  a  não  liberação  dos  recursos  financeiros  dentro  do  cronograma  previsto,

comprometendo o  alcance das metas e dos seus objetivos.  A não aquisição de

novos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das fases do

projeto.

No âmbito particular da Prefeitura Municipal de Porto Velho uma das grandes

dificuldades a ser enfrentada é pouco celeridade dos processos entre as Secretarias

e a falta de diálogo entre as mesmas o que dificulta o andamento e favorece aos

atrasos do cronograma.

A dificuldade de aceitação por parte das demais secretarias, dos diferentes

setores  da  municipalidade  e  da  própria  gestão  para  a  aceitação  quanto  à

implantação da Política Municipal de Meio Ambiente, seus programas e projetos.
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1.5.11 Cronograma Proposto

ETAPA
PERÍODO

Mês 1-2 Mês 3-4 Mês 5-6 Mês 7-8 Mês 9-10 Mês 11-12

1) Planejamento e

levantamento dos dados
X X

2) Tabulação dos dados e

criação dos cenários
X X

3) Análise e implantação

do projeto de intervenção
X X

4) Elaboração e

formalização de Plano de

Municipal de Águas

X X X

1.5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

Com o objetivo de suprir a gestão municipal de uma ferramenta para análise e

avaliação que culmine  com a elaboração  de um Plano Municipal  de  Gestão de

Águas,  todo o plano de gestão e acompanhamento será feito  pela  SEMA Porto

Velho com a cooperação de outras secretarias municipais, fato esse que garantirá a

continuidade do projeto e a replicação do mesmo para as demais bacias urbanas do

município.

A  avaliação será um fator importante, pois como a intervenção visa o bem-

estar  da  população,  identificando  as  vulnerabilidades  ambientais  dos mananciais

urbanos e os pontos frágeis da legislação urbanística municipal, dar-se-á uma nova

fase  no  município  com  a  reformulação  e  elaboração  de  políticas  públicas  para

proteção  e  conservação  da  bacia  hidrográfica  municipal,  e  a  criação  de  mais

espaços  verdes  na  cidade  com  a  recuperação  das  áreas  de  preservação

permanente. Assim é fácil observar que o processo de avaliação será realizado pela

população que irá usufruir desses espaços.
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TERMO DE REFERÊNCIA

“DESENVOLVIMENTO  DE  UMA  PROPOSTA  DE  INTERVENÇÃO  PARA  A

GESTÃO MUNICIPAL  DOS IGARAPÉS URBANOS NO MUNICÍPIO DE PORTO

VELHO – RO”

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE:

Entidade: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de

Porto Velho - Rondônia

Endereço: Avenida Brasília, .2512 – Bairro São Cristóvão

CEP: 76.803-870

OBJETO:

Subsidiar  a  elaboração  de  uma  unidade  de  gestão  de  águas  urbanas

municipais, visando dotar a municipalidade de uma ferramenta de análise e gestão

de recursos hídricos.

JUSTIFICATIVA:

A elaboração de uma ferramenta para a gestão municipal de seus recursos

hídricos, é norteada pela grande ausência de ações e políticas públicas no Município

de  Porto  Velho  –  RO que  visem a  conservação  e  preservação  de  suas  águas,

principalmente quando se trata de seu perímetro urbano.

O município deve ser capaz de gerir este recurso tão importante e vital para

os  seres  vivos,  e  assim  minimizando  de  forma  significativa  um  dos  grandes

problemas da cidade que são os casos de internamento e tratamento das doenças

causadas  pela  veiculação  hídrica.  Uma  cidade  saneada  e  com  suas  águas

conservadas é uma cidade sadia e que leva a população uma melhor qualidade de

vida.
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A  recuperação  das  bacias  urbanas  do  município  além  de  garantir  a

preservação e conservação do recurso água, proporcionará aos moradores áreas

verdes e urbanizadas que vão trazer lazer e conforto térmico para a população.

Sendo assim, este trabalho é justificado por todos os benefícios ambientais

que  irá  proporcionar  a  cidade,  trazendo  grandes  avanços  não  na  a  questão

ambiental, mais também nas questões sociais com a melhoria da qualidade de vida

da população e econômicas com o melhor uso do erário público, com intervenções e

obras pontuais e orientadas para a solução do problema identificado.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Este projeto apresenta como objeto as seguintes descrições:

 01 (um) diagnóstico da região territorial da Bacia do Igarapé Grande – Santa

Bárbara,  que  deverá  incluir,  no  mínimo,  os  aspectos  físicos,  bióticos,

socioeconômicos e culturais;

 01 (um) plano de implantação de obras para a revitalização e conservação da

bacia;

 01 (um) plano de ação institucional para realocação das famílias que ocupam

áreas  de  risco  e  áreas  de  preservação  permanente  –  APP,  buscando

minimizar os impactos sociais do processo;

 01  (um)  plano  de  ação  norteando  as  ações  das  diversas  secretarias

envolvidas, visando ações antecipadas sobre os igarapés urbanos evitando

assim as ocupações de suas APP’s;

 01 (um) relatório apresentando os dados do diagnóstico a ser apresentado

aos gestores, população, organizações privadas, etc.;

 01  (um)  relatório  a  ser  publicado  bianualmente  demonstrando  para  a

população a melhoria da qualidade de vida decorrente da implantação das

intervenções;

A elaboração desses instrumentos servirá para estabelecer programas e ações

que permitam a manutenção ou aumento da disponibilidade hídrica, bem como a

manutenção e melhoria da qualidade de água desta bacia, seja pelo gerenciamento

dos recursos hídricos ou pela implementação dos outros instrumentos estabelecidos
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pela Lei Estadual nº 255, de 25 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a Política

Estadual  de  Recursos  Hídricos,  bem  como  subsidiar  uma  Política  Municipal  de

Gestão de Recursos Hídricos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A Lei Federal nº. 9.433/1997 que Institui a Política de Recursos Hídricos cria o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que tem como objetivo

assegurar  à  atual  e  às  futuras  gerações a  disponibilidade  de água;  a  utilização

racional e integrada dos recursos hídricos; e incentivar e promover a captação, a

preservação e aproveitamento das águas pluviais.

A Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para

licitações e contratos da Administração Pública.

A Lei Federal nº12.651 de 25 de maio de 20012, que dispõe sobre a proteção

da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de

19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

A Lei Estadual nº 255 de 25 de janeiro de 2002, que institui  a Política do

Estado de Rondônia de Recursos Hídricos.

A Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, que dispõe sobre o

Zoneamento  Socioeconômico  -  Ecológico  do  Estado  de  Rondônia  -  ZSEE e  dá

outras providências.

A  Lei  Complementar  nº  138,  de  28  de  dezembro  de  2001,  que  institui  o

Código de Meio Ambiente do Município de Porto Velho e dá outras providências.

ESTIMIATIVA DE CUSTOS:
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O valor estimado para a referida despesa totalizará R$ 98.009,00 (Noventa e

oito mil, e nove reais), mais as contrapartidas financeiras prestadas pelo Estado,

que será alocada na conta específica.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Para  julgamento  e  classificação  das  propostas  será  adotado  o  critério  do

menor  preço  global  por  item,  observadas  as  especificações  definidas  no  item

descrição do objeto deste Termo de Referência.

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

A  área  de  estudo  compreende  a  área  territorial  da  bacia  hidrográfica  do

Igarapé Grande – Santa Bárbara, localizada no município de Porto Velho, Capital do

Estado de Rondônia.

Esta  bacia  insere-se  a  margem  direita  do  rio  Madeira,  tem  uma  área

aproximada de 9,5 km² e perímetro de 12,7 km. Quanto à forma, pelo índice de

circularidade  (Ic)  em  torno  de  0,75,  está  se  apresenta  levemente  alongada  no

sentido Leste-Oeste e tendência à incidência de cheias, principalmente no período

de intensa precipitação. Sua foz está situada dentro da área urbana no Bairro do Cai

N’Água, sendo um contribuinte direto do Rio Madeira

O prazo de execução será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por

igual período de tempo.

OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

É obrigação  da  Administração  contratante,  dentre  outras  específicas  para

execução do objeto contratado:
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- Prestar os serviços e cumprir fielmente este Contrato, de forma que a execução

ocorra dentro do prazo de vigência do presente instrumento, evitando atrasos que

prejudique;

-  Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo

contratado;

-  Solicitar  reparação  do  objeto  do  contrato  que  esteja  em  desacordo  com  a

especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito;

- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato;

- Efetuar pagamento no prazo previsto no contrato;

- Prestar todo o apoio necessário para que seja alcançado o objetivo em toda sua

extensão;

- Normatizar, controlar e fiscalizar a execução deste Termo de Referência.

Obriga-se o contratado, dentre outras obrigações específicas, na execução do objeto

avençado:

- Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da

execução do objeto;

-  Responder  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato;

- Manter os empregados devidamente identificados;

- Comunicar à Administração, por escrito, qualquer irregularidade de caráter urgente;

-  Prestar  à  Administração  esclarecimentos  que  julgar  necessários  para  boa

execução do contrato.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
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Serão estabelecidos entre as partes, de maneira clara, objetiva e direta, a

forma e os critérios a serem adotados na supervisão, acompanhamento, controle e

fiscalização sobre os serviços a serem contratados.

PAGAMENTO:

O  pagamento  será  realizado  na  forma  de  folha  de  pagamento,  para  os

técnicos envolvidos do próprio quadro da Prefeitura e ordem bancária em nome do

técnicos e empresas contratadas que fornecerá os relatórios e planos estabelecidos,

após a emissão da nota fiscal/fatura. A nota fiscal que apresentar incorreções será

devolvida para as devidas correções.

SANÇÕES:

As partes estabelecerão, de comum acordo, as infrações, acompanhadas das

respectivas penalidades pelo descumprimento das regras do contrato a ser firmado,

assegurado o devido processo de ampla defesa e contraditório para o contrato que

incorrer na infração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observações feitas no âmbito da gestão municipal sugerem uma ênfase num

processo mais descentralizado de gestão territorial, fazendo a leitura por unidade

territorial,  relegando  ao  segundo  plano  o  enfoque  globalizante  que  almeja  criar

condições  para  resolver  tudo  em toda  parte,  sem chegar  a  lugar  algum.  Assim

podemos pensar que na instituição do plano municipal de águas, vir a se criar um

comitê para cada unidade territorial,  onde se iniciará as discussões focadas nas

características de cada microrregião.

Assim  espera-se  que  após  a  implantação  do  projeto,  a  gestão  municipal

venha  a  ter  uma  ferramenta  que  garanta  a  conservação  e  a  preservação  dos

igarapés estando em harmonia com as demais legislações municipais, garantindo

sua efetiva utilização elevando a cidade a um novo patamar de sustentabilidade

ambiental.
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