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RESUMO 

 

No Brasil, país que enfrentou acelerado processo de urbanização nas últimas décadas, a 

degradação das reservas hídricas pelo crescimento das cidades é marcante. A legislação 

brasileira outorgou à União e aos Estados o domínio sobre as águas, estabelecendo essas 

esferas federativas como gestoras diretas do uso dos recursos hídricos. No entanto, atividades 

passíveis de causar importantes impactos na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, tais 

como o ordenamento territorial e os serviços de saneamento básico, são responsabilidade dos 

municípios. O presente trabalho objetivou avaliar a efetividade de instrumentos de 

planejamento urbano e de saneamento básico – Plano Diretor Municipal e Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) – em Votuporanga-SP, município que passou por acelerado 

crescimento econômico e urbano nas últimas décadas. Analisou-se o atendimento a 

disposições do Plano Diretor vigente e também o grau de execução de ações previstas no 

PMSB. Os resultados apontam, em relação ao Plano Diretor, que alterações em seu texto 

original diminuíram o regime de proteção das águas, especialmente na área de drenagem da 

represa municipal de abastecimento. Quanto ao PMSB, observou-se atendimento parcial das 

ações previstas para implementação até 2016, concentrando-se as não execuções na área de 

drenagem de águas pluviais. São apresentadas recomendações para aumentar a efetividade de 

tais instrumentos, no que tange à conservação dos recursos hídricos do município, dentre as 

quais: a instalação do Conselho da Cidade, a delimitação de áreas de expansão urbana, a 

atualização dos estudos de macrodrenagem existentes para o município, a criação de um setor 

específico para planejar e implementar ações de Educação Ambiental e o estabelecimento de 

estratégias para o custeio do serviço de manejo de resíduos sólidos.  

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Saneamento Básico. Conservação dos Recursos 

Hídricos. Plano Diretor Municipal. Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

  



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, a country that has faced an accelerated urbanization process in the last decades, the 

degradation of the water reserves by the growth of the cities is remarkable. The brazilian 

legislation granted the Union and the States the dominion over water, establishing these 

federative spheres as direct managers of the use of water resources. However, activities likely 

to cause significant impacts on the quality and quantity of water resources, such as land use 

planning and basic sanitation services, are the responsibility of municipalities. The present 

work aimed to evaluate the effectiveness of urban planning and basic sanitation instruments - 

Municipal Master Plan and Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB) - in Votuporanga-SP, a 

municipality that has undergone rapid economic and urban growth in recent decades. It was 

analyzed the attendance to provisions of the current Master Plan and also the degree of 

execution of actions foreseen in the PMSB. The results indicate that, in relation to the Master 

Plan, changes in its original text have reduced the water protection regime, especially in the 

drainage area of the municipal supply dam. Regarding the PMSB, partial compliance with the 

actions foreseen for implementation until 2016 was observed, with non-executions in the area 

of drainage of rainwater being concentrated. Recommendations are made to increase the 

effectiveness of such instruments, regarding the conservation of water resources of the 

municipality, among which: the installation of the City Council, the delimitation of areas of 

urban expansion, the updating of existing macrodrainage studies for the Municipality, the 

creation of a specific sector to plan and implement Environmental Education actions and the 

establishment of strategies for the cost of the solid waste management service. 

 

Keywords: Urban Planning. Basic Sanitation. Conservation of Water Resources. Master Plan. 

Municipal Sanitation Plan. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Grau de urbanização em Votuporanga, na sua Região de Governo e no 

Estado de São Paulo entre 1980 e 2016 (em %). 

21 

Figura 2 Evolução da malha urbana do Município de Votuporanga entre 1930 e 

2009. 

22 

Figura 3 Evolução da área urbana do Município de Votuporanga entre 1930 e 

2016. 

23 

Figura 4 Localização de Votuporanga na Região Administrativa de São José do 

Rio Preto. 

32 

Figura 5 Mapa do Estado de São Paulo segundo a divisão do território em 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), 

numeradas de 1 a 22. 

33 

Figura 6 Localização de Votuporanga-SP em relação às UGRHIs regionais e 

principais bacias e rios que integram seu território. 

34 

Figura 7 Localização das fontes de água para abastecimento público em 

Votuporanga-SP. 

35 

Figura 8 Localização dos postos de monitoramento de qualidade da água 

RMAR02900 e MARI 04250 e da Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE). 

37 

Figura 9 Macrozoneamento rural e urbano definido no Plano Diretor. 44 

Figura 10 Diferentes classes definidas para o macrozoneamento urbano e 

identificação da localização do Parque da Represa. 

45 

Figura 11 Ocupação urbana sobre a área de drenagem da Represa Municipal. 48 

Figura 12 Macrozoneamento urbano atual, com indicação de Zonas Mistas e de 

Parques Empresariais criadas sobre a área de drenagem da Represa 

Municipal. 

48 

Figura 13 Sobreposição da área de drenagem da Represa Municipal à área inserida 

no perímetro urbano e classes do macrozoneamento atual. 

49 

Figura 14 Comparação entre o macrozoneamento original (2007) e o atual (2016), 

com foco nas alterações ocorridas na área de drenagem da Represa 

Municipal. 

50 

  



  

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) utilizados. 

39 

Tabela 2 Indicadores do Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos 

do Estado de São Paulo utilizados. 

39 

Tabela 3 Leis municipais que tratam de temáticas associadas à conservação dos 

recursos hídricos em Votuporanga-SP. 

42 

Tabela 4 Códigos utilizados em referência aos respectivos temas em que se 

enquadram as ações do Plano Municipal de Saneamento Básico 

discriminadas na Tabela B. 

59 

Tabela 5 Indicadores relacionados à prestação dos serviços de saneamento básico 

em Votuporanga-SP. 

64 

Tabela 6 Indicadores relacionados a tratamento de esgotos e gerenciamento de 

resíduos sólidos em Votuporanga-SP. 

64 

Tabela 7 Valores de IQA, IAP e IVA em pontos de monitoramento de qualidade 

de água operados pela CETESB no município, entre 2011 e 2015. 

65 

Tabela 8 Informações do SNIS sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em 

Votuporanga-SP, em 2014. 

67 

Tabela 9 Importância relativa das despesas com serviços de terceiros frente à 

receita operacional direta total da SAEV Ambiental. 

68 

Tabela A Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que 

tratam diretamente sobre recursos hídricos. 

90 

Tabela B Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal 

de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental sobre a sua 

execução. 

102 

Tabela C Ações importantes previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico 

com prazo de atendimento posterior a 2016 ou contínuo relacionadas a 

problemáticas atuais. 

116 

 

 

 

 



  

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APA Área de Proteção Ambiental 

APP Área de Preservação Permanente 

APRM Área de Proteção e Recuperação de Mananciais 

CBH-PCJ Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

COMDEMA Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Votuporanga 

COOPERVINTE Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de Votuporanga 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgotos 

ETEC Escola Técnica Estadual 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

IAP Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento 

Público 

ICTEM Indicador da Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de 

Município 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IQA Índice de Qualidade das Águas 

IQR Índice de Qualidade de Resíduos 

IVA Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática 

LC Lei Complementar 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LO Lei Ordinária 

LOA Lei Orçamentária Anual 

MS Ministério da Saúde 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OFS Ordem Franciscana Secular 

PD Plano Diretor 

PEV Ponto de Entrega Voluntária 

PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 



  

 

 

 

PIB Produto Interno Bruto 

PMGIRS Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PPA Plano Plurianual 

PSA Plano de Segurança da Água 

RDO Resíduos Domiciliares 

RPU Resíduos Públicos 

RSS Resíduos dos Serviços de Saúde 

SAEV 

AMBIENTAL 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga 

SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SP Estado de São Paulo  

SP 320 Rodovia Euclides da Cunha 

TGCA Taxa Geométrica de Crescimento Anual 

UGRHI Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

ZECR Zona Especial das Chácaras de Recreio 

ZEIA Zona Especial de Interesse Ambiental 

ZEIC Zona Especial de Interesse Comercial 

ZEIP Zona Especial de Interesse do Patrimônio 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

% porcentagem 

§ parágrafo 

ha hectare 

km quilômetro 

km
2
 quilômetro quadrado 

l/hab.dia litros por habitante por dia 

m metro 

m
2
 metro quadrado 

m
3
 metro cúbico 

m
3
/hora metro cúbico por hora 

mg/l miligramas por litro 

N norte geográfico 

R$ real (moeda) 

R$/t. reais por tonelada 

sd sem dados 

t. tonelada 

ton. tonelada 

ton./mês tonelada por mês 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução ............................................................................................................................ 13 

2 Objetivo ............................................................................................................................... 16 

2.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 16 

2.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 16 

3 Fundamentação teórica ........................................................................................................ 17 

3.3 Desconexão entre o planejamento territorial e o de recursos hídricos ........................... 17 

3.4 A ocupação do território e seus impactos sobre os recursos hídricos ............................ 21 

3.5 Planejamento urbano e de saneamento básico: possíveis soluções? .............................. 25 

3.5.1 Estatuto da Cidade e Plano Diretor.......................................................................... 25 

3.5.2 Diretrizes para o saneamento e Plano de Saneamento Básico ................................. 27 

3.5.3 Considerações sobre a efetividade dos instrumentos de planejamento municipal na 

conservação dos recursos hídricos .................................................................................... 29 

4 Metodologia ......................................................................................................................... 32 

4.1 Caracterização da área de estudo .................................................................................... 32 

4.2 Etapas desenvolvidas ...................................................................................................... 38 

4.2.1 Levantamento sobre legislação e documentos técnicos relacionados a planejamento 

urbano e saneamento básico no município ....................................................................... 38 

4.2.2 Levantamento da situação dos recursos hídricos no município e problemáticas 

associadas à sua conservação ........................................................................................... 38 

4.2.3 Avaliação do cumprimento das metas e diretrizes contempladas nos instrumentos 

municipais de planejamento urbano e de saneamento ...................................................... 40 

5 Resultados e discussão ......................................................................................................... 42 

5.1 Legislação e documentos técnicos relacionados ao planejamento urbano e ao 

saneamento básico no município .......................................................................................... 42 

5.1.1 Plano Diretor Participativo ...................................................................................... 43 

5.1.2 Plano Municipal de Saneamento Básico ................................................................. 46 



  

 

 

 

5.2 Avaliação dos instrumentos de planejamento urbano e de saneamento básico .............. 47 

5.2.1 Plano Diretor Participativo ...................................................................................... 47 

5.2.1.1. Ampliação e intensificação da ocupação urbana na bacia de contribuição da 

Represa Municipal ........................................................................................................ 47 

5.2.1.2. Riscos associados à drenagem urbana e conservação do solo rural ................ 50 

5.2.1.3. Aplicação da Lei Municipal nº 4.677/2009 – Zona de Proteção de Mananciais

 ...................................................................................................................................... 52 

5.2.1.4. Diminuição na extensão dos parques lineares ................................................. 54 

5.2.1.5. Consequências da pressão do setor imobiliário ............................................... 56 

5.2.1.6. Deficiência no controle social da política urbana local ................................... 57 

5.2.1.7. Educação ambiental no Plano Diretor ............................................................. 57 

5.2.2 Plano Municipal de Saneamento Básico ................................................................. 59 

5.2.2.1. Proteção da área de contribuição da Represa Municipal ................................. 60 

5.2.2.2. Fiscalização de despejos irregulares nas redes de água pluvial e de esgotos 

sanitários ....................................................................................................................... 62 

5.2.2.3. Eficiência operacional dos sistemas de distribuição de água, de tratamento de 

esgotos e de coleta de resíduos sólidos ......................................................................... 63 

5.2.2.4. Problemas relacionados à gestão tarifária ....................................................... 67 

5.2.2.5. Poda de árvores e manutenção de áreas verdes ............................................... 68 

5.2.2.6. Falta de articulação entre saneamento e urbanismo: impactos no atendimento 

às ações de drenagem urbana........................................................................................ 69 

5.2.2.7. Ações insuficientes de Educação Ambiental ................................................... 71 

5.2.2.8. Necessidade de reorganização do cronograma de execução das ações ........... 72 

5.2.2.9. Ausência de estimativas de custo para as ações do PMSB.............................. 73 

5.2.3 Considerações finais e recomendações.................................................................... 74 

6 Conclusão ............................................................................................................................. 80 

7 Refereências ......................................................................................................................... 81 

8 Anexos ................................................................................................................................. 90 



13 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

 A dependência do ser humano em relação à água é total. Dependência orgânica antes 

de tudo. Esta saciada, sobrevém a econômica. O Homem precisa de água. A Economia, de 

recursos hídricos. O Homem, da Economia. O ser orgânico e o ser econômico convergem em 

sua necessidade. No entanto, sem o homem orgânico não há Economia. É preciso, assim, 

privilegiar a vida humana e a conservação das reservas hídricas com foco no abastecimento 

público. Para tanto, elaboram-se regras destinadas a regular o uso da água.  

 Tais regras traduzem-se em leis, os meios pelos quais as diversas sociedades 

decidiram estabelecer seus códigos de coexistência. As leis são capazes de privilegiar a vida? 

São eficazes em estabelecer mecanismos que garantam o acesso das populações à água? Em 

garantir água de qualidade e em quantidade necessária ao seu bem estar?  

 A eleição de objetivos e prioridades por meio da legislação não implica em sua 

imediata aplicação. É necessário planejamento e, ainda, uma estrutura gerencial responsável 

pela implementação das estratégias e ações definidas no processo de planejamento. 

 O planejamento, no que tange aos recursos hídricos:  

 

[...] pode ser definido como conjunto de procedimentos organizados que visam o 

atendimento das demandas de água, considerada a disponibilidade restrita desse 

recurso. [...] Gestão de recursos hídricos, em sentido lato, é a forma pela qual se 

pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa dos recursos 

hídricos, bem como fazer o uso adequado, visando a otimização dos recursos em 

benefício da sociedade. (SETTI et al., 2001, p. 45). 

 

 O Brasil possui um extenso arcabouço legal que normatiza diversos aspectos relativos 

ao gerenciamento e à conservação das águas. Pompeu (2010, p. 43) conceitua o Direito de 

Águas como o “conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio, uso, 

aproveitamento, a conservação e preservação das águas, assim como a defesa contra suas 

danosas consequências”. São leis e decretos federais, estaduais e municipais; portarias e 

outros instrumentos normativos emitidos por órgãos do Poder Executivo, tais como 

ministérios, agências reguladoras, secretarias estaduais e municipais; resoluções de órgãos 

colegiados com atuação nas esferas nacional, estaduais e municipais, cujas competências 

envolvem a temática hídrica. Tratam, por exemplo, de questões como: a responsabilidade pelo 

gerenciamento do uso dos corpos d’água; os parâmetros de qualidade para lançamento de 

efluentes; os instrumentos para a sua gestão; o planejamento por meio de bacias hidrográficas 

e o processo de decisão descentralizada e participativa. 



14 

 

 

 

 No entanto, mesmo contando com um considerável conjunto de normas jurídicas, 

existem no país lacunas legislativas que dificultam o atendimento a um dos objetivos básicos 

das políticas públicas estaduais e nacional de recursos hídricos: a garantia, à atual e às futuras 

gerações, da oferta de água em quantidade e qualidade adequadas ao suprimento das suas 

necessidades. Uma importante lacuna é a falta de articulação entre as normas que tratam da 

gestão dos recursos hídricos – atividade sob responsabilidade da União e dos Estados – e as 

que disciplinam a gestão do território – sob responsabilidade dos Municípios. 

 A desarticulação no campo normativo traduz-se em desarticulação no campo do 

gerenciamento, resultando, no que tange à conservação dos recursos hídricos, em uma atuação 

descoordenada entre os órgãos municipais, responsáveis pela gestão do uso e ocupação do 

solo, e os órgãos estaduais e nacional, aos quais cabe gerir o uso da água. Esse assunto será 

abordado com maior profundidade na Seção 3 deste trabalho. 

 A efetiva conservação dos corpos hídricos passa a requerer, nesse cenário, que os 

instrumentos de planejamento urbano, e também os de saneamento básico, ambos sob a tutela 

dos municípios, prevejam mecanismos de prevenção e de mitigação de impactos negativos 

sobre a quantidade e a qualidade da água dos rios e aquíferos em seu território (BRASIL, 

1988). Em municípios que passam por processos acelerados de crescimento econômico e 

expansão territorial, os quais aumentam sobremaneira o risco de degradação dos corpos 

hídricos locais, essa previsão é muito mais premente. 

 O Município de Votuporanga-SP, inserido em uma das Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos com menor disponibilidade hídrica per capita do Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2016), a UGRHI 15, tem apresentado na última década elevadas taxas de 

crescimento populacional e econômico, aliadas a uma também intensa expansão urbana. 

 Dentre os municípios da UGRHI 15 que em 2014 possuíam população urbana superior 

a 50.000 habitantes (Mirassol, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva e São José do Rio 

Preto), Votuporanga foi o que registrou o segundo maior incremento do PIB municipal 

(187%) no período entre 2002 e 2012 (SEADE, 2016b). Foi ultrapassado apenas por Mirassol 

(214%). Analisando ainda esse rol de municípios, observa-se que Votuporanga apresentou, 

entre 2004 e 2014 (SÃO PAULO, 2016), a segunda maior Taxa Geométrica de Crescimento 

Anual – TGCA (1,00 % ao ano), inferior apenas à de São José do Rio Preto (1,19 % ao ano), 

município com o quíntuplo de sua população. Associa-se, invariavelmente, a esse crescimento 

econômico e populacional, a ampliação da mancha urbana, constituindo-se o mercado 

imobiliário em um dos vetores dessa expansão. 
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 Tal conjuntura tem agravado a vulnerabilidade dos recursos hídricos no município, 

situação que vem sendo apontada em pareceres técnicos emitidos pelo Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e Saneamento (COMDEMA, 2014; 2015a; 2015b).  

 Mostra-se oportuna, assim, uma avaliação sobre a efetividade dos instrumentos de 

planejamento urbano e de saneamento básico na conservação dos recursos hídricos em 

Votuporanga-SP. 
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2 OBJETIVO 

  

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a efetividade de instrumentos de planejamento urbano e de saneamento na 

conservação dos recursos hídricos em Votuporanga-SP. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar os principais instrumentos de planejamento urbano e de saneamento do 

município. 

2. Analisar sua efetividade quanto à conservação dos recursos hídricos locais.  

3. Apresentar recomendações sobre a aplicação destes instrumentos, com vistas a 

contribuir para o seu processo de revisão.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 A proposta metodológica deste trabalho, apresentada na Seção 4, fundamenta-se nas 

seguintes premissas, as quais serão desenvolvidas adiante: 

1) Existem lacunas legislativas no país, especificamente em relação a normas de 

gestão de recursos hídricos e planejamento urbano, as quais resultam na 

desarticulação entre as esferas federal, estadual e municipal; 

2) O Poder Público Municipal tem papel essencial na conservação dos recursos 

hídricos, uma vez que é o responsável pelo ordenamento territorial e a prestação 

dos serviços de saneamento básico; 

3) O planejamento urbano e dos serviços de saneamento básico são ferramentas 

poderosas à disposição do Poder Público Municipal para promover a conservação 

dos recursos hídricos, mediante a previsão de medidas voltadas a prevenir e 

mitigar impactos negativos.  

 

3.3 Desconexão entre o planejamento territorial e o de recursos hídricos 

 

 O relatório “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil”, da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015), aponta a existência de diversas 

lacunas de governança multinível na gestão dos recursos hídricos no Brasil. Define-se 

governança multinível como “o compartilhamento, explícito ou implícito, da responsabilidade 

pela atribuição de formular e implementar as políticas de recursos hídricos pelos diferentes 

níveis administrativos e territoriais”. As lacunas de governança multinível são classificadas 

como políticas: de responsabilização, de financiamento, de capacitação, de informação, 

administrativas e de objetivo. 

 Muitas das lacunas apontadas pela OCDE estão relacionadas à ausência ou ineficácia 

de ações integradas entre órgãos e instituições que atuam em áreas de interface com os 

recursos hídricos, como por exemplo: 

 

[...] O isolamento setorial dos ministérios e órgãos públicos ainda dificulta a 

coerência política entre os setores de recursos hídricos, agricultura, energia, 

licenciamento ambiental, saneamento e uso do solo. (OCDE, 2015, p. 16) 

 

[...] Em particular, a fraca coordenação entre as políticas de recursos hídricos, de uso 

do solo, de saneamento, de meio ambiente e de desenvolvimento econômico é 

prejudicial para a política de recursos hídricos. (OCDE, 2015, p. 20) 
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 O relatório aponta também, a desconexão existente entre o planejamento territorial e o 

planejamento de recursos hídricos: 

 

A interface entre os recursos hídricos, na escala de bacia, e a gestão do uso do solo  

está fragmentada. [...] há uma incompatibilidade sobre como os recursos hídricos e o 

desenvolvimento territorial são geridos entre as múltiplas escalas. (OCDE, 2015, p. 

67) 

 

 Esse descompasso é fundamentado, em grande medida, pela frágil articulação 

estabelecida entre a Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei Federal nº 9.433/1997– e o 

Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 1997; 2001). Também é 

consequência do efeito das disposições constitucionais relativas à dominialidade das águas e à 

gestão do uso e ocupação do solo. Aos municípios coube a gestão do território e aos Estados e 

União a gestão dos recursos hídricos.  

 A condição de disponibilidade e qualidade das águas, no entanto, é produto 

incondicional da ocupação do território e, portanto, do acerto ou não das políticas de 

ordenamento territorial desenvolvidas pelos municípios. Há que se acrescentar que as águas 

também serão fortemente afetadas pela prestação dos serviços de saneamento básico, a cargo 

também dos municípios, onde os órgãos e entidades prestadores constituem grandes usuários 

de água e promotores de parcela significativa da poluição característica dos cursos d’água no 

país. Nos termos na Constituição Federal (BRASIL, 1988): 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído 

o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...) VIII - promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano; (BRASIL, 1988)  

 

 Visando uma análise mais aprofundada, cabe avaliar algumas tentativas de integração 

existentes. A Lei Federal nº 9.433/1997 prevê em seu artigo 3º, entre suas diretrizes gerais de 

ação, a “(...) articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo”. Dispõe ainda, 

no capítulo VI, relativo à “ação do poder público”, que:  

 

Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes 

Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das 

políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de 

meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. (BRASIL, 

1997) 

 

 Embora prevista a articulação, sua operacionalização fica fragilizada à medida que o 

principal instrumento de planejamento previsto nesta política, o plano de recursos hídricos, 
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não encontra aderência obrigatória junto ao mais importante instrumento de planejamento 

urbano previsto no Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Municipal. Ressalta-se, ainda, que não 

há nenhuma menção na Lei Federal nº 10.257/2001 ao termo “bacia hidrográfica” (BRASIL, 

2001). A única menção a “recursos hídricos” aparece em artigo inserido pela Lei Federal nº 

12.608/2012, que acrescenta a compatibilidade com os planos de recursos hídricos como 

conteúdo mínimo para os planos diretores de municípios incluídos no “cadastro nacional de 

municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”: 

 

Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o Plano Diretor dos Municípios 

incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos deverá conter: [...] § 2º O conteúdo do Plano Diretor deverá 

ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos, 

formulados consoante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. (BRASIL, 2012) 

  

 Ao passo que não tornou obrigatória a compatibilidade para todos os municípios cuja 

elaboração de planos diretores é prevista, perdeu-se, nesta inserção, a oportunidade de se fazer 

a ligação necessária entre os principais instrumentos de planejamento urbano e de recursos 

hídricos. 

 A Lei Estadual nº 7.663/1991, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos 

do Estado de São Paulo, aponta a necessidade dos Planos de Bacia Hidrográfica, isto é, os 

planos de recursos hídricos elaborados no âmbito das respectivas bacias hidrográficas e 

aprovados pelos comitês de bacia hidrográfica, orientarem os Planos Diretores Municipais: 

 

Artigo 17 - Os planos de bacias hidrográficas conterão, dentre outros, os seguintes 

elementos: I - diretrizes gerais, a nível regional, capazes de orientar os Planos 

Diretores Municipais, notadamente nos setores de crescimento urbano, localização 

industrial, proteção dos mananciais, exploração mineral, irrigação e saneamento, 

segundo as necessidades de recuperação, proteção e conservação dos recursos 

hídricos das bacias ou regiões hidrográficas correspondentes; [...] (SÃO PAULO, 

1991) 

 

 A Lei Federal nº 11.445/2007, marco legal relativo à prestação dos serviços de 

saneamento básico no país, por outro lado, ao tratar do conteúdo mínimo dos planos de 

saneamento, aponta objetivamente a necessidade de compatibilidade com os planos de bacia 

hidrográfica. Nos termos da lei: 

 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, 

que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: [...] § 

3ºOs planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 

hidrográficas em que estiverem inseridos. (BRASIL, 2007) 
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 A proteção dos mananciais também é tratada na Lei Federal nº 6.766/1979, que 

disciplina outro importante instrumento de política urbana: o parcelamento do solo urbano. 

Ressaltam-se as disposições inseridas neste diploma legal pela Lei nº 9.785/1999, que 

delegam aos Estados a responsabilidade de disciplinar a aprovação de loteamentos e 

desmembramentos em casos específicos: 

 

Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de 

loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: I - quando localizados em 

áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao 

patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por 

legislação estadual ou federal; [...] Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as 

áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo anterior. (BRASIL, 1979) 

 

 

 No Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 9.866/1997 dispõe sobre diretrizes e 

normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 

regional do Estado de São Paulo. Estabelece, de forma geral, que as Áreas de Proteção e 

Recuperação de Mananciais – APRMs deverão ser criadas por lei estadual específica e 

restritas a “uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para 

abastecimento público” (SÃO PAULO, 1997). No que tange à articulação com a política 

urbana, estabelece que: 

 

Artigo 19 - As leis municipais de planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano, previstas no Artigo 30 da Constituição Federal, deverão 

incorporar as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para a 

preservação conservação e recuperação dos mananciais definidas pela lei especifica 

da APRM. (SÃO PAULO, 1997) 

  

 De maneira geral, verificam-se como ferramentas de integração apresentadas nas 

referidas normas, a compatibilidade de conteúdo entre os planos e a incorporação de diretrizes 

da maior para a menor escala de planejamento. A perspectiva principal denota, assim, a 

necessidade de adequação da esfera local (município e suas microbacias hidrográficas) ao 

macroplanejamento (níveis de bacia hidrográfica, estado ou país). As normas, no entanto, não 

logram em definir objetivamente como será feita essa integração/articulação, o que segundo 

Peres e Silva (2013, p. 350) cria “uma ‘área cinzenta’ na gestão dos recursos hídricos no que 

concerne às interfaces com os aspectos relacionados às políticas urbanas”. 

 Ante a fragilidade e a complexidade da integração das políticas, e considerando a 

importância da gestão do uso do solo enquanto reguladora da implantação de atividades 

passíveis de causar impactos na quantidade e qualidade das águas, é imperioso, para a efetiva 
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conservação dos recursos hídricos, que o Poder Público Municipal contemple, em seus 

instrumentos de planejamento urbano e de saneamento básico, diretrizes e ações voltadas a 

garantir a sustentabilidade hídrica. 

 

3.4 A ocupação do território e seus impactos sobre os recursos hídricos 

  

 A ocupação da Região Noroeste do Estado de São Paulo, espaço onde se insere o local 

do estudo – Município de Votuporanga-SP – tem relação direta com o desenvolvimento 

agrícola ocorrido no início do Século XX, conforme aponta Sant’Ana (2007): 

 

A dinâmica migratória das frentes pioneiras no interior de São Paulo foi 

impulsionada pela junção de capitais agrários, comerciais e industriais que criaram a 

agroindústria – máquinas beneficiadoras de arroz, café e algodão, pequenas fábricas 

de produção de óleo e fibras – as quais marcarão o desenvolvimento destas regiões 

Oeste e Noroeste do estado de São Paulo nas décadas seguintes. (SANT’ANA, 

2007, p. 43) 

 

 Em meados da década de 50, a região passou por um processo de esvaziamento 

demográfico, resultante da impossibilidade dos pequenos agricultores aderirem à 

modernização agrícola, e também do dinamismo da ocupação agrícola do Centro-Oeste e do 

Norte do Paraná. Essa tendência reverteu-se nos anos 80, com o início do desenvolvimento de 

atividades industriais e outras capazes de reter a população no espaço urbano 

(VOTUPORANGA, 2010c). Em 1980, Votuporanga já apresentava taxa de urbanização 

próxima a 90%, acompanhando tendência observada no Estado de São Paulo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Grau de urbanização em Votuporanga, na sua Região de Governo e no Estado de 

São Paulo entre 1980 e 2016 (em %).  

                     

             Fonte: SEADE (2016a). 
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 O processo de urbanização tem como uma de suas consequências o aumento da malha 

urbana, que se consolida por meio da alteração oficial do uso do solo de “rural” para 

“urbano”. Na Figura 2, retrata-se o aumento da área urbana do Município de Votuporanga 

entre as décadas de 1930 e 2000.  

 

Figura 2 – Evolução da malha urbana do Município de Votuporanga entre 1930 e 2009. 

 
                           Fonte: VOTUPORANGA (2010c). 
  

 Especialmente entre 2007 e 2016, observou-se uma acelerada expansão da área urbana 

no município. Considerando os limites do perímetro urbano oficial, ocorre nesse período o 

aumento da área urbana de 22 km
2
 para 53 km

2
, o que equivale a um incremento de 

aproximadamente 140% em aproximadamente uma década (VOLPI; LACERDA, 2007; 

VOTUPORANGA, 2016). A Figura 3 retrata a amplitude dessa expansão. 
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Figura 3 – Evolução da área urbana do Município de Votuporanga entre 1930 e 2016. 

Fonte: Modif. VOTUPORANGA (2010c; 2016) 

  

 Entre as consequências desse processo de expansão, identifica-se a ocupação sobre 

microbacias hidrográficas ainda não impactadas pela implantação de infraestrutura urbana. A 

preservação dos mananciais urbanos, a perda de água na distribuição e a falta de 

racionalização de uso da água em nível doméstico e industrial são apontadas por Tucci (2008) 

como as principais dificuldades enfrentadas pelas concessionárias de serviços de água e 

esgoto frente ao processo de expansão da área urbana. O autor elenca também os potenciais 

impactos decorrentes do processo de urbanização: 
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- Despejo sem tratamento dos esgotos sanitários nos rios, contaminando este sistema 

hídrico. 

- O esgoto pluvial transporta grande quantidade de poluição orgânica e de metais 

que atingem os rios nos períodos chuvosos. 

- Contaminação das águas subterrâneas por despejos industriais e domésticos, por 

meio das fossas sépticas, vazamento dos sistemas de esgoto sanitário e pluvial, entre 

outros. 

- Depósitos de resíduos sólidos urbanos, que contaminam as águas superficiais e 

subterrâneas, funcionando como fonte permanente de contaminação. 

- Ocupação do solo urbano sem controle do seu impacto sobre o sistema hídrico. 

- Aumento das vazões máximas [...] em várias vezes e da sua frequência em virtude 

do aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais e 

impermeabilização das superfícies. 

- Aumento da produção de sedimentos pela falta de proteção das superfícies e pela 

produção de resíduos sólidos (lixo). 

- A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em razão de 

lavagem das ruas, transporte de material sólido e de ligações clandestinas de esgoto 

cloacal e pluvial. 

- Por causa da forma desorganizada como a infraestrutura urbana é implantada, tais 

como: (a) pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; (b) redução de 

seção do escoamento por aterros de pontes e para construções em geral; (c) 

deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos; (d) projetos 

e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem a jusante, 

drenagem sem esgotamento, entre outros. (TUCCI, 2008, p. 103, 106) 

 

 Tais impactos devem ser evitados e mitigados pela ação efetiva do Poder Público, em 

especial o municipal, tendo em vista que o ordenamento territorial e a prestação dos serviços 

de saneamento básico são sua responsabilidade. Tundisi (2003), tratando sobre a atuação dos 

municípios frente aos principais problemas relacionados com os recursos hídricos, apresenta 

uma síntese das ações a serem empreendidas: 

 

- Proteção dos mananciais e das bacias hidrográficas. 

- Tratamento de esgotos e de águas residuárias industriais. 

- Tratamento e disposição dos resíduos sólidos (lixo doméstico, industrial e de 

construção civil). 

- Controle da poluição difusa. 

- Treinamento dos gerentes, técnicos ambientais e de recursos hídricos. 

- Educação sanitária da população. 

- Programas de mobilização comunitária e institucional. 

- Campanhas e introdução de tecnologias para diminuir o desperdício de água 

tratada. 

- Estímulo e apoio às práticas coletivas de organização dos usos da água por 

associações ou grupos de pessoas. (TUNDISI, 2003, p. 114). 

 

 Nesse quadro, o planejamento urbano e dos serviços de saneamento básico surgem 

como instrumentos fundamentais no enfrentamento dessas problemáticas pelo Poder Público, 

à medida que formalizam, mediante um processo de diagnóstico, análise e proposição de 

soluções para os problemas existentes, conjuntos de diretrizes, metas e ações. Nos termos do 

Estatuto da Cidade e do marco legal do saneamento básico (BRASIL, 2001; 2007): 
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Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; (BRASIL, 2001, grifo nosso) 

 

Art. 2º - Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: [...] III - abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV - disponibilidade, 

em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 

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

e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (BRASIL, 2007, grifo 

nosso) 

 

 

3.5 Planejamento urbano e de saneamento básico: possíveis soluções? 

 

3.5.1 Estatuto da Cidade e Plano Diretor 

 

 A Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como “Estatuto da Cidade”, constitui o 

resultado de intensas discussões sobre reforma urbana ocorridas nas duas décadas que 

antecederam sua promulgação (BRASIL, 2001). Maricato (2010, p. 5) aponta como 

importante característica desta lei o fato de “[...] reunir, por meio de um enfoque holístico, em 

um mesmo texto, diversos aspectos relativos ao governo democrático da cidade, à justiça 

urbana e ao equilíbrio ambiental”.  

 A orientação para a busca da sustentabilidade ambiental no desenvolvimento das 

cidades está claramente apontada no artigo 2º, que elenca diretrizes gerais para a sua 

implementação:   

 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...] 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: [...] a poluição e a 

degradação ambiental; [...] 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território sob sua área de influência; (BRASIL, 2001) 

 

 Enquanto marco regulatório para a implementação da política urbana, o Estatuto da 

Cidade apresenta diversos instrumentos a serem utilizados pelos municípios, com vistas a 

garantir a sustentabilidade do seu desenvolvimento. Essa lista de instrumentos de política 
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urbana congrega desde ferramentas administrativas até institutos jurídicos e políticos 

(BRASIL, 2001).  

 Um conjunto específico desses instrumentos vincula-se diretamente às ações de 

planejamento no município, alguns tratando do uso do solo, outros de finanças e também de 

políticas públicas diversas. Dessa forma, o Plano Diretor Municipal traduz-se no instrumento 

responsável por orientar o desenvolvimento do município, agregando diretrizes para o 

ordenamento territorial e para a implementação de políticas públicas como as de saúde, 

educação, infraestrutura, mobilidade, assistência social e muitas outras. O Plano Plurianual, 

instrumento também previsto no Estatuto da Cidade, constitui o plano que orientará a 

aplicação dos recursos financeiros do município, organizando-se na forma de programas, 

projetos e ações.  

 O Plano Diretor determina as exigências básicas de ordenação da cidade que devem 

assegurar, conforme o artigo 39 do Estatuto da Cidade, “[...] o atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas [...]” (BRASIL, 2001). As diretrizes de ordenação previstas nos planos diretores 

deverão incluir todo o território do município, considerando, assim, a área urbana e a rural.  

 Sua elaboração é obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes e 

também para os localizados em regiões metropolitanas e nas seguintes áreas: de especial 

interesse turístico; com influência de atividades com significativo impacto ambiental; e 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos. Tendo em vista o caráter dinâmico da atuação do 

homem no ambiente natural e da criação do ambiente urbano, bem como a constante alteração 

do cenário socioeconômico, o Estatuto da Cidade determina que os planos diretores devam ser 

revisados, no mínimo, a cada dez anos. 

 Há, ainda, um conteúdo mínimo que deve ser observado na elaboração dos Planos 

Diretores Municipais. Alguns desses elementos são as diretrizes relacionadas à expansão do 

perímetro urbano das cidades. O perímetro urbano constitui o limite dentro do qual é possível 

a implantação da infraestrutura urbana e, consequentemente, a ocupação com residências, 

comércio, indústrias e outras atividades. A definição de quais áreas dentro desse perímetro 

serão destinadas às diferentes formas de uso do solo é feita por meio do zoneamento urbano. 

 De modo a evitar ou diminuir os impactos socioambientais relacionados à expansão 

urbana, o Estatuto das Cidades prevê algumas exigências a serem atendidas, previamente à 

efetivação da ampliação do perímetro urbano. São elas: a delimitação dos trechos com 

restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de 
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desastres naturais; a definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para 

infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; a 

definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 

diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; definição de diretrizes e 

instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Se 

estiverem ausentes no Plano Diretor, tais diretrizes deverão ser objeto de lei municipal 

específica. 

 Essas exigências são particularmente importantes pois, a fim de que possam ser 

atendidas, requerem do Poder Público Municipal a realização de estudos prévios de ocupação 

das áreas destinadas à expansão urbana. Tais estudos, que devem incluir levantamentos 

topográficos, caracterização da vegetação nativa existente, inventário dos corpos hídricos, 

entre outros procedimentos, indicarão a viabilidade e pertinência da implantação da 

infraestrutura urbana nas áreas em questão, com base nos potenciais impactos ambientais e 

outros fatores de restrição. O resultado dessa avaliação deverá indicar as potenciais áreas de 

expansão urbana nas quais se alia um mínimo impacto ambiental a um menor custo de 

implantação e manutenção da infraestrutura pelo Poder Público. 

 Além das diretrizes de expansão, os planos diretores devem conter outras disposições, 

cuja aplicação pode trazer consequências danosas para a disponibilidade e a qualidade dos 

recursos hídricos. Essas disposições relacionam-se, por exemplo, à definição de áreas em que 

o direito de construir poderá suplantar o coeficiente de aproveitamento básico adotado, e de 

áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante contrapartida. A 

definição dessas áreas deve ser realizada após estudo minucioso dos reflexos na rede de 

drenagem urbana e também da capacidade da infraestrutura de água e esgoto, uma vez que 

promovem, entre outras consequências, o adensamento da ocupação. 

 

3.5.2 Diretrizes para o saneamento e Plano de Saneamento Básico 

 

 Segundo o Instituto Trata Brasil, saneamento pode ser entendido como:  

 

[...] o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a 

qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade 

econômica. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016) 
 

 Para além do caráter sanitário, verifica-se que a prestação adequada e efetiva dos 

serviços de saneamento básico é fator primordial para se evitar a degradação dos corpos 



28 

 

 

 

hídricos. A Lei Federal nº 11.445/2007 é o marco regulatório vigente para o setor de 

saneamento no Brasil (BRASIL, 2007). No inciso I, do seu artigo 3º, define e caracteriza os 

serviços considerados de saneamento básico:  

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; A prestação adequada desses 

serviços pelo Poder Público envolve necessariamente a adoção de instrumentos de 

planejamento. (BRASIL, 2007, grifo nosso) 

 

 

 Nesse sentido, tanto a Lei Federal nº 11.445/2007 quanto o decreto que a regulamenta 

– Decreto Federal nº 7.217/2010 – contemplam seções específicas dedicadas a esse tema 

(BRASIL, 2007; 2010). O principal instrumento de planejamento previsto é o Plano de 

Saneamento Básico.  

 Segundo as referidas normas legais, os planos devem ser elaborados pelas esferas 

administrativas nacional, estaduais e municipais – União, Estados e Municípios – e também 

de forma regionalizada, quando a prestação agregar mais de um município. Constitui o 

conteúdo mínimo a ser atendido na elaboração dos planos de saneamento: 

 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, 

que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:  

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. (BRASIL, 2007). 
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 O plano deve apresentar soluções para os problemas atuais, prever como serão 

atendidas as demandas futuras relacionadas à prestação dos serviços de saneamento, e 

também dispor sobre como será acompanhada a sua execução. A obrigação da sua integração 

com outros instrumentos de planejamento público, como o Plano Plurianual (PPA) é 

fundamental, pois sinaliza aos gestores públicos a necessidade de estimarem e preverem os 

recursos, próprios ou externos, necessários à execução das obras e ações. 

 O plano de saneamento deverá, ainda, ser compatível com o plano da bacia 

hidrográfica em que estiver inserido o município, ou outro ente da federação responsável por 

sua elaboração, bem como ser revisado dentro do prazo máximo de quatro anos. A lei 

determina também que a prestação dos serviços de saneamento poderá ser realizada 

diretamente por órgãos municipais ou sob o regime de concessão ou permissão. 

 

3.5.3 Considerações sobre a efetividade dos instrumentos de planejamento municipal na 

conservação dos recursos hídricos 

 

 Carneiro et al. (2008, p. 170) consideram que os Planos Diretores, enquanto 

instrumentos que dirigem as leis de uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, são: 

 

[...] um caminho inquestionável e profícuo para a efetividade da proteção ambiental 

no âmbito municipal, desde que insiram componentes de ordem ecológica, 

econômica, social, sanitária e cultural nas diretrizes de ordenamento do uso do solo. 

 

 Braga (2003), no mesmo sentido, tratando especificamente da relação dos 

instrumentos urbanísticos com os recursos hídricos, considera: 

 

[...] fundamental que as leis de zoneamento urbano passem a incorporar diretrizes de 

proteção e controle ambiental, sobretudo de modo a controlar o uso e a ocupação de 

fundos de vale, das áreas sujeitas à inundação, das cabeceiras de drenagem, das 

áreas de alta declividade e a promover o aumento da permeabilidade do solo urbano. 

(BRAGA, 2003, p. 121) 

 

 Tais considerações amparam-se na investigação dessa temática em uma das regiões do 

Estado de São Paulo onde são observados graves impactos nos recursos hídricos oriundos de 

uma intensa urbanização. Por meio da organização de informações levantadas em 2000, pelo 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ, 

referentes à inserção da temática ambiental nos instrumentos de gestão territorial urbana em 

58 cidades inseridas nessas bacias, observou-se que 36 dos municípios estudados possuíam 

leis de uso e ocupação do solo, mas apenas quatro dentre eles continham diretrizes 

relacionadas à proteção ambiental. Considerando ainda esses 58 municípios, constatou-se que 
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20 dispunham de Planos Diretores Municipais, contudo apenas nove deles possuíam planos 

que tratavam de proteção ambiental.  

 Grando (2011), por sua vez, avaliou a inserção da temática dos recursos hídricos nos 

instrumentos de planejamento de quatro municípios da bacia do Rio Itajaí-Açu, no Estado de 

Santa Catarina: Rio do Sul, Blumenau, Brusque e Itajaí. A autora observou que nem todos os 

municípios contemplavam os recursos hídricos em seus Planos Diretores. Tampouco 

consideravam a localização dos corpos hídricos como elemento orientador do zoneamento 

urbano. A avaliação do conteúdo dos documentos permitiu verificar o incentivo, pelo Poder 

Público local, à ocupação das margens dos rios e dos morros, áreas que colocam em risco 

tanto a população quanto as condições quali-quantitativas dos mananciais. Apontou, ainda, 

que as obras e políticas públicas inseridas nos planos são insuficientes frente à complexidade 

das problemáticas enfrentadas. 

 A falha em considerar a ocorrência e as condições dos recursos hídricos como 

elementos norteadores na planificação da ocupação do território pode resultar em grandes 

prejuízos ao Poder Público Municipal. O custo envolvido em projetos de recuperação de áreas 

degradadas por processos erosivos, ou mesmo de desassoreamento de represas e rios, por 

exemplo, pode alcançar cifras impossíveis de serem suportadas por municípios de pequeno e 

mesmo de médio porte. 

 Peres e Silva (2013), acerca da inclusão dessa temática nos Planos Diretores dos 

Municípios de Araraquara, Bauru e São Carlos, avaliaram que as referências a recursos 

hídricos são realizadas de maneira genérica. Ressaltam-se as conclusões sobre a integração 

intersetorial e a aplicação dos instrumentos urbanísticos: 

 
[...] não definem como a proteção dos recursos hídricos deve ser garantida pela 

esfera municipal e de que forma ela se relacionará com outras esferas, regionais, 

estaduais e federais, e com outras dimensões, sociais, econômicas, políticas etc, 

consideradas essenciais para a gestão urbana. Instrumentos que possuem um grande 

potencial para a proteção de recursos hídricos ainda são pouco explorados, como o 

Zoneamento, as Áreas Especiais e os Coeficientes Urbanísticos. (PERES; SILVA, 

2013, p. 360) 

 

 

 Carneiro et al. (2008) investigaram a aplicação de instrumentos de planejamento 

municipal em quatro cidades inseridas na Bacia dos Rios Iguaçu/Sarapuí – Rio de Janeiro, 

Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti – no que tange à gestão dos recursos 

hídricos. Os resultados obtidos pelos autores indicam que: 
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[...] as municipalidades, em princípio, disporiam de um conjunto importante de 

instrumentos que podem atuar de forma integrada e preventiva, ampliando de forma 

substantiva a eficácia na gestão dos recursos hídricos. No entanto, esses 

instrumentos carecem de maior efetividade, nos municípios analisados no âmbito 

deste trabalho, pela incapacidade das administrações locais em fazer valerem as 

normas instituídas. (CARNEIRO et al., 2008, p. 176)  
 

 As experiências investigativas supramencionadas sugerem uma deficiente inserção da 

temática da gestão e conservação dos recursos hídricos nos instrumentos de planejamento 

municipal. Apontam também para uma falta de efetividade na aplicação dos instrumentos 

existentes.  

 A previsão de revisão obrigatória e periódica dos planos municipais, bem como da 

participação da sociedade nesse processo, é uma das medidas que permite aperfeiçoar o 

tratamento dado à conservação e gestão dos recursos hídricos nas políticas de planejamento 

municipal. A avaliação da efetividade dos planos vigentes nos municípios constitui, nesse 

cenário, subsídio básico para promover a inserção de diretrizes e metas que resultem em ações 

voltadas a garantir a qualidade e quantidade dos recursos hídricos para a atual e as futuras 

gerações nas cidades. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

 Em relação à divisão administrativa do Estado de São Paulo, o Município de 

Votuporanga se encontra inserido na Região Administrativa de São José do Rio Preto-SP, 

figurando como sede da Região de Governo de Votuporanga (Figura 4). Localiza-se a 520 

quilômetros da capital do Estado e a 82 quilômetros da Sede da Região Administrativa 

(VOTUPORANGA, 2012d). 

 

Figura 4 – Localização de Votuporanga na Região Administrativa de São José do Rio Preto.  

 
                                            Fonte: Modif. VOLPI; LACERDA (2007) 

 

 O município ocupa um território de cerca de 420 km
2
, dentro do qual estão 

distribuídos 89.124 habitantes, sendo que 97,2% deles vivem na área urbana (SEADE, 

2016a). A área delimitada pelo perímetro urbano oficial ocupava, em agosto de 2016, 

aproximadamente 53 km
2 
(VOTUPORANGA, 2016).  

 Segundo Dalto et al. (2002), o Município de Votuporanga é recoberto por estruturas 

litológicas da Formação Bauru, do Período Cretáceo Superior, constituídas por sedimentos de 

origem flúvio-lacustre, representados predominantemente por arenitos, mas contando também 

com a presença de siltitos, argilas, carbonatos e conglomerados. Sotopostos a estes ocorrem 

rochas da Formação Serra Geral, constituídas de derrames basálticos e toleiritos de textura 

afanítica, contendo em sua base intercalações de arenitos finos a médios. Abaixo dos 

derrames basálticos ocorre a Formação Botucatu, do Período Triássico, representada por uma 

seção arenosa, de origem eólica, que passa gradualmente para arenitos e siltitos argilosos da 
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formação Piramboia, hoje denominados de Aquífero Guarani. Os arenitos são de granulação 

fina, regular, e classificados de friáveis a levemente silicificados.  

 O relevo local é composto por superfícies planas e por solos podzolizados de média e 

alta fertilidade. As altitudes observadas na área urbana variam entre aproximadamente 400 e 

550 metros. Em razão da presença de solos arenosos (argissolos), verifica-se alto grau de 

susceptibilidade a processos erosivos (SANT’ANNA, 2007; VOTUPORANGA, 2012d). 

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que classificou os municípios do 

Estado de São Paulo segundo a criticidade frente à ocorrência de processos erosivos, indicou 

Votuporanga como território de “alta criticidade”(IPT, 2012). 

 No que tange à cobertura vegetal nativa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação aponta a existência de 238 fragmentos florestais remanescentes, os quais 

contabilizam área aproximada de 21 km
2
 (2.107 hectares) (VOTUPORANGA, 2016). Isso 

corresponde a aproximadamente 5% da área total do município. 

 Em relação aos recursos hídricos, verifica-se que o território do município se encontra 

inserido em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a UGRHI 15 – Bacia 

Turvo-Grande, e a UGRHI 18 – Bacia do Rio São José dos Dourados (SÃO PAULO, 2015). 

A localização das UGRHIs no Estado de São Paulo pode ser visualizada na Figura 5. 

  

Figura 5– Mapa do Estado de São Paulo segundo a divisão do território em Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), numeradas de 1 a 22. 

 
                                      Fonte: CUNHA et al. (2013). 

 

 Considerando as sub-bacias em que se subdividem essas duas UGRHIs, observa-se 

que o município está inserido nas áreas de drenagem das sub-bacias Ribeirão do Marinheiro e 

Rio Preto, na UGRHI 15, e Alto e Médio São José dos Dourados, na UGRHI 18. 
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 A Prefeitura de Votuporanga, para fins de planejamento territorial, divide o território 

do município em cinco bacias de drenagem: Marinheirinho, que contribui para a sub-bacia do 

Ribeirão do Marinheiro, na UGRHI 15; Piedade, que contribui parcialmente para as sub-

bacias do Ribeirão do Marinheiro e do Rio Preto, ambas da UGRHI 15; Cana Reino e Prata, 

que contribuem com a sub-bacia do Alto São José dos Dourados, da UGRHI 18; 

Cachoeirinha, que contribui parcialmente para as sub-bacias Alto São José dos Dourados 

(Córrego Cachoeirinha e seus afluentes) e Médio São José dos Dourados (Córrego Viradouro 

e seus afluentes) (Figura 6). A rede hidrográfica do município apresenta extensão de 

aproximadamente 430 quilômetros (VOTUPORANGA, 2016). 

 

Figura 6 – Localização de Votuporanga-SP em relação às UGRHIs regionais e principais 

bacias e rios que integram seu território. 

 
       Fonte: Modif. GOOGLE (2005);VOTUPORANGA (2016). 
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 Realiza-se, no Córrego do Marinheirinho, uma das captações de água destinadas ao 

abastecimento público no município. Segundo dados do Plano de Segurança da Água, 

elaborado pela SAEV Ambiental em 2014, 36% da população é atendida com águas 

superficiais (SAEV AMBIENTAL, 2014a) e os demais 64% com subterrâneas.   

 No que se refere às águas subterrâneas, sua ocorrência é consequência da constituição 

geológica do terreno em que se situa o município. Conforme supramencionado, verifica-se a 

ocorrência dos Aquíferos Bauru, Serra Geral e Guarani. Os aquíferos Bauru e Guarani são 

explorados com a finalidade de abastecimento público, estando atualmente em operação com 

a finalidade de abastecimento público dois poços em cada um desses aquíferos. Estão em fase 

de perfuração e construção mais outros dois poços profundos destinados à captação no 

Aquífero Guarani (VOTUPORANGA, 2014a). Na Figura 7, é indicada a localização dos dois 

poços profundos em operação e o ponto de captação na Represa Municipal. 

 

Figura 7 – Localização das fontes de água para abastecimento público em Votuporanga-SP. 

 
              Fonte: Modif. GOOGLE (2015). 

 

 A principal Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do município foi inaugurada em 

novembro de 2010 e ficou em operação parcial até novembro de 2011, quando entrou em 

funcionamento definitivo. Antes de 2010, o município despejava integralmente os efluentes 
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urbanos não tratados em dois pontos: um no Córrego Boa Vista e outro no Córrego do 

Marinheirinho. Está também em operação uma ETE de pequeno porte no distrito de 

Simonsen. 

 A ETE que recebe quase integralmente os efluentes domésticos gerados no município 

é constituída de duas lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas, com capacidade de 

remoção de, no mínimo, 80% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) dos esgotos brutos, 

produzindo efluente tratado com uma concentração de oxigênio dissolvido mínima de 5 mg/l 

(VOTUPORANGA, 2012d).  

 A Lei Municipal que disciplina o parcelamento, uso e ocupação do solo, nº 2.830/1996 

(VOTUPORANGA, 1996) responsabiliza os empreendedores pela implantação de 

infraestrutura relativa às redes de água e esgoto nos novos loteamentos. Considerando essa 

obrigação e também a capacidade da ETE supramencionada, tem-se a coleta e o tratamento de 

efluentes no município equacionados até 2030, prazo de vigência do Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

  Os postos de monitoramento de qualidade da água mais próximos da malha urbana do 

município operados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB são 

identificados pelas siglas MARI04250 e RMAR02900 (CETESB, 2015). O posto 

MARI04250 se localiza junto ao ponto de captação de água para abastecimento, na Represa 

Municipal. O outro posto, RMAR02900, situa-se no Ribeirão do Marinheiro, formado após 

confluência do Córrego da Égua com o Córrego do Marinheirinho, que recebe o efluente 

tratado da ETE de Votuporanga. A localização desses postos é retratada na Figura 8. 
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Figura 8 – Localização dos postos de monitoramento de qualidade da água RMAR02900 e 

MARI 04250 e da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

 
                                  Fonte: Modif. GOOGLE (2015); CETESB (2015). 

 

 A gestão dos resíduos sólidos, desde 2009, é competência da autarquia municipal 

responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 

SAEV Ambiental (VOTUPORANGA, 2009a). A autarquia terceiriza a prestação dos serviços 

de coleta e disposição final, sendo esta última realizada em aterro sanitário particular 

localizado em Meridiano-SP, há aproximadamente 15 quilômetros do centro de Votuporanga-

SP. Essa destinação é realizada desde 2006, quando se iniciou a operação do aterro. 

 Uma cooperativa de catadores de material reciclável está em funcionamento desde 

fevereiro de 2008, a COOPERVINTE. Até 2013, os próprios cooperados realizavam a coleta 

seletiva porta a porta, com apoio de um caminhão cedido pela Prefeitura Municipal. A partir 

de 2013, o serviço de coleta seletiva foi também terceirizado, ficando a triagem e 

comercialização dos recicláveis a cargo da COOPERVINTE. 

  

 

 

Confluência do Córrego do 

Marinheirinho com o Córrego da Égua 

Córrego do Marinheirinho 
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4.2 Etapas desenvolvidas 

 

 Com foco no alcance dos objetivos aos quais se propõe, explicitados na Seção 3, 

estruturou-se metodologicamente o presente trabalho nas seguintes etapas: 

 

4.2.1 Levantamento sobre legislação e documentos técnicos relacionados a planejamento 

urbano e saneamento básico no município 

  

 O levantamento foi realizado por meio de consultas a diversas fontes, com base nos 

seguintes critérios: (i) normas vigentes; (ii) normas, bibliografia e documentos técnicos 

relacionados a instrumentos de planejamento urbano e de saneamento básico, assim definidos 

pelas Leis Federais nº 10.257/2001 e nº 11.445/2007; (iii) normas cujas referências no sistema 

de buscas dos sítios eletrônicos consultados, em especial o da Câmara Municipal e Prefeitura, 

contivessem os termos “recursos hídricos”, “saneamento”, “planejamento urbano”, “Plano 

Diretor”.  

 Contribuiu também para o sucesso do levantamento, trabalhos de pesquisa documental 

realizados anteriormente pelo autor em razão de sua atuação no Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento (COMDEMA). Os resultados são apresentados na Seção 5.1.  

 

4.2.2 Levantamento da situação dos recursos hídricos no município e problemáticas 

associadas à sua conservação 

  

 As informações e dados relativos à situação dos recursos hídricos no município foram 

levantados por meio de consultas a: (i) bancos de dados e sítios eletrônicos oficiais (Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento– SNIS, Banco de Indicadores para Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, entre outros); (ii) bibliografia e documentos 

técnicos relacionados a planejamento urbano e saneamento básico elaborados pelo município 

e outras fontes oficiais do município; (iii) pareceres técnicos e outros documentos elaborados 

pelo COMDEMA, bem como informações de interesse obtidas em reuniões do colegiado. 

 Em relação aos bancos de dados mencionados em (i), selecionou-se alguns 

indicadores, com o objetivo de orientar a pesquisa. A lista dos indicadores utilizados segue 

descrita nas Tabelas 1 e 2, abaixo. Os resultados desta etapa de levantamento são 
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apresentados na Seção 5.2, como subsídio à avaliação da efetividade dos instrumentos de 

planejamento, cuja metodologia é descrita na seção abaixo.   

 

Tabela 1 – Indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

utilizados. 

Código Descrição Unidade Período 

FN001 [Receita operacional direta] Total R$/ano 
2008 a 2010; 

2014 FN014 
[Despesas de exploração com] Serviços de 

terceiros 

R$/ano 

 

IN022 Consumo médio per capita de água l/hab.dia 

2014 

Co119 Quantidade total de resíduos coletados ton. 

Co162 
Valor contratual [do serviço terceirizado de 

disposição final em aterro] 
R$/ton. 

Co012 
Valor contratual [do serviço terceirizado de 

coleta de RDO + RPU] 
R$/ton. 

Cs048 
[Quantidade recolhida por] Catadores com apoio 

da prefeitura 
ton. 

Cs024 [Quantidade recolhida por] Empresas contratadas ton. 

Cs026 [Quantidade recolhida na coleta seletiva] Total ton. 

Fonte: SNIS (2016a; 2016b). 

 

Tabela 2– Indicadores do Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo utilizados. Continua. 

Código Descrição Unidade Período 

E.06-B 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de 

resíduos em relação à população total 
(%) 

2011 a 2014 E.06-D 
Índice de perdas do sistema de distribuição de 

água 
(%) 

E.06-C Índice de atendimento com rede de esgotos (%) 

E.06-H Índice de atendimento urbano de água (%) 

 

 

 



40 

 

 

 

Tabela 2– Indicadores do Banco de Indicadores para Gestão dos Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo utilizados. Conclusão. 

Código Descrição Unidade Período 

E.01-A Índice de Qualidade das Águas (IQA) NA 

2011 a 2015 

E.01-B 
Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins 

de Abastecimento Público (IAP) 
NA 

E.01-C 
Índice de Qualidade das Águas para Proteção da 

Vida Aquática (IVA) 
NA 

R.01-C 
IQR da instalação de destinação final de resíduo 

sólido urbano 
NA 

R.02-C 
Proporção de efluente doméstico tratado em 

relação ao total gerado: % 
(%) 

R.02-D 
Proporção de redução da carga orgânica 

poluidora doméstica: % 
(%) 

R.02-E 
Indicador da Coleta e Tratabilidade de Esgoto da 

População Urbana de Município –ICTEM 
NA 

Legenda: IQR – Índice de Qualidade de Resíduos. Fonte: SÃO PAULO (2016). 

 

4.2.3 Avaliação do cumprimento das metas e diretrizes contempladas nos instrumentos 

municipais de planejamento urbano e de saneamento 

  

 Visando restringir o campo de estudo e, assim, orientar a análise realizada neste 

trabalho, foram selecionados dois instrumentos de planejamento para avaliação quanto à sua 

implementação: o Plano Diretor Participativo e o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(VOTUPORANGA, 2007a; 2012b; 2012c). A restrição se mostra oportuna em razão, 

principalmente, da necessidade de revisão dos dois planos pelo Poder Público local. O Plano 

Diretor (PD) deverá ser obrigatoriamente revisado até novembro de 2017 e o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) deveria ter sua primeira revisão realizada até agosto de 2016. 

Esta última ainda não foi realizada.  

  Delimitado o universo da avaliação, cabe descrever seus métodos. No que se refere ao 

Plano Diretor Participativo, foi realizada uma análise do seu conteúdo original e das 

alterações realizadas, de modo a identificar diretrizes e ações diretamente relacionadas à 

temática da conservação dos recursos hídricos. Na Seção 5.2.1, são apresentadas tais 
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diretrizes e ações, empreendendo-se a seguir uma avaliação de suas consequências para a 

conservação das águas no município, com base no levantamento descrito na Seção 4.4.2, 

acima.  

 Em relação ao PMSB, decidiu-se focar a avaliação no primeiro conjunto de metas 

previstas, cujo atendimento deverá ocorrer até o final de 2016. Dessa forma, na Seção 5.2.2, 

apresenta-se uma descrição das ações e metas constantes do plano com prazo de cumprimento 

até 2016. A descrição das ações, metas e resultados esperados é acompanhada do resultado de 

avaliação realizada pela SAEV Ambiental sobre a sua execução. A referida avaliação foi 

efetuada mediante solicitação formal do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento e apresentada durante a 48ª Reunião Ordinária do colegiado, realizada em 29 de 

junho de 2016 (COMDEMA, 2016; SAEV AMBIENTAL, 2016). A seguir, ainda na Seção 

5.2.2, faz-se avaliação do atendimento às referidas metas e ações, com base em informações 

também levantadas conforme descrito na Seção 4.4.2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Legislação e documentos técnicos relacionados ao planejamento urbano e ao 

saneamento básico no município 

 

 O conjunto de leis municipais passíveis de relacionamento à temática da conservação 

de recursos hídricos é vasto (CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, 2016). São 

apresentados na Tabela 3 os principais documentos legais relacionados ao tema. 

 

Tabela 3 – Leis municipais que tratam de temáticas associadas à conservação dos recursos 

hídricos em Votuporanga-SP. 

Tipo Número 
Ano de 

promulgação 
Descrição 

LO 1.595 1977 

Institui o Código de Posturas. Disciplina infrações 

relacionadas ao descarte irregular de resíduos sólidos, 

entre outras questões. 

LO 2.830 1996 
Institui normas gerais de zoneamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo. 

LC 106 2007 Institui o Plano Diretor Participativo vigente. 

LO 4.287 2007 
Regulamenta a aplicação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança (alterada pela Lei nº 5.596/2015). 

LO 4.677 2009 Cria a Zona de Proteção de Mananciais do município. 

LO 4.699 2009 
Dispõe sobre a Política Municipal de Educação 

Ambiental. 

LC 211 2012 Dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir. 

LO 5.167 2012 Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico vigente. 

LC 269 2014 
Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. 

LO 5.416 2014 

Altera a Lei nº 3.853/2005 para tornar obrigatória a 

implantação de dispositivos de detenção/retenção de águas 

pluviais nos loteamentos. 

Legenda: LC – Lei Complementar; LO – Lei Ordinária. Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 

(2016). 



43 

 

 

 

 Conforme explicitado na Seção 4.2.3, uma análise pormenorizada será empreendida 

para o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  

5.1.1 Plano Diretor Participativo 

 

 O Plano Diretor (PD) vigente no município foi aprovado como a Lei Complementar nº 

106, de 08 de novembro de 2007 (VOTUPORANGA, 2007a). O documento estabelece os 

objetivos das políticas públicas de desenvolvimento urbano, rural, ambiental, social e 

econômico do município, define diretrizes para as políticas setoriais e para gestão de todo o 

território municipal, apresentando também a lista de instrumentos necessários à sua 

implementação. Trata-se, portanto, de uma lei voltada não apenas a disciplinar a ocupação do 

território, mas o desenvolvimento integrado do município. Constitui o produto do processo de 

revisão do Plano Diretor anterior, aprovado em 1.996 (VOTUPORANGA, 1996). 

 Conforme aponta Sant’Ana (2007), o Plano Diretor vigente foi produzido por uma 

equipe multidisciplinar contratada pela administração municipal, composta por engenheiros, 

arquitetos, sociólogos, geógrafos, advogados, entre outros técnicos, com abordagem já 

alinhada ao Estatuto da Cidade, objetivando uma elaboração participativa e contemplando 

instrumentos legais para a gestão do território urbano. A equipe responsável apontou, à época, 

que os maiores avanços do novo Plano Diretor eram referentes à proteção ambiental, 

especialmente os relativos à criação dos parques lineares, do Parque Municipal da Represa de 

Captação da SAEV Ambiental, dos Centros de Lazer, e das Reservas Ecológicas. Alguns dos 

referidos “avanços”, como a extensão do Parque da Represa, foram perdidos em alterações 

posteriores desta lei, conforme será discutido na Seção 5.2.1. 

 Sant’Ana (2007) relata, ainda, outras melhorias assim consideradas pela equipe de 

elaboração, tais como as dimensões mínimas dos lotes definidas para os diversos tipos de uso. 

A menor área de lote seria de 200 m
2
, ao passo que a legislação federal indica tamanho 

mínimo de 125 m
2
 (BRASIL, 1979). Essa diretriz também foi alterada por leis posteriores. 

 A temática ambiental é de fato abordada no plano com relativa profundidade, sendo 

possível identificar diversos dispositivos voltados a orientar e regular o uso dos recursos 

naturais, bem como minimizar o impacto ambiental das atividades humanas no município. É 

tratada de forma mais específica em alguns trechos, em especial nos que se referem ao 

Macrozoneamento e à Política de Meio Ambiente, esta última englobando também diretrizes e 

ações específicas referentes ao Saneamento Ambiental e à Gestão de Resíduos Sólidos. 
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 Referências ao meio ambiente e à temática ambiental são encontradas em diversas 

outras políticas públicas e também na seção reservada aos instrumentos de política urbana, 

com maior ou menor menção específica à temática dos recursos hídricos. Essas referências 

foram detalhadas na Seção 5.2.1. 

 O Plano Diretor disciplina a implantação de atividades no território por meio do 

Macrozoneamento, tratado com detalhes no Capítulo II, do Título III, sobre Política Urbana. 

O Macrozoneamento criou duas Macrozonas, a Rural e a Urbana. 

 A Macrozona Rural divide-se em três zonas principais: Zona de Uso 

Predominantemente Agrícola, Zona de Proteção Ambiental e Zona Aeroportuária (Figura 9). 

Nos termos do plano, deve ser composta por áreas de uso agrícola, extrativista ou pecuária; 

áreas de vegetação natural significativas; áreas de preservação ambiental formada por reservas 

florestais e reservas biológicas; áreas de usos não agrícolas para lazer ou turismo, 

especialmente as chácaras de recreio; ter condições de permeabilidade próximas aos índices 

naturais. 

 

Figura 9 – Macrozoneamento rural e urbano definido no Plano Diretor. 

 
         Fonte: Modif. VOTUPORANGA (2007b). 

 

 

4 km 



45 

 

 

 

 A Macrozona Urbana foi originalmente divida em quatro classes: Zona de 

Reestruturação Urbana, Zona Mista, Zona de Parques Empresariais e Zona de Recuperação e 

Uso Controlado (Figura 10). Esta última apresenta três subclasses, as Zonas 1, 2 e 3, nas 

quais, segundo o artigo 90, “(...) não é recomendável o adensamento populacional (...)”, 

devendo ser respeitadas as seguintes diretrizes gerais: qualificação dos assentamentos 

existentes, minimizando os impactos ambientais; recuperação ambiental das áreas degradadas; 

implementação da arborização urbana em toda zona; incentivo à ampliação das áreas 

permeáveis dentro dos lotes, através de mecanismos legais. 

 

Figura 10 – Diferentes classes definidas para o macrozoneamento urbano e identificação da 

localização do Parque da Represa. 

 
         Fonte: Modif. VOTUPORANGA (2007c). 

  

 Previu-se também a possibilidade de implantação de outras classes de uso, as quais 

não foram delimitadas espacialmente nos mapas originais, a saber: Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS; Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA; Zonas Especiais de 

Interesse Comercial - ZEIC; Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio – ZEIP; Zonas 

Especiais das Chácaras de Recreio – ZECR.  

 

1 km 
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 Nos anos seguintes à aprovação do plano foram realizadas importantes alterações na 

extensão e na localização das zonas já delimitadas em 2007, bem como realizada a alocação 

de algumas das zonas ainda não definidas. Ressalta-se que até setembro de 2016 o texto 

original havia sido alterado onze vezes, por meio da aprovação das seguintes Leis 

Complementares: nº 150/2009, nº 157/2010, nº 211/2012, nº 216/ 2012, nº 218/2012, nº 

276/2014, nº 282/2015, nº 298/2015, nº 300/2015, nº 315/2016 e nº 316/2016 (CÂMARA 

MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, 2016). Nove das alterações foram empreendidas nos 

últimos quatro anos. Constata-se, inclusive, uma contradição relacionada à frequência de 

alteração observada nos últimos anos. Tais alterações poderiam ter sido evitadas se fosse 

atendido o artigo 233, que previa a necessidade de revisão parcial até novembro de 2012. O 

processo de revisão não foi realizado. 

 Outra revisão, nos termos do que dispõe o Estatuto da Cidade, deverá ser realizada 

dentro do prazo máximo de 10 anos, sob pena de improbidade administrativa do gestor 

público municipal. 

 

Art. 233 - Esta Lei Complementar será revisada, a cada cinco anos a partir da data 

de sua publicação, respeitando-se os mesmos procedimentos estabelecidos no § 4º 

do artigo 40, da Lei Federal nº 10.257, de 19 de Julho de 2001. (VOTUPORANGA, 

2007). 

Art. 40 - O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. (...) § 3º A lei que instituir o Plano 

Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. (BRASIL, 2001) 

 

 

5.1.2 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Votuporanga foi aprovado pela 

Lei Municipal nº 5.167/2012 (VOTUPORANGA, 2012c). A lei traz como anexo um relatório 

de dois volumes. O volume I trata do diagnóstico dos serviços de água, esgoto, drenagem e 

resíduos e o volume II compila as ações e metas necessárias ao atendimento das demandas no 

setor de saneamento básico no município até 2030 (VOTUPORANGA, 2012d). No final do 

volume II, as ações e metas formuladas são sintetizadas em 70 fichas-resumo, elaboradas com 

o objetivo de orientar os gestores na elaboração das peças de planejamento orçamentário. Tais 

fichas serão alvo de análise neste trabalho, na Seção 5.2.2.  

 Após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, em 2012, foram ainda 

elaborados dois outros documentos relacionados à temática do saneamento básico. O Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS, foi elaborado em 
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atendimento à Lei Federal nº 12.305/2010 e aprovado por meio da Lei Complementar 

Municipal nº 269/2014 (VOTUPORANGA, 2014c). O Plano de Segurança da Água foi 

elaborado pela SAEV Ambiental com base em recomendações da Portaria do Ministério da 

Saúde nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011; SAEV AMBIENTAL, 2014a).  

 

5.2 Avaliação dos instrumentos de planejamento urbano e de saneamento básico 

 

5.2.1 Plano Diretor Participativo 

  

 Conforme mencionado na Seção 5.1.1, o Plano Diretor Participativo vigente em 

Votuporanga-SP trata de diversas temáticas associadas ao desenvolvimento do município. 

Visando realizar uma avaliação de sua efetividade, no que tange especificamente à 

conservação dos recursos hídricos locais, elaborou-se a Tabela A, disponibilizada nos 

Anexos, que compila as principais menções a recursos hídricos e a dispositivos importantes 

para a sua conservação. Nos itens abaixo, discute-se o atendimento a esses dispositivos. 

 

5.2.1.1. Ampliação e intensificação da ocupação urbana na bacia de contribuição da Represa 

Municipal 

  

 As diretrizes gerais do Plano Diretor orientam, em seu artigo 4º, para a proteção e 

recuperação dos mananciais de abastecimento e cursos d’água e a definição de áreas 

adensáveis e não adensáveis, com foco na preservação ambiental. Tem-se verificado na última 

década, contudo, uma intensa expansão urbana sobre a bacia de contribuição da Represa 

Municipal, inserida na microbacia do Córrego do Marinheirinho. Na Figura 11, são retratadas 

a área delimitada pelo perímetro urbano oficial e a área efetivamente ocupada em agosto de 

2016, justapostas à bacia de contribuição da represa. 

 O acompanhamento sistemático das alterações no perímetro urbano oficial, ocorridas 

após 2007, permite verificar que algumas dessas expansões deram origem, na área de 

drenagem da Represa Municipal, a novas áreas urbanas classificadas como Zona Mista e Zona 

de Parques Empresariais (Figura 12). Tais medidas destoam da lógica protetiva utilizada na 

proposta de ocupação dessa região prevista originalmente no Plano Diretor, como será 

demonstrado a seguir. Na Figura 13, representa-se a área de drenagem da represa em 

sobreposição ao perímetro urbano atual e também as respectivas classes de uso do solo. 
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Figura 11 – Ocupação urbana sobre a área de drenagem da Represa Municipal. 

 
                  Fonte: Modif. GOOGLE (2015) 

  

Figura 12 – Macrozoneamento urbano atual, com indicação de Zonas Mistas e de Parques 

Empresariais criadas sobre a área de drenagem da Represa Municipal. 

 
          Fonte: Modif. VOTUPORANGA (2015). 
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Figura 13 – Sobreposição da área de drenagem da Represa Municipal à área inserida no 

perímetro urbano e classes do macrozoneamento atual. 

 
Fonte: Modif. GOOGLE (2015); VOTUPORANGA (2015). 

 

 Ampliações de perímetro urbano mais recentes, realizadas na margem direita da 

represa, criaram áreas urbanas classificadas como Zonas 1 e 2 (Figura 14). Mesmo essa 

situação, em aparente coerência com os princípios originalmente propostos no Plano Diretor, 

é eivada de contradição. Com a promulgação das Leis Complementares nº 211/2012 e 

216/2012, que alteraram os parâmetros urbanísticos do plano para diversas zonas, foram 

majorados os coeficientes de aproveitamento das Zonas 1 e 2, os quais passaram de “2” para 

“3” (VOTUPORANGA, 2012a; 2012b). O resultado dessa alteração é o incentivo ao 

adensamento da ocupação nessas áreas, situação que pode ser considerada negativa por 

promover a concentração de atividades humanas e, portanto, de infraestrutura, em região cuja 

vocação é para a conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

1 km 

2 km 
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Figura 14 – Comparação entre o macrozoneamento original (2007) e o atual (2016), com foco 

nas alterações ocorridas na área de drenagem da Represa Municipal. 

 
Fonte: Modif. VOTUPORANGA (2007c; 2015). 

 

 É importante ressaltar, no que se refere ainda à proteção do manancial, que o plano 

criou, no âmbito do Macrozoneamento Rural, a Zona de Proteção Ambiental da Represa 

Municipal. Entre os objetivos a serem alcançados nessa área, descritos nos artigos 59 e 63, 

ressaltam-se (i) a promoção da recuperação e preservação dos recursos hídricos, com foco na 

proteção dos mananciais e (ii) a garantia de maiores índices de permeabilidade do solo em 

áreas públicas e particulares. Observa-se que as ampliações como Zona Mista e Zona de 

Parques Empresariais nessa área contradizem esses objetivos, uma vez que tais classes de uso 

devem respeitar taxas de permeabilidade mínima de 12% e 10%, respectivamente. Na Zona de 

Recuperação e Ocupação Controlada, classe originalmente prevista para essa área, a taxa 

mínima é de 20%. 

  

5.2.1.2. Riscos associados à drenagem urbana e conservação do solo rural 

 

 Ainda em relação à Zona de Recuperação e Ocupação Controlada, verifica-se, entre as 

diretrizes específicas para a sua ocupação, a orientação para a implantação de infraestrutura 

 

1 km 

   2 km 
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com soluções alternativas de coleta de águas pluviais. Essa diretriz se alinha, inclusive, aos 

objetivos da Política de Infraestrutura do próprio Plano Diretor, que em seu Artigo 167, Inciso 

V, dispõe sobre a promoção de “incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, buscando otimizar o uso dos recursos dos sistemas de infraestrutura urbana e dos 

serviços de utilidade pública, garantindo um ambiente equilibrado e sustentável”. 

 O planejamento da drenagem em área de mananciais é fundamental para a prevenção 

de eventos de contaminação.  Pode ser considerado um avanço no que se refere à drenagem 

urbana do município a promulgação da Lei Municipal nº 5.416/2014 (VOTUPORANGA, 

2014d). O referido texto legal estabeleceu a obrigatoriedade da previsão, nos projetos de 

novos loteamentos, de um limite de vazão máxima específica, a ser garantido por meio da 

instalação de bacias de retenção e detenção.  

 Nesse ínterim, ressalta-se que o Parecer Técnico COMDEMA nº 002/2015, emitido 

como manifestação do colegiado sobre anteprojeto de lei que promovia a ampliação do 

perímetro urbano em área localizada à margem direita da Represa Municipal, apontou a 

necessidade de estudos específicos voltados à implantação de dispositivos de drenagem no 

local. A recomendação foi expedida face à proposta de dispositivo apresentada à época – 

conjunto de bacias de detenção e retenção – carecer de informações importantes como a 

eficiência de retenção de substâncias contaminantes, o dimensionamento mínimo e os custos 

envolvidos na sua implantação (COMDEMA, 2015b). 

 Estudos específicos de micro e macrodrenagem para as áreas de expansão urbana são 

necessários para orientar a adoção das “soluções alternativas de coleta de águas pluviais” 

propostas no Plano Diretor. Estudos dessa natureza foram realizados pela última vez em 2006, 

abrangendo as bacias urbanas ocupadas e em processo de ocupação à época (EMIZACON 

CONSTRUÇÕES LTDA, 2006). Considerando que entre 2007 e 2016 foi empreendido um 

aumento na área urbana oficial de aproximadamente 30 km
2
, observa-se atualmente que 

muitas áreas de expansão urbana não estão abarcadas nos estudos supramencionados. A 

expansão em bacias ainda não devidamente estudadas – Córrego do Barreiro, Córrego 

Cachoeirinha, margem esquerda do Córrego Boa Vista, por exemplo – pode acarretar o 

subdimensionamento da infraestrutura de drenagem e, consequentemente, a ocorrência de 

processos erosivos e alagamentos.  

 Um dos objetivos da implantação das Zonas de Proteção Ambiental, dentre as quais se 

destaca a Zona de Proteção da Represa, diz respeito à adoção de práticas conservacionistas de 

uso do solo, visando evitar o assoreamento de represas, córregos, barragens e lagoas. O 
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transbordamento da Represa Municipal ocorrido em 2014 – e novamente observado em 2016 

– motivou a elaboração de um laudo técnico pela SAEV Ambiental, com o objetivo de atestar 

as causas da ocorrência. O documento explicita que 49% do volume de armazenamento da 

Represa Municipal encontram-se assoreados (SAEV AMBIENTAL, 2014b). A dimensão do 

assoreamento indica, entre outras razões, possíveis falhas na implantação e condução das 

técnicas conservacionistas em sua área de contribuição, na adoção de medidas preventivas 

relacionadas à implantação da infraestrutura de loteamentos e na realização de limpezas 

periódicas nas calhas dos corpos d’água afluentes. O assunto é de grande relevância, uma vez 

que o município foi considerado crítico em função do número de processos erosivos 

diagnosticados em estudo realizado entre 2011 e 2012 pelo IPT – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, encontrando-se assentado em terreno com alta susceptibilidade à erosão (IPT, 

2012). 

 O estudo supramencionado apontou a existência de 43 processos erosivos lineares 

(ravinas e boçorocas), oito situados em área urbana e 35 em áreas rurais. Dentre os rurais, 28 

ocorriam na Bacia do Rio São José dos Dourados e sete na Bacia Turvo-Grande. Os dados 

levantados pelo IPT permitem verificar que entre 1997 e 2011 observou-se aumento nas 

erosões rurais, de 27 para 35. 

  

5.2.1.3. Aplicação da Lei Municipal nº 4.677/2009 – Zona de Proteção de Mananciais 

 

 A delimitação de áreas de proteção ambiental com a finalidade de preservar 

mananciais é uma das diretrizes gerais do Macrozoneamento, discriminadas no artigo 51 do 

plano. Pode ser considerado um desdobramento dessas diretrizes, a promulgação em 2009, da 

Lei Municipal nº 4.677/2009, que criou a Zona de Proteção de Mananciais de Votuporanga, 

prevendo restrições específicas relativas à instalação de determinadas atividades nessa área 

(VOTUPORANGA, 2009d). A abrangência da zona de proteção se estende por toda a 

microbacia hidrográfica do Córrego do Marinheirinho: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Zona de Proteção de Mananciais do Município de 

Votuporanga definida como de relevante interesse ambiental municipal, destinada ao 

cumprimento da função social e ambiental de proteção, preservação e conservação 

do abastecimento de água com qualidade. (VOTUPORANGA, 2009d) 

  

 A lei estabelece um conjunto de atividades que não devem ser realizadas na zona de 

proteção: monocultura de eucalipto e pinus; implantação de atividades industriais químicas, 

petroquímicas, nucleares; extração mineral; suinocultura; agricultura tradicional com o uso de 
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agrotóxicos e sem técnicas de conservação do solo; implantação de aterro sanitário ou outras 

formas de disposição final, transbordo ou tratamento de resíduos sólidos. Institui também 

“Áreas de Conservação de Mananciais”, as quais são constituídas por faixas de 300 metros no 

entorno de nascentes, a partir da área úmida, e das margens dos corpos d’água da zona de 

proteção, a partir da cota máxima de inundação. Estabelece que empreendimentos, atividades 

e usos nessas áreas deverão ser autorizados pelo órgão ambiental municipal, indicando as 

seguintes medidas de proteção: proibição ou limitação da construção civil, exceto quando da 

existência de um plano especial e restritivo de urbanização que sejam observada densidade 

máxima equivalente a 70 habitantes por hectare; proibição da disposição e aterramento de 

resíduos sólidos de qualquer natureza; proibição da prospecção de poços; proibição da 

instalação de indústrias, hospitais e postos e saúde; autorizadas atividades de jardinagem e 

agricultura orgânica e pecuária, mediante orientação e monitoramento dos órgãos 

competentes. Tais medidas protetivas complementam as já delineadas na redação original do 

Plano Diretor, como a Zona de Proteção Ambiental da Represa e o Parque da Represa.  

 No entanto, sua aplicação ainda é insipiente. No artigo 30, nas disposições transitórias, 

estabelece um prazo de quatro anos para a regularização de atividades irregulares, 

parcelamentos de solo e edificações que estejam em desacordo com suas exigências. O 

assunto foi discutido no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento em 2014, 

tendo sido verificada a inexistência de diagnóstico do Poder Público Municipal relativo à 

realização e condições das atividades irregulares. O colegiado então propôs a edição de 

decreto voltado a formalizar essa obrigação. Foi emitido pela Prefeitura, dessa forma, o 

Decreto Municipal nº 9.115/2014 (VOTUPORANGA, 2014b), tornando obrigatória a 

realização do referido diagnóstico pela SAEV Ambiental dentro de um prazo de seis meses. 

Até setembro de 2016, esse diagnóstico ainda não havia sido realizado.  

 Uma avaliação preliminar sobre as restrições constantes do referido diploma legal, em 

especial a relacionada à proibição da instalação de indústrias nas “Áreas de Conservação de 

Mananciais”, indica contradições entre as disposições dessa lei e o ordenamento territorial 

efetivamente realizado pelo Poder Público nessas áreas. Tal situação é verificada por meio da 

delimitação da Zona de Parques Empresariais realizada pela Lei Complementar nº 157/2010, 

promulgada após a entrada em vigência da Lei Municipal nº 4.677/2009 (VOTUPORANGA, 

2009d; 2010a). Segundo o inciso I, do artigo 104 do Plano Diretor, as áreas nessa zona são 

voltadas à “potencialização da atividade empresarial e industrial”. Especificamente em trecho 

localizado às margens da Rodovia Euclides da Cunha, na pista sentido Cosmorama – 
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Fernandópolis, verifica-se que os limites dessa zona sobrepõem os 300 metros da área de 

conservação instituída pela Lei nº 4.677/2009, em relação a afluentes do Córrego das 

Paineiras, um dos contribuintes da Represa Municipal. Dentre os objetivos do diagnóstico 

previsto no Decreto nº 9.115/2014, está o levantamento da localização de indústrias e outras 

atividades potencialmente poluidoras instaladas na Zona de Proteção de Mananciais. 

 Ainda em relação à instalação de indústrias na área de contribuição da Represa 

Municipal, ressalta-se que os Artigos 95 e 99 do Plano Diretor estabelecem restrições à 

implantação dessa atividade nas Zonas 1 e 2, subdivisões da Zona de Recuperação e 

Ocupação Controlada que foram originalmente criadas para disciplinar a ocupação da área de 

influência direta do manancial. 

  

5.2.1.4. Diminuição na extensão dos parques lineares 

 

 A conservação dos recursos naturais é evidenciada nos objetivos do ordenamento 

territorial do município, dispostos no artigo 48 do Plano Diretor. Dentre eles, dois merecem 

especial atenção, um por tratar dos aspectos ambientais do crescimento urbano, e o outro por 

abordar mecanismos específicos de proteção dos recursos hídricos: 

 

Art. 48 – O ordenamento territorial atenderá aos seguintes objetivos: I - 

planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do Município, de modo a evitar e corrigir as distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...] IV – a 

implantação de parques lineares em todo o contorno do perímetro urbano onde haja 

a presença de córregos, devendo-se respeitar a dimensão mínima de 60m (sessenta 

metros) de cada lado, contada a partir da cota de inundação. (VOTUPORANGA, 

2007a) 

 

 A redação transcrita acima é proveniente do texto original  do plano, aprovado em 

2007. Foram realizadas alterações posteriores pela Lei Complementar Municipal nº 150/2009 

(VOTUPORANGA, 2009b), as quais promoveram diminuição na extensão das áreas de 

proteção estabelecidas na redação original. O inciso IV passou a vigorar com a seguinte 

redação: “IV – a implantação de parques lineares em todo o perímetro urbano”. A proteção 

adicional outrora outorgada a todos os cursos d’água superficiais foi reduzida para trechos 

específicos de alguns córregos.  

 No Artigo 87, por exemplo, que trata das diretrizes específicas para a Zona Mista, a 

redação original do Inciso VII previa a “[...] delimitação da Área de Proteção Permanente 

(APP) de 60m (sessenta metros) de cada margem do Córrego Boa Vista e do Córrego 
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Marinheirinho para implantação dos Parques Lineares correspondentes”. A Lei 

Complementar nº 150/2009 alterou a redação desse inciso, especificando os trechos nos quais 

seriam implantados os parques lineares e também qual seria a sua extensão. Definiu-se a 

implantação de três parques lineares: Parques Lineares do Trabalhador e do Marinheirinho, no 

Córrego do Marinheirinho e afluentes à Represa Municipal, e Parque Linear do Boa Vista, no 

Córrego Boa Vista. Nos três parques lineares verificou-se a previsão de trechos com 30 

metros de extensão a partir do maior leito sazonal, nos quais foi reduzida, portanto, a proteção 

original de 60 metros. 

 Também foi realizada diminuição na extensão do Parque da Represa Municipal, cuja 

criação foi prevista entre as diretrizes específicas da Zona de Proteção Ambiental da Represa, 

dispostas no Artigo 65 do Plano Diretor. A redação original do Inciso VII estabelecia a 

“implantação do Parque Municipal da Represa, no entorno da Represa Municipal da SAEV, 

respeitando-se a dimensão mínima de 100m (cem metros) na margem esquerda e 300m 

(trezentos metros) na margem direita da represa, contadas a partir da cota de inundação”. Por 

meio da promulgação da Lei Complementar nº 150/2009, efetuou-se a diminuição da área de 

proteção para, na margem esquerda, um trecho de 30 metros e outros três trechos contíguos de 

60 metros, e na margem direita, para dois trechos contíguos de 60 metros e outro de 100 

metros. 

 Ações voltadas à preservação do manancial, contudo, também têm sido realizadas pelo 

poder público. O Programa “Vida ao Marinheirinho”, executado com recursos do Fundo 

Socioambiental da Caixa Econômica Federal e da Agência Nacional de Águas, promoveu a 

recomposição florestal de Áreas de Preservação Permanente de nascentes e córregos que 

contribuem para a represa (RODELLA; ALVES, 2015). Além disso, foi instituído arcabouço 

legal – Lei Municipal nº 4.861/2010 – voltado à instituição de programa municipal de 

pagamento por serviços ambientais (VOTUPORANGA, 2010b). Tais ações, no entanto, 

precisam estar articuladas com a política de desenvolvimento urbano e outras correlacionadas, 

com vistas a promover uma ocupação sustentável do território. A recomposição da vegetação 

no entorno da represa, por exemplo, diretriz específica para a Zona de Proteção Ambiental da 

Represa, ainda não foi realizada. A mesma Lei Complementar nº 150/2009, que operou a 

diminuição da extensão dos parques lineares e da represa, também instituiu, por meio da 

inclusão de um inciso no Artigo 171 do Plano Diretor, a possibilidade de arruamento nessas 

áreas (VOTUPORANGA, 2009b). 
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 A implantação de uma Área de Proteção Ambiental (APA), disposição do plano 

relacionada à Zona de Proteção Ambiental da Represa, não foi realizada. Esse regime de 

proteção, previsto no artigo 63 do Plano Diretor e baseado em diretrizes gerais estabelecidas 

para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2002), poderia contribuir 

sobremaneira para a conservação do manancial, contrabalanceando a pressão para a ocupação 

exercida pelo mercado imobiliário local. 

 

5.2.1.5. Consequências da pressão do setor imobiliário  

  

 Vale ressaltar também que muitos dos prejuízos advindos das alterações realizadas no 

texto original do Plano Diretor, no que tange especificamente ao regime de proteção dos 

recursos hídricos, originam-se da decisão metodológica de não serem especificadas no Plano 

Diretor as áreas de expansão urbana. Tal decisão relaciona-se fortemente a interesses do setor 

imobiliário.  

 Cucato (2015) trata do tema ao comparar a metodologia do plano vigente à adotada no 

Plano Diretor aprovado em 1996, que teve como proposta metodológica central a criação de 

uma zona de expansão, com diretrizes gerais de ocupação para um horizonte de 20 anos 

(CUCATO, 2015; VOTUPORANGA, 1996): 

 

[...] em Votuporanga estabeleceu-se áreas de expansão do perímetro urbano, 

instituindo, desta forma, dois perímetros: o “legal” ou consolidado, que é aquele 

instituído por lei municipal, e também um estendido ou ampliado, sendo este objeto 

do planejamento das diretrizes de expansão, onde atualmente, este último tem 

avançado em ritmo acelerado. O planejamento antecipado das áreas de expansão  

deixou de ser feito e, com isso, o perímetro legal, que vem crescendo rapidamente, 

vem extrapolando os limites do planejado. Não se planejou a expansão nesses anos 

em que ela aconteceu com maior intensidade. Graças à dinâmica do capital 

imobiliário, novas áreas são incluídas no perímetro legal e também são abarcadas 

pelo zoneamento, que vai sendo instituído. (CUCATO, 2015, p. 361) 

 

 Muitas das alterações realizadas no texto original do Plano Diretor são consequências 

da pressão do setor imobiliário pela ocupação das áreas lindeiras à Represa Municipal. São 

exemplos a alocação de Zona Mista na área de drenagem da represa e o aumento dos 

coeficientes de aproveitamento nas Zonas 1 e 2. 

 Uma importante medida de promoção da permeabilidade e do disciplinamento do 

adensamento da ocupação urbana prevista no Plano Diretor é o limite mínimo de 360 m
2
 para 

o tamanho dos lotes residenciais e comerciais na faixa de 150 metros a contar dos limites dos 

Parques Lineares e do Parque Municipal da Represa, quando inseridos na Zona de 
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Recuperação e Ocupação Controlada. Não há disponível, no entanto, um diagnóstico 

aprofundado sobre o atendimento a esse dispositivo. É possível verificar a existência de lotes 

menores, localizados nessa faixa, em loteamentos implantados na margem esquerda da 

represa, tais como o Jardim Universitário (localizado na Zona 1),  e às margens do Parque 

Linear do Trabalhador, próximo às cabeceiras do Córrego do Marinheirinho. Para atestar a 

condição de atendimento ou não dessa diretriz far-se-ia necessário ter acesso às datas de 

emissão de diretrizes urbanísticas para os referidos loteamentos, informações não obtidas 

durante a elaboração deste trabalho.  

 

5.2.1.6. Deficiência no controle social da política urbana local 

  

 Importantes ferramentas de controle social no processo de crescimento urbano foram 

estabelecidas nos Incisos III e VI do Artigo 51 do Plano Diretor, que trata das diretrizes gerais 

para o macrozoneamento. Nos termos da lei: 

 

Art. 51 [...] III – determinação para que o projeto de conversão de áreas rurais em 

urbanas seja previamente submetido à Prefeitura Municipal, que deverá analisá-lo e 

submetê-lo à aprovação do Conselho da Cidade; [...] VI – prévia avaliação do Poder 

Executivo Municipal, com endosso do Conselho da Cidade, para aprovação de 

quaisquer projetos de mudança de uso do solo, alteração de coeficientes de 

aproveitamento, parcelamentos, remembramentos ou desmembramentos; 

(VOTUPORANGA, 2007a) 

 

 Tais disposições são relevantes à medida que promovem e ampliam o debate sobre o 

crescimento e o desenvolvimento da cidade para os diversos setores da sociedade. No entanto, 

nenhuma das conversões de área rural em urbana realizadas após 2007, tampouco as 

alterações nos coeficientes de aproveitamento realizadas pelas Leis Complementares nº 

211/2012 e nº 216/2012, foram discutidas no âmbito do Conselho da Cidade 

(VOTUPORANGA, 2012a; 2012b). Embora a Lei Complementar nº 106/2007 disponha sobre 

a composição, o funcionamento e as competências do colegiado, o Poder Público Municipal 

não efetuou a sua criação e operacionalização. O Artigo 226 do plano estabelece, inclusive, 

que a normatização do Conselho da Cidade deveria ter sido realizada até novembro de 2008. 

 

5.2.1.7. Educação ambiental no Plano Diretor 

 

 Nos Artigos 156, 159, 161 e 174, que tratam respectivamente das Políticas de Meio 

Ambiente, Saneamento, Resíduos Sólidos e Habitação, a Educação Ambiental é apresentada 
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como ferramenta para o alcance dos objetivos por elas elencados. As disposições dos artigos 

159 e 174 merecem destaque: 

 

Art. 159 [...] II – promoção da educação ambiental como instrumento para a 

sustentação das políticas públicas ambientais, buscando-se a articulação com as 

demais políticas setoriais; [...] 

Art. 174 [...] XI – implementação de programas de educação ambiental, de modo a 

assegurar a preservação das áreas de mananciais, a não-ocupação das áreas de 

risco e dos espaços livres de uso público ou destinado a bens de uso comum da 

população; (VOTUPORANGA, 2007a, grifo nosso) 

 

 Em 2009, foi promulgada a Lei Municipal nº 4.669/2009, que instituiu a Política 

Municipal de Educação Ambiental (VOTUPORANGA, 2009c) e delegou ao órgão ambiental 

municipal a responsabilidade por sua aplicação. O conteúdo da Moção nº 001/2015, elaborada 

pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, contudo, indica que as principais 

disposições dessa lei ainda não foram implementadas (COMDEMA, 2015c). Embora sejam 

realizados projetos nas escolas municipais, não há participação efetiva do órgão ambiental no 

planejamento dessas ações. 

 De modo contínuo, são realizadas visitas de alunos das redes municipal e estadual à 

Estação de Tratamento de Água e também na de Esgoto
1
. No âmbito do Programa “Vida ao 

Marinheirinho”, supramencionado, foram também realizadas, entre os anos de 2014 e 2015
2
, 

ações educativas pontuais com produtores rurais proprietários de terras inseridas na área de 

drenagem da represa municipal. No entanto, não há ações integradas de Educação Ambiental 

que tratem da preservação dos mananciais do município com diversos públicos, inexistindo, 

inclusive, programa de Educação Ambiental que atue integrando e articulando as políticas 

públicas do município, conforme previsto no Plano Diretor e na própria Lei Municipal nº 

4.669/2009.  

 A referida Moção nº 001/2015, do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento, em razão desse quadro, recomendou à SAEV Ambiental a criação de um setor 

específico para tratar da execução da Política Municipal de Educação Ambiental 

(COMDEMA, 2015c). A recomendação ainda não foi atendida. 

  

 

                                                 
1
 Informação pessoal obtida junto a servidor da SAEV Ambiental Aldo Okoti durante a 48ª Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, realizada em 29 de junho de 2016, conforme detalhado 

na Seção 4.2.3. 
2
 Informação pessoal obtida em setembro de 2016 junto ao Engº. Ftal. Rafael Sanchez Navarro, coordenador das 

atividades de educação ambiental realizadas com os proprietários rurais. 
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5.2.2 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 Na Seção 5.1.2 realizou-se uma breve descrição do conteúdo do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) vigente em Votuporanga-SP (VOTUPORANGA, 2012c; 2012d). 

Foi ressaltada a elaboração e a disponibilização, ao final do Volume II, das fichas-resumo que 

compilam sinteticamente as ações previstas para os três períodos de execução definidos no 

PMSB: 2012-2016, 2017-2021, 2022-2030. Na Tabela 4, é apresentada a divisão temática das 

fichas-resumo que constam do plano, bem como atribuídos códigos para sua identificação na 

Tabela B, disponibilizada nos Anexos.  

  

Tabela 4 – Códigos utilizados em referência aos respectivos temas em que se enquadram as 

ações do Plano Municipal de Saneamento Básico discriminadas na Tabela B. 

Código Tema Código Tema 

A Sistema de abastecimento de água C.3 Resíduos sólidos volumosos 

A.1 Captação C.4 Resíduos da construção civil 

A.2 Tratamento C.5 Resíduos verdes ou poda 

A.3 Reservação C.6 Resíduos dos serviços de saúde 

A.4 Distribuição C.7 Resíduos de varrição 

B Esgotamento sanitário C.8 Resíduos sólidos - drenagem 

B.1 Coleta e afastamento D 
Drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais 

B.2 Tratamento D.1 Microdrenagem 

C Resíduos sólidos D.2 Macrodrenagem 

C1 Resíduos secos E Geral 

C.2 Resíduos úmidos - - 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na Tabela B, dos Anexos, são apresentadas as informações que compõem as fichas-

resumo das ações previstas para execução até 2016. Para cada ação foram transcritos seu 

título (T), sua justificativa (J), as metas (M) a serem atingidas e os resultados esperados (RE) 

pela sua execução. Consta nessa tabela uma coluna identificada como “Considerações da 

SAEV Ambiental”, cujas informações são oriundas de avaliação empreendida por técnicos da 

autarquia acerca da execução das ações. Essa avaliação foi elaborada mediante solicitação 
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formal do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e apresentada na 48ª 

Reunião Ordinária do Colegiado, realizada em 29 de junho de 2016, conforme explicitado na 

Seção 4.2.3 (COMDEMA, 2016; SAEV AMBIENTAL, 2016). 

 Na Tabela C, também disponibilizada nos Anexos, são apresentadas algumas ações 

previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico com prazo de atendimento posterior a 

2016, ou então que devem ser realizadas de forma contínua. Foram inseridas na análise por 

estarem relacionadas a problemáticas atuais que demandam ação urgente por parte do Poder 

Público Municipal. 

 Nos itens abaixo, faz-se uma análise da execução das ações discriminadas nas Tabelas 

B e C, com base na avaliação realizadas pela SAEV Ambiental e em levantamentos realizados 

de acordo com a metodologia exposta na Seção 4.2.  

 

5.2.2.1. Proteção da área de contribuição da Represa Municipal 

 

 As ações A1.3, A.1.4 e A.1.5 tratam da proteção do manancial superficial – Represa 

Municipal - e do aumento da capacidade de retirada de água deste corpo hídrico. No que se 

refere a este último objetivo, considera-se que foi atendido por meio de melhorias realizadas 

na infraestrutura de captação (sistema elétrico e bombas). Em relação à proteção do 

manancial, ocorreram também avanços. 

 O Programa “Vida ao Marinheirinho”, mencionado anteriormente, promoveu a 

recomposição florestal de áreas de preservação permanente em nascentes (APPs) e córregos 

que contribuem para a Represa Municipal, por meio de uma ação integrada entre a SAEV 

Ambiental, Prefeitura e órgãos fiscalizadores estaduais. As ações foram empreendidas com 

recursos financeiros federais da Agência Nacional das Águas e do Fundo Socioambiental da 

Caixa Econômica Federal. Ressalta-se, no entanto, que as ações de recuperação ainda não 

conseguiram alcançar toda a extensão das APPs dos contribuintes da represa, concentrando-se 

em um dos quatro quadrantes estabelecidos pela equipe gestora do programa (RODELLA; 

ALVES, 2015). 

 A ação A.1.4, especificamente, apresenta como meta a elaboração de arcabouço legal 

voltado a promover a implantação, manutenção e ampliação da cobertura vegetal no entorno 

do manancial. A promulgação da Lei Municipal nº 4.861/2010, que instituiu o Programa 

Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, constitui progresso nesse sentido. O 

primeiro pagamento aos produtores rurais que fizeram adesão ao programa foi realizado em 
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outubro de 2015, o que aponta dificuldades relativas à efetiva implantação deste 

(VOTUPORANGA, 2010b; JORNAL A CIDADE, 2015). Contudo, o PMSB deixa de 

salientar a necessidade de implementação da Lei Municipal nº 4.677/2009, vigente à época da 

elaboração do plano, e que instituiu a Zona de Proteção de Mananciais de Votuporanga 

(VOTUPORANGA, 2009d). Esse diploma legal fornece instrumentos jurídicos e 

administrativos passíveis de incrementar a proteção da área de manancial. A restauração de 

áreas degradadas é passível de ser promovida pela definição de "Áreas de Recuperação 

Ambiental" pelo Poder Público Municipal, as quais são descritas no seu Capítulo V. Instituiu 

também restrições relacionadas à realização de determinadas atividades na Zona de Proteção 

de Mananciais, privilegiando a conservação da qualidade e quantidade da água na Represa 

Municipal. Carece, entretanto, de efetiva aplicação pelos órgãos municipais competentes, 

conforme apontado na Seção 5.2.1. 

 No que tange ainda à proteção do manancial, ressalta-se a necessidade de ação 

integrada entre o órgão ambiental e o setor de planejamento urbano do município. A análise 

das alterações realizadas no Plano Diretor aponta claramente para um relaxamento nas 

medidas protetivas estabelecidas em 2007 relacionadas à área de drenagem da Represa 

Municipal. A recomposição florestal nas áreas de preservação permanente, embora 

importante, não é medida suficiente para garantir a prevenção dos impactos oriundos da 

acelerada impermeabilização da bacia de contribuição da represa. Tal prevenção será 

alcançada por meio de um ordenamento territorial adequado a esse objetivo. O assunto foi 

tratado diretamente nos relatórios que constituem o PMSB: 

 
Observou-se também a necessidade urgente de que se implemente através dos 

instrumentos legais adequados, como o Plano Diretor e a legislação complementar 

de uso e ocupação do solo, bem como de um processo adequado de fiscalização, a 

proteção da bacia do Córrego Marinheirinho, cuja parte significativa se encontra já 

urbanizada e das bacias da zona norte do município, que provavelmente serão 

utilizadas futuramente para a complementação das captações atuais. 

(VOTUPORANGA, 2012d, v. 1, p. 44) 

 

Em relação à represa, continua a preocupação da situação da captação da bacia do 

Córrego Marinheirinho, já mencionada no PSA-2006, tanto em relação à 

disponibilidade de água (já insuficiente em períodos de seca), quanto em relação à 

manutenção da qualidade da água; tendo em vista que parte significativa de suas 

nascentes encontra-se hoje envolvidas pela malha urbana, e que o processo de 

adensamento nesta região foi intenso entre os anos de 2.006 e 2.010. Faz-se 

necessário também iniciar o processo de desassoreamento da represa, pois é de 

fundamental importância para a manutenção da margem de segurança de todo o 

sistema de água, uma maior disponibilidade de captação superficial. 

(VOTUPORANGA, 2012d, v. 1, p. 55) 
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 Medida também relacionada à proteção da Represa Municipal, indicada como não 

atendida pela autarquia, diz respeito à estruturação e implantação de um plano de 

gerenciamento de riscos ambientais, com ênfase na prevenção de contaminação oriunda de 

acidentes rodoviários envolvendo cargas químicas. Embora o referido plano não tenha sido 

elaborado, existem estudos do Poder Público Municipal em andamento voltados à 

implantação de um conjunto de barramentos para a proteção contra tais acidentes e também 

outras ocorrências relacionadas à contaminação do manancial
3
. A elaboração do Plano de 

Segurança da Água foi apontada pela SAEV Ambiental como medida que contribui com o 

atendimento dessa demanda. A consulta ao documento revela que a contaminação do 

manancial por substâncias químicas foi descrita como um risco identificado pela equipe de 

elaboração. No entanto, as medidas necessárias para sua prevenção e a eventual mitigação de 

danos não foram devidamente dimensionadas, uma vez que os Planos de Gestão – 

documentos descritivos das ações a serem tomadas em casos de operação de rotina, situações 

excepcionais e comunicação de risco a saúde – não foram elaborados. 

 

5.2.2.2. Fiscalização de despejos irregulares nas redes de água pluvial e de esgotos 

sanitários 

 

 A ação A.2.2 indica a necessidade de elaboração de arcabouço jurídico, relacionada, 

neste caso, à ausência ou deficiência de disposições sobre separadores de água e óleo, 

resíduos de caixas de gordura e efluentes não domésticos no Plano Diretor. Ressalta-se que, 

embora não tratado no Plano Diretor, o tema é objeto dos Artigos 118 a 125 do Código de 

Obras do município, consolidado pela Lei Complementar nº 195/2011 (VOTUPORANGA, 

2011). Tais dispositivos preveem a obrigatoriedade da implantação de sistema separador de 

água e óleo para "estabelecimentos industriais, comerciais e/ou prestadores de serviços 

geradores de resíduos". A responsabilidade pela fiscalização do “funcionamento” desses 

sistemas é da SAEV Ambiental, e da fiscalização da sua “implantação”, da Prefeitura 

Municipal, no âmbito dos procedimentos necessários à emissão do "Alvará de Licença". 

Segundo informado pelos técnicos da SAEV Ambiental, a autarquia busca manter um 

cadastro atualizado das empresas geradoras desse tipo de efluente para a execução das ações 

de fiscalização. No que tange especificamente à atualização dessa legislação, verificou-se, por 

meio de consulta ao repositório legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga, que não 

                                                 
3
 Informação pessoal obtida em junho de 2016 junto ao Sr. Vanderlei Carminatti, servidor do Departamento de 

Topografia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.  
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foram feitas alterações nesse sentido após 2011 no Código de Obras (CÂMARA 

MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, 2016). 

 As ações B.1.5 e B.1.6 tratam da fiscalização relativa ao lançamento clandestino de 

esgoto e ao lançamento de águas pluviais no sistema de esgotamento sanitário. Informou-se 

que não há indícios de lançamentos clandestinos de esgotos no município. No que tange ao 

lançamento de águas pluviais na rede de esgotos, embora a equipe de fiscalização da SAEV 

conte atualmente com a atuação de quatro fiscais em operações externas continuas, não foi 

possível atingir a meta prevista no PMSB, relativa ao monitoramento de 50% do sistema até 

2016. 

 

5.2.2.3. Eficiência operacional dos sistemas de distribuição de água, de tratamento de 

esgotos e de coleta de resíduos sólidos 

 

 De maneira geral, o município apresenta bons indicadores de saneamento básico. A 

situação pode ser observada nas Tabelas 5 e 6. Na Tabela 5, são apresentadas informações do 

período de 2011 a 2014 relativas ao atendimento da população com redes de água e esgoto, à 

cobertura do serviço de coleta de resíduos e ao índice de perdas de água no sistema de 

distribuição de água. Na Tabela 6, retratam-se informações de 2011 e 2015 relativas à 

proporção de efluente doméstico tratado em relação ao total gerado, proporção de redução da 

carga orgânica poluidora doméstica, e valores do ICTEM – Indicador da Coleta e 

Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município e IQR – Índice de Qualidade de 

Resíduos da instalação de destinação final de resíduo sólido urbano (SÃO PAULO, 2016). 
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Tabela 5 – Indicadores relacionados à prestação dos serviços de saneamento básico em 

Votuporanga-SP. 

Indicador 
Ano 

2011 2012 2013 2014 

E.06-C - Índice de atendimento com rede de 

esgotos: % 
100 100 99,45 99,44 

E.06-D - Índice de perdas do sistema de 

distribuição de água: % 
12,4 13,18 12,95 15,1 

E.06-B - Taxa de cobertura do serviço de 

coleta de resíduos em relação à população 

total % 

100 100 100 100 

E.06-H - Índice de atendimento urbano de 

água: % 
100 100 99,99 99,99 

Fonte: SÃO PAULO (2016). 

 

Tabela 6 – Indicadores relacionados a tratamento de esgotos e gerenciamento de resíduos 

sólidos em Votuporanga-SP. 

Indicador 
Ano 

2011 2012 2013 2014 2015 

R.01-C – IQR da instalação de destinação 

final de resíduo sólido urbano  
8,9 9,4 9,8 10 10 

R.02-C – Proporção de efluente doméstico 

tratado em relação ao total gerado: % 
98 99 99 99,8 99,8 

R.02-D – Proporção de redução da carga 

orgânica poluidora doméstica: % 
 

86,2 71,4 46,9 83,8 85,9 

R.02-E – Indicador da Coleta e Tratabilidade 

de Esgoto da População Urbana de 

Município – ICTEM 

10,0 8,1 6,5 10 10 

Legenda: IQR – Índice de Qualidade de Resíduos. Fonte: SÃO PAULO (2016). 

 

 Especificamente em relação ao tratamento de esgotos, os dados relativos à redução da 

carga orgânica poluidora doméstica demonstram que a eficiência da ETE oscilou bastante 

entre 2011 e 2015 (Tabela 6), possivelmente em razão de problemas operacionais. Em 2013, 

atingiu-se uma eficiência de apenas 46,9%. Mesmo tratado, o efluente influencia a qualidade 

da água a jusante, como é possível observar consultando-se os valores do Índice de Qualidade 
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das Águas – IQA e do Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática para o 

ponto RMAR02900, apresentados na Tabela 7. 

 Na Tabela 7, são apresentados os resultados médios anuais da análise de qualidade da 

água nos dois pontos de monitoramento da CETESB instalados no município: MARI04250, 

localizado no ponto de captação de água para o abastecimento público da Represa Municipal; 

e RMAR02900, localizado no Ribeirão do Marinheiro e que recebe a influência do 

lançamento dos efluentes tratados da ETE do município, realizado no Córrego do 

Marinheirinho a aproximadamente seis quilômetros do referido ponto. Em relação aos 

resultados para o ponto RMAR02900, supramenciondaos, podem refletir a ação sinérgica de 

outras fontes de poluição localizadas na bacia com o lançamento da ETE. Em relação à 

qualidade da água destinada ao abastecimento público, está classificada como “boa” para todo 

o período.  

 

Tabela 7 – Valores de IQA, IAP e IVA em pontos de monitoramento de qualidade de água 

operados pela CETESB no município, entre 2011 e 2015. 

Indicador 
Nome do 

Ponto 
Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 

E-01-A - Índice de 

Qualidade das Águas 

(IQA) 

MARI04250 
Ribeirão do 

Marinheiro 
sd sd 47 41 44 

RMAR02900 

Reservatório      

do Cór. 

Marinheirinho 

68 75 76 80 73 

E.01-B - Índice de 

Qualidade das Águas 

Brutas para fins de 

Abastecimento Público 

(IAP) 

RMAR02900 

Reservatório        

do Cór. 

Marinheirinho 

64 65 73 68 63 

E.01-C - Índice de 

Qualidade das Águas 

para Proteção da Vida 

Aquática (IVA) 

MARI04250 
Ribeirão do 

Marinheiro 
sd sd sd 7,4 7,4 

RMAR02900 

Reservatório      

do Cór. 

Marinheirinho 

2,6 2,4 2,4 2,4 3,1 

Legenda: sd - sem dados. Fonte: SÃO PAULO (2016). 

Valores de referência: 

 

79 < IQA ≤ 100 Ótima

51 < IQA ≤ 79 Boa

36 < IQA ≤ 51 Regular

19 < IQA ≤ 36 Ruim

IQA ≤ 19 Péssima

IQA

79 < IAP ≤ 100 Ótima

51 < IAP ≤ 79 Boa

36 < IAP ≤ 51 Regular

19 < IAP ≤ 36 Ruim

IAP ≤ 19 Péssima

IAP

IVA ≤ 2,5 Ótima

2,6 < IVA ≤ 3,3 Boa

3,4 < IVA ≤ 4,5 Regular

4,6 < IVA ≤ 6,7 Ruim

IVA ≥ 6,8 Péssima

IVA
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 As informações apresentadas pela SAEV Ambiental em relação à gestão dos resíduos 

sólidos explicitam avanços no atendimento de diversas metas, como as ações C.1.2, C.5.2, 

C.7.1 e C.7.2, relacionadas: à implantação de postos de entrega voluntária (PEVs); ao 

estabelecimento do Plano de Manutenção e de Podas; e à organização de um cronograma de 

varrição. Informações do relatório final do PMSB, de 2012, indicavam a presença de 41 

pontos de descarte irregular de resíduos sólidos, número que caiu para 35, segundo 

informações do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS, elaborado em 2014 (VOTUPORANGA, 2012d; 2014c).  

 A coleta dos resíduos secos, ou seja, do material reciclável, foi fortalecida por meio da 

contratação de empresa terceirizada para a realização da coleta seletiva domiciliar, resultando 

em ampliação na quantidade de material coletado. O suporte prestado à Cooperativa de 

Catadores de Materiais Recicláveis do município (COOPERVINTE) por servidores da 

Secretaria de Assistência Social também tem resultado em uma gradativa estruturação da 

entidade, por meio, inclusive, da elaboração de projetos de sucesso no acesso a fontes de 

financiamento a fundo perdido como o Fundo Nacional de Meio Ambiente e a Fundação 

Banco do Brasil. A meta relativa à coleta de 100% dos resíduos secos gerados, entretanto, 

ainda está longe de ser atingida. 

 Informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016b) 

apontam que, em 2014, apenas 3,5% do total de resíduos sólidos coletados no município 

foram encaminhados para reciclagem. Considerando a presença média, segundo pesquisas do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 32% de material reciclável no resíduo sólido 

brasileiro, haveria a possibilidade, naquele ano, de terem sido encaminhados para reciclagem 

8.113 toneladas (28,5% do total coletado) (IPEA, 2012). A diminuição da quantidade de 

resíduos enviados ao aterro sanitário geraria uma grande economia aos cofres públicos, tendo 

em vista que o custo por tonelada aterrada era, em 2014, de R$ 84,03 (Tabela 08). 

Informações atualizadas divulgadas pela SAEV Ambiental
4
 apontam que têm sido coletados e 

encaminhados para reciclagem, atualmente, 9% do total de resíduos domiciliares gerados no 

município, considerando a coleta seletiva e a entrega voluntária nos PEVs e ECOTUDO. A 

separação de resíduos recicláveis nos órgãos públicos municipais, objeto da ação C.1.3, não 

tem sido realizada. 

 

                                                 
4
 Informação pessoal fornecida pelo Gestor de Meio Ambiente da SAEV Ambiental Luis Gustavo Gallo Vilela, 

em palestra realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em junho de 2016, em 

Votuporanga-SP.  
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Tabela 08 – Informações do SNIS sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em 

Votuporanga-SP, em 2014. 

Indicadores 

(2014) 

Quantidade de resíduos 

coletados no município 

Serviço terceirizado de coleta de 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos 

Coleta e 

transporte 
Disposição 

Coleta e 

transporte +                     

Disposição 

Total de 

resíduos 
Material reciclável 

Co119 Cs048 Cs024 Co012 Co162 

Total 

Assoc. 

catadores 

c/apoio 

Pref. 

Empresas 

contratadas 

Valor 

contratual 

Valor 

contratual 
Valor 

Unidade t. t. t. R$/t. R$/t. R$/t. 

 - 28.467,3 422,4 591,8 97,20 84,03 181,23 
Fonte: SNIS (2016b).  

  

 Quanto à elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS dos 

serviços públicos de saúde, objeto da ação C.6.1, verifica-se que não foram elaborados. O 

fomento pelo Poder Público Municipal à elaboração desses planos, em especial para os 

serviços de saúde, as indústrias e os grandes geradores comerciais de resíduos sólidos, tais 

como supermercados e grandes estabelecimentos comerciais, é objeto de ações estabelecidas 

no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Tais ações 

compreendem: a elaboração de regras para o gerenciamento dos resíduos produzidos por 

grandes geradores; a definição de diretrizes para transporte e destinação adequados para os 

resíduos; a implantação do Acervo Municipal de Atividades Geradoras sujeitas à 

obrigatoriedade de elaboração de seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 

PGRSs; a regulamentação dos procedimentos de apresentação dos PGRSs pelos grandes 

geradores de resíduos, especialmente supermercados, shoppings, atacadistas e comerciantes, 

em formato eletrônico online. Segundo o PMGIRS, essas ações, ainda não cumpridas, 

deveriam ser realizadas até outubro de 2016.  

 

5.2.2.4. Problemas relacionados à gestão tarifária 

 

 Outra ação importante prevista no PMGIRS diz respeito à instituição de uma taxa 

relativa à coleta, remoção e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, para a qual não 

foi definido prazo para sua realização. A instituição dessa taxa constitui ação importante 

voltada a garantir a sustentabilidade financeira da prestação dos serviços de gestão de resíduos 
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sólidos, nos termos do disposto na Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007). Atualmente, 

o custeio desses serviços é realizado pela SAEV Ambiental com as receitas das tarifas de água 

e esgotos. O contrato relativo à coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos constitui o 

principal gasto da autarquia com serviços de terceiros, desde que essa atribuição lhe foi 

conferida em 2009 (VOTUPORANGA, 2009a). Na Tabela 09, é possível observar o impacto 

da inclusão desse custo no orçamento da autarquia, por meio da comparação entre a receita 

total – oriunda das tarifas de água e esgoto – e os gastos com serviços de terceiros entre os 

anos de 2008 a 2010 e em 2014. Em 2008, serviços de terceiros representava 12,3% da receita 

total e, em 2014, 49,3%. 

 

Tabela 09 – Importância relativa das despesas com serviços de terceiros frente à receita 

operacional direta total da SAEV Ambiental. 

Indicadores 

Receita operacional 

direta total 

Despesa com 

serviços de terceiros 
Relação 

FN014/FN001 
FN001 FN014 

Ano/Unidades milhões R$/ano milhões R$/ano (%) 

2008 10,20 1,26 12,3 

2009 11,31 2,80 24,7 

2010 14,91 5,79 38,8 

2014 21,64 10,68 49,3 
              Fonte: SNIS (2016a). 

 

5.2.2.5. Poda de árvores e manutenção de áreas verdes 

 

 A ação 5.2 trata do estabelecimento do Plano de Manutenção e de Podas, bem como 

da melhoria e manutenção de áreas verdes urbanas. O referido plano foi elaborado e está 

sendo implementado. Esse planejamento compreende a setorização das vias públicas e a 

notificação aos munícipes do período em que deverão ser realizadas as podas, com base em 

cronograma predefinido pelo Departamento de Meio Ambiente da autarquia
5
. No que tange à 

manutenção de áreas verdes, há avanços e desafios. 

 Por meio do Programa “Adote o Verde” a autarquia tem firmado termos de 

compromisso com estabelecimentos comerciais para a manutenção de áreas verdes públicas. 

Atualmente, são 44 áreas sendo mantidas pelas empresas. Algumas áreas verdes, porém, 

                                                 
5
 Informação pessoal fornecida durante a 49ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento, em 29 de junho de 2016, pela servidora Simone Neiva Rodella. 
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especialmente as classificadas como Reservas Ecológicas, demandam a limpeza de resíduos 

sólidos depositados irregularmente, a retirada de cipós e ações paisagísticas. Tais demandas 

foram apontadas em relatório elaborado pela Ordem Franciscana Secular encaminhado ao 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento em julho de 2015, o qual retrata a 

situação em seis dessas reservas (OFS, 2015).  

  

5.2.2.6. Falta de articulação entre saneamento e urbanismo: impactos no atendimento às 

ações de drenagem urbana 

 

 No que tange à implantação de novos procedimentos para a aprovação de loteamentos, 

dos quais trata a ação A.4.4, informou-se que foi implantado grupo interno na SAEV 

Ambiental para a análise dos projetos relacionados a novos parcelamentos do solo. A evidente 

expansão urbana sobre a área de contribuição da Represa Municipal sinaliza a desarticulação 

da autarquia na promoção de ações que diminuam a vulnerabilidade relativa à potencial 

contaminação do manancial. A aprovação da ampliação do perímetro urbano sobre a bacia do 

Rio São José dos Dourados, na região sul do município, desprovida de qualquer infraestrutura 

de saneamento, também evidencia a impotência do órgão de saneamento frente aos interesses 

do mercado imobiliário local. Conforme evidenciado no Parecer Técnico nº 003/2014, 

elaborado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, a ocupação dessa 

região demandará a implantação de estações elevatórias de esgoto e de grande extensão de 

emissários ou mesmo a construção de uma estação de tratamento de esgoto, o que agregará 

alto custo de manutenção a essa infraestrutura, a ser suportado pela autarquia (COMDEMA, 

2014). 

 A drenagem urbana e o manejo das águas pluviais são temas em que não se 

verificaram avanços no que tange ao atendimento das metas previstas no PMSB para 

execução até 2016. Tal situação pode ser o resultado da falta de clareza na atribuição da 

responsabilidade pela gestão dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais no âmbito 

da estrutura administrativa do município. O órgão legalmente competente para a prestação 

desses serviços é a SAEV Ambiental, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 

133/2009 (VOTUPORANGA, 2009a). Inserem-se entre suas atribuições "[...] estudar, 

planejar e executar [...] as obras relativas à construção, ampliação, remodelação e operação 

dos sistemas públicos de [...] galerias de águas pluviais [...]". No entanto, a execução de ações 

e o planejamento ficam, na prática, sob responsabilidade do Departamento de Topografia e 
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Drenagem, inserido na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
6
. Essa 

situação pode ter contribuído para o quadro geral de não atendimento às metas relacionadas à 

drenagem de águas pluviais no PMSB. A não execução das ações previstas para o período 

2012-2016 pode inviabilizar o cumprimento das metas apontadas para o próximo período de 

execução 2017-2021. 

 O embasamento para a definição das ações e metas de manejo de águas pluviais 

constantes no PMSB repousa sobre um conjunto de estudos de macro e microdrenagem 

contratados em 2004 e finalizados em 2006, com recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO (EMIZACON CONSTRUÇÕES LTDA, 2006), sobre os quais se tratou 

na Seção 5.2.1. Conforme apontado no relatório final do PMSB, esses estudos estabeleceram 

diversas ações prioritárias relacionadas à implantação de dispositivos de drenagem e à 

adequação dos existentes, considerando o período de retorno de 100 anos. O diagnóstico 

realizado para a elaboração do PMSB constatou, contudo, que poucas ações dentre as 

relacionadas à microdrenagem haviam sido executadas até 2012 (VOTUPORANGA, 2012d). 

O plano alerta ainda que, em razão da susceptibilidade à erosão do terreno no qual se assenta 

o município, faz-se necessária a implantação de um eficiente sistema de drenagem urbana, a 

fim de evitar o surgimento de graves processos erosivos. Aponta uma preocupação, 

especialmente, em relação ao assoreamento da Represa Municipal: “Observa-se na represa, 

processo severo de assoreamento, que se deve em parte às deficiências da drenagem urbana” 

(VOTUPORANGA, 2012d, v.1, p.103). 

 A ação D.2.1 trata da redefinição das taxas de permeabilidade na área urbana, tema 

explorado previamente na Seção 5.2.1. Consulta ao repositório legislativo da Câmara 

Municipal de Votuporanga permitiu constatar que, desde 2007, não foram realizadas 

alterações nas taxas de permeabilidade definidas originalmente no Plano Diretor (CÂMARA 

MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, 2016). Conforme já apontado, constata-se um 

retrocesso em relação a esse tema considerando-se as alterações realizadas na Lei 

Complementar nº 106/2007. A criação de Zonas Mistas e de Parques Empresariais dentro da 

área de drenagem da Represa Municipal, efetuada no âmbito dos esforços de ampliação do 

perímetro urbano oficial, contrariou a lógica utilizada originalmente no Plano Diretor, relativa 

à utilização de uma taxa mínima de permeabilidade de 20% na bacia de contribuição do 

manancial. Esse índice corresponde ao instituído para as Zonas 1 e 2, classes originalmente 

                                                 
6
 Informação pessoal fornecida pelo servidor da SAEV Ambiental Aldo Okoti durante a 48ª Reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, realizada em 29 de junho de 2016. 
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estabelecidas para essa região pelo Plano Diretor, o qual contrasta com os índices de 12% e 

10%, estabelecidos respectivamente para as Zonas Mistas e Zonas de Parques Empresariais. 

 

5.2.2.7. Ações insuficientes de Educação Ambiental 

 

 A Educação Ambiental é indicada também no PMSB como uma ferramenta para se 

alcançar as metas relacionadas à melhoria das condições dos sistemas de saneamento. A ação 

B.1.3 determina a implantação de projetos de Educação Ambiental junto à população, com os 

objetivos de (i) diminuir o descarte inadequado de esgoto e (ii) aumentar a conscientização 

em relação a ligações clandestinas, de modo a gerar economia no processo de tratamento dos 

efluentes. A meta até 2016 estabelece que essas ações devam atingir 50% da população, ou 

seja, cerca de 45.000 pessoas.  

 As ações apontadas pela SAEV Ambiental como responsáveis pelo atendimento desse 

objetivo – visitas de escolas municipais, estaduais e universidades nas dependências da ETE e 

ETA – são importantes, porém insuficientes para o alcance estipulado no PMSB. Outra 

situação que deve ser enfrentada por meio de ações educativas é o alto consumo de água 

observado no município. No volume I do PMSB o problema é explicitado: 

 

Vale ressaltar que o consumo de água por habitante registrado em 2010, na ordem 

de 268,63 l/dia, é considerado alto pelos técnicos da SAEV Ambiental, levando-se 

em consideração o consumo de água por habitante de outras cidades da região está 

em torno de 180 l/dia. Causa para esse alto índice pode ser o baixo custo da tarifa de 

água no município [...]. (VOTUPORANGA, 2012d, v. 1, p. 54) 

 

 No texto são apresentadas metas intermediárias para a diminuição do consumo de água 

(VOTUPORANGA, 2012d, v. 2, p. 12): até 2016, reduzir o consumo per capita próximo a 

254,93 l/hab.dia (litros por habitante por dia); e até 2021, para 180 l/hab.dia. Em 2014, 

segundo o SNIS (2016a), o consumo per capita no município foi de 218 l/hab.dia. Embora 

atendendo à meta estipulada, esse nível de consumo ainda pode ser considerado elevado 

quando comparado aos dos demais municípios e também à média do Estado de São Paulo. Os 

218 litros consumidos por habitante por dia colocam Votuporanga-SP na 82ª posição em uma 

escala decrescente de consumo entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Esse valor é 

ainda 21,6% superior à média estadual, de 179 l/hab.dia em 2014 (SNIS, 2016a). Conforme 

mencionado na Seção 5.2.1, documentos emitidos pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento indicam a necessidade da realização de ações de Educação 

Ambiental articuladas com as demais políticas setoriais, o que não parece ser possível com a 
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atual estrutura do Departamento de Meio Ambiente da SAEV Ambiental. O Conselho 

recomendou, inclusive, a criação de um setor específico na autarquia voltado à 

implementação da Política Municipal de Educação Ambiental (COMDEMA, 2015c). 

  

5.2.2.8. Necessidade de reorganização do cronograma de execução das ações  

 

 Na Tabela C, apresentada nos Anexos, são discriminadas ações previstas no PMSB, 

cujo prazo de execução deveria ser reduzido, face à necessidade de resolução de importantes 

problemas, ou à verificação de claro avanço no atendimento a suas metas.  

 Uma delas é a ação A.2.1, que trata da ampliação do sistema de tratamento de água no 

município, a ser realizada até 2021. Com a perfuração de mais dois poços profundos voltados 

ao abastecimento público, realizadas entre 2015 e 2016, e a posterior construção da 

infraestrutura necessária a sua operação e tratamento, em andamento, pode-se considerar essa 

demanda atendida. O desafio ainda reside na necessidade de racionalização do uso da água 

pela população, conforme supramencionado, o que só ocorrerá mediante a consolidação de 

um conjunto de ações integradas de Educação Ambiental. 

 As ações A.1.2 e E.1.6 estão relacionadas às problemáticas da drenagem urbana e da 

ocupação urbana na área de drenagem da Represa Municipal. Merecem atenção especial no 

que tange à sua execução. A ação E.1.6 prevê a realização de estudos sobre a concessão de 

benefícios fiscais, tributários ou creditícios para o estímulo ao aumento da permeabilidade do 

solo para além dos percentuais exigidos atualmente no Plano Diretor. A rápida ocupação 

urbana na bacia de contribuição do manancial, associada à recorrência de eventos de 

transbordamento da represa e à inexistência de diretrizes específicas para o dimensionamento 

de dispositivos de drenagem nessas áreas, faz dessa instituição de incentivos ao incremento da 

permeabilidade nos lotes uma ação prioritária, que deve ser incluída para atendimento já no 

próximo período de execução do PMSB, até 2021. 

 Quanto à ação A.1.2, a ser realizada em caráter contínuo, trata da fiscalização contra 

ocupação irregular e o lançamento de esgoto clandestino. Importam mais na análise do 

atendimento a essa ação os resultados esperados por sua execução, a saber: a proteção das 

áreas de manancial, garantindo a quantidade e qualidade da água para abastecimento do 

município, bem como a redução de exposição da população aos riscos gerados pela ocupação 

desses locais. Não são observados no município, atualmente, casos de ocupação irregular na 

área de drenagem da represa. Os potenciais riscos de contaminação e de alteração nas 
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condições de quantidade e qualidade da água tornar-se-ão cada vez mais evidentes ao passo 

em que se intensifica a ocupação regular da área de mananciais, em franca expansão desde a 

última década. Merece atenção nesse caso, para além da fiscalização contra a ocupação 

irregular, a necessidade de um planejamento integrado e preditivo da bacia de contribuição da 

represa, capaz de aliar medidas urbanísticas e ambientais em prol da proteção da qualidade de 

suas águas. 

 A ação C.5.1, a ser executada até 2021, merece também revisão quanto a esse prazo, 

em consequência da grave problemática relacionada à destinação dos resíduos de poda no 

município. Tais resíduos são atualmente dispostos em uma área contaminada sob 

monitoramento, localizada ao sul da área urbana, assim caracterizada por ter funcionado como 

“lixão”. Trata-se de grande quantidade de matéria orgânica sendo desperdiçada, que poderia 

constituir insumo em iniciativas de compostagem, objeto da referida ação. Além disso, vale 

ressaltar que o depósito de resíduos de poda é frequentemente acometido por incêndios, cuja 

fumaça incomoda a comunidade escolar da ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”, 

localizada nas proximidades.   

  

5.2.2.9. Ausência de estimativas de custo para as ações do PMSB 

 

 Finalmente, cabe ressaltar uma relevante deficiência do PMSB elaborado em 2012: a 

ausência de estimativas de custo para as ações previstas. A carência na apresentação de 

valores para as ações dificulta a articulação desse documento com o Plano Plurianual – PPA, 

a peça orçamentária mais importante no planejamento municipal. Dispõe a própria lei que 

aprovou o PMSB:  

 

Art. 4º - O conteúdo do Plano Municipal de Saneamento Básico é instrumento 

orientador da elaboração da legislação municipal de desenvolvimento urbano e de 

caráter orçamentário, como Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA), particularmente, na definição dos recursos necessários das prioridades de 

investimentos em saneamento básico. (VOTUPORANGA, 2012c) 

 

 Além dessa dificuldade de inserção das ações no PPA, a ausência de valores 

compromete também a fiscalização do cumprimento do PMSB pela população, uma vez que 

não é possível atestar com clareza a previsão, na peça orçamentária, dos recursos necessários 

ao atendimento dessas ações. 
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5.2.3 Considerações finais e recomendações 

  

 O modo por meio do qual é realizado o ordenamento do uso do solo e são prestados os 

serviços de saneamento básico – competências outorgadas pela legislação brasileira aos 

municípios – condiciona a situação das águas no território, especialmente no que se refere a 

sua qualidade e quantidade. A conservação dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos, e 

também a sua degradação, são, portanto, fruto da atuação mais ou menos efetiva do Poder 

Público local.  

 Entre as diretrizes gerais fixadas no ordenamento jurídico brasileiro em relação a essas 

duas políticas públicas, a urbana e a de saneamento básico, consta a necessidade do 

estabelecimento de um processo de planejamento que oriente sua execução, no âmbito do qual 

o Plano Diretor Municipal e o Plano Municipal de Saneamento Básico figuram como 

elementos centrais. O conteúdo desses planos, em especial seus instrumentos, ações e metas, 

constituirão, assim, subsídio técnico e também sustentação jurídica para a ação do Poder 

Público na promoção de um desenvolvimento local firmado na sustentabilidade hídrica e 

ambiental. 

 A avaliação realizada neste trabalho, relativa à efetividade em Votuporanga-SP, do 

Plano Diretor Municipal e do Plano Municipal de Saneamento Básico em relação à 

conservação dos recursos hídricos indica que há ainda muitos desafios a serem vencidos, tanto 

na execução como no processo de elaboração desses instrumentos. 

 Quanto ao Plano Diretor, observa-se que muitas das ampliações de perímetro urbano 

realizadas após 2007, ano de sua aprovação, bem como das alterações realizadas em seu texto 

original, contribuíram para a diminuição do regime de proteção dos recursos hídricos. Essa 

diminuição foi especialmente verificada em relação ao manancial superficial responsável por 

cerca de 40% do abastecimento público do município, agravando potenciais riscos à qualidade 

e quantidade de suas águas. Ainda no que se refere à bacia de contribuição da Represa 

Municipal, observa-se a atuação do Poder Público na promoção da sua ocupação em 

intensidade e natureza diversa aos dos objetivos e instrumentos de preservação originalmente 

propostos para essa área – Zona de Recuperação e Ocupação Controlada, Área de Proteção 

Ambiental, Zona de Proteção Ambiental e Parque da Represa. 

 A falta de efetividade na implementação dos instrumentos previstos neste plano foi 

constatada também por Cucato (2015). Segundo a autora: 
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Nenhum dos instrumentos que poderiam disciplinar a expansão urbana foi de fato 

utilizado. Isso tem sido colocado em xeque na medida em que se têm notícias de que 

estão em uso nos municípios da região. As operações urbanas consorciadas, a 

outorga onerosa, e o imposto progressivo já foram apontados como alternativas 

disponíveis na Lei a serem postas em prática pelo Executivo. (CUCATO, 2015, p. 

219). 

 

 A autora salienta ainda que “tanto a dinâmica nas alterações quanto o manejo 

cotidiano das leis dos Planos Diretores contribuem para a desestruturação das políticas de 

planejamento e a gestão urbana [...]” (CUCATO, 2015, p. 219). No caso em tela, outros 

fatores podem também contribuir para essa ‘desestruturação’, tais como: a ausência do 

estabelecimento de diretrizes objetivas – limites e previsão de infraestrutura – para a expansão 

urbana no próprio Plano Diretor; a não realização de sua primeira revisão em 2012, conforme 

previsão expressa do artigo 233; e a não implantação do Conselho da Cidade, que nos termos 

do artigo 226 deveria ter sido realizada em 2008.  

 

Art. 226 – Os Conselhos, Fundos e Planos instituídos por esta Lei Complementar 

serão normatizados no prazo 12 (doze) meses, após a publicação desta. [...] Art. 233 

- Esta Lei Complementar será revisada, a cadacinco anos a partir da data de sua 

publicação, respeitando-se os mesmos procedimentos estabelecidos no § 4º do artigo 

40, da Lei Federal nº 10.257, de 19 de Julho de 2001. (VOTUPORANGA, 2007a) 

 

 Quanto à execução das ações do Plano Municipal de Saneamento Básico avaliadas, 

observou-se efetivo progresso em várias delas. Contudo, a avaliação revela que grande parte 

das metas e resultados esperados foram apenas parcialmente alcançados, conforme discutido 

na Seção 5.2.2. A ausência do atendimento, em especial, às ações relacionadas à temática da 

drenagem de águas pluviais indica a necessidade de uma clara definição legal acerca da 

responsabilidade pela sua execução. Em áreas muito susceptíveis a processos erosivos, tal 

como se configura o território do Município de Votuporanga-SP, impactos nos recursos 

hídricos oriundos de uma deficiente infraestrutura de drenagem podem alcançar dimensões 

cuja remediação envolve custos muito superiores aos dos devidos investimentos preventivos. 

 Outra área em que o avanço não foi satisfatório é a Educação Ambiental. Embora 

tenham sido realizadas ações pelo órgão ambiental, são pontuais e não fazem parte de um 

programa mais amplo, que poderia ser orientado para o atendimento a vários públicos e 

temas. Muitas das metas e dos resultados esperados com a execução do PMSB, e também do 

Plano Diretor, tais como as relacionadas a resíduos sólidos e outros temas multidisciplinares, 

só serão alcançadas por meio do planejamento e da execução de um consistente e amplo 

Programa de Educação Ambiental a ser implantado em todo o município. Ressalta-se que tais 

questões estão incluídas entre os objetivos fundamentais da Educação Ambiental no 
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município, nos termos do Inciso IX, do Artigo 5º da Política Municipal de Educação 

Ambiental: 

 

IX – desenvolver programas, projetos e ações de educação ambiental integrados 

ao Plano Diretor, ao zoneamento ambiental, ecoturismo, mudanças climáticas, à 

gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental, à gestão da qualidade 

dos recursos hídricos e do ar, ao manejo dos recursos florestais, à administração 

das unidades de conservação e das áreas especialmente protegidas, ao uso e 

ocupação do solo, à preparação e mobilização de comunidades situadas em áreas de 

risco tecnológico, risco geológico e risco hidrológico, ao desenvolvimento urbano, 

ao planejamento dos transportes, ao desenvolvimento das atividades agrícolas e das 

atividades industriais, ao desenvolvimento de tecnologias, ao consumo e à defesa do 

patrimônio natural, histórico e cultural, entre outros. (VOTUPORANGA, 2009c, 

grifo nosso) 

 

 

 A ausência de estimativas relacionadas aos investimentos necessários para a execução 

das ações propostas pode também ter influência sobre a efetividade do PMSB, uma vez que o 

custo das ações é um dos fatores fundamentais a serem considerados na priorização da sua 

execução e, consequentemente, na sua inserção em peças orçamentárias. A estimativa do 

custo das ações constitui, além disso, ferramenta de transparência pública, ao permitir aos 

cidadãos acompanharem a implementação das ações pela consulta à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e ao Plano Plurianual. Em trabalho no qual avaliam a qualidade de Planos 

Municipais de Saneamento Básico elaborados por diversos municípios, Pereira e Heller 

(2015) recomendam que o Poder Público Municipal avalie e monitore sistematicamente seus 

planos, a fim de que possam ser aprimorados e incorporem elementos importantes não 

considerados na sua elaboração. Apontam a necessidade da adoção de métodos e 

metodologias de planejamento e de participação social. 

 Tucci (2004 apud CARNEIRO et al., 2008) aponta que a maior dificuldade para a 

implementação do planejamento integrado nos municípios, decorre da sua limitada 

capacidade institucional para enfrentar problemas complexos e interdisciplinares, bem como 

da forma setorial como a gestão municipal é organizada. 

 Nesse sentido, considera-se que a efetiva conservação das águas poderá ser promovida 

à medida que os processos de planejamento urbano e dos serviços de saneamento consigam 

abranger a multiplicidade de conhecimentos e aspectos envolvidos na gestão dos recursos 

hídricos, por meio de uma atuação integrada entre as diversas áreas da gestão pública 

municipal e a Sociedade Civil, na avaliação, monitoramento e revisão desses planos. 

 Com base nas informações levantadas e na avaliação realizada neste trabalho, 

recomendam-se, assim, com vistas ao aprimoramento da efetividade dos instrumentos de 

planejamento municipal estudados, as seguintes medidas: 
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 Constituição imediata do Conselho da Cidade, em atendimento ao Artigo 226 da Lei 

Complementar nº 106/2007. 

 Revisão da Lei Complementar nº 106/2007, em atendimento ao seu Artigo 223, a ser 

realizada por meio de um amplo debate que contemple os diversos setores da 

sociedade, com vistas a avaliar os avanços e retrocessos observados na sua 

implementação, no que se refere à conservação dos recursos hídricos. 

 No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor, a ser concluído até novembro de 

2017, deve-se garantir: 

o Realização de estudos que fundamentem a aprovação, já no texto do Plano 

Diretor revisado, das futuras áreas de expansão urbana a serem consideradas 

para a próxima década, bem como das respectivas diretrizes para (i) ocupação 

viária, (ii) drenagem urbana, (iii) macro e microzoneamento, entre outras 

necessárias à expansão da malha urbana com sustentabilidade hídrica e 

ambiental; 

o Inserção, no conteúdo do Plano Diretor, da definição espacial do perímetro 

urbano oficial, de modo a garantir que as eventuais ampliações sejam objeto de 

Audiência Pública e manifestação dos órgãos colegiados municipais com 

temática afim;  

o Realização de estudos hidrológicos voltados a subsidiar decisões sobre a 

expansão da ocupação urbana sobre a área de drenagem da Represa Municipal, 

com a finalidade específica de definir medidas que garantam a adequada 

qualidade da água para o abastecimento público e a integridade estrutural do 

barramento do manancial; 

o Incorporação, nas disposições do Plano Diretor, de mecanismos destinados a 

fortalecer a articulação entre as Secretarias Municipais e outros órgãos do 

Poder Executivo municipal, com vistas a multiplicar estratégias e ações 

voltadas a enfrentar problemáticas transversais e multidisciplinares, tais como 

a conservação das águas e a melhoria da qualidade ambiental; 

o Inserção, no Plano Diretor, de ferramentas que promovam a aplicação dos 

instrumentos previstos na Lei Municipal nº 4.677/2009, relativos à 

conservação da Zona de Proteção de Mananciais do município; 

o Previsão de mecanismos que garantam a incorporação objetiva das ações 

previstas no Plano Diretor nas peças orçamentárias do município, em 
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atendimento ao previsto no §1º, do Artigo 40, do Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001). 

 Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em atendimento ao Decreto 

Federal nº 7.217/2010 (BRASIL, 2010), a ser realizada mediante o envolvimento dos 

setores interessados e os órgãos colegiados com temáticas afins.  

 No âmbito do processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

realizar: 

o Incorporação das ações previstas no Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos, em especial as relacionadas à gestão tarifária 

dos serviços de limpeza urbana e à implantação dos Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos por diversos tipos de empreendimentos; 

o Estudo e definição de alternativas para o financiamento dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tendo em vista que os mesmos 

estão sendo financiados atualmente com a receita das tarifas de água e esgoto, 

o que pode gerar, no médio prazo, instabilidade financeira à SAEV Ambiental; 

o Estudo e definição de alternativas para o financiamento dos serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas, visando garantir a implantação das ações previstas e 

a manutenção da infraestrutura existente; 

o Definição da responsabilidade, no âmbito da estrutura administrativa do 

município, pela implantação das ações relacionadas aos serviços de drenagem 

pluvial e fiscalização das redes; 

o Estudos de macro e microdrenagem para as bacias em processo de ocupação 

urbana que não foram abarcadas nos estudos realizados em 2006; 

o Realização de estimativa de custo para todas as ações previstas, visando 

garantir sua inserção nas peças orçamentárias do município e, especialmente, 

no Plano Plurianual a ser aprovado no final de 2017; 

 Implantação de um setor específico na administração pública municipal para o 

planejamento e a realização de ações de Educação Ambiental voltadas a garantir: 

o a implementação da Política Municipal de Educação Ambiental;  

o o atendimento às metas do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano 

Diretor relacionadas ao aumento da coleta seletiva, à diminuição do descarte 

irregular de resíduos sólido, à prevenção do descarte de óleos e outros 
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efluentes nas redes de esgoto e drenagem e à diminuição do consumo 

excessivo de água;  

o a valorização da importância da conservação dos corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos locais pela população em geral; 

o a difusão de conceitos relativos aos impactos da urbanização nos recursos 

hídricos e à participação da sociedade na gestão ambiental do município. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

  

• A conservação ou a degradação dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos são 

influenciadas fortemente por uma atuação mais ou menos efetiva do Poder Público 

local. 

• Alterações no texto original do Plano Diretor vigente promoveram diminuição no 

regime de proteção aos recursos hídricos, aumentando sua vulnerabilidade. 

• A falta de articulação interna entre órgãos e setores da administração pública resultou 

em não atendimento e atendimento parcial a várias diretrizes, metas e ações constantes 

do Plano Diretor e do Plano de Saneamento Básico. 

• O monitoramento sistemático e transparente da execução desses instrumentos de 

planeamento, bem como o controle social das políticas públicas de ordenamento 

territorial e de saneamento básico, são fatores essenciais para a sua efetividade. 
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8 ANEXOS 

Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continua. 

Posição Assunto específico Redação 

Objetivos e diretrizes gerais do Plano Diretor 

Art.4º Diretrizes gerais 

Os agentes públicos e privados responsáveis pelas políticas e normas explicitadas neste Plano Diretor 

devem observar e aplicar as seguintes diretrizes gerais: [...] XVI - proteção e recuperação do meio 

ambiente, das áreas urbanas e rurais, especialmente de áreas verdes, mananciais de abastecimento, cursos 

d’água, áreas de interesse social, áreas de risco ao assentamento humano e áreas de interesse histórico-

cultural; [...] XXXI – definição de áreas adensáveis e não adensáveis, de acordo com a capacidade de 

suporte da infra-estrutura instalada e preservação ambiental; XXXII – promoção da urbanização e da 

regularização fundiária das áreas ocupadas pela população de baixa renda, garantindo a preservação 

ambiental; [...] 

Ordenamento territorial e macrozoneamto 

Art. 48 
Ordenamento territorial 

do município 

O ordenamento territorial atenderá aos seguintes objetivos: I – planejamento do desenvolvimento da 

cidade, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município, de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; II - 

ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar: [...] g) a poluição e a degradação 

ambiental. [...] IV – a implantação de parques lineares em todo o perímetro urbano. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 51 

Diretrizes gerais para o 

Macrozoneamento e o 

Zoneamento 

O Macrozoneamento e o Zoneamento do Município atenderão às seguintes diretrizes gerais: [...] II – 

delimitação das áreas de preservação ambiental, urbanas e rurais; III – determinação para que o projeto 

de conversão de áreas rurais em urbanas seja previamente submetido à Prefeitura Municipal, que deverá 

analisá-lo e submetê-lo à aprovação do Conselho da Cidade; IV - designação das unidades de 

conservação e outras áreas de proteção ambiental protegidas por Lei, discriminando as de preservação 

permanentes, nas áreas das bacias de contribuição das captações utilizadas ou reservadas para fins de 

abastecimento de água potável e estabelecendo suas condições de utilização; [...] 

Art. 57 

Zona de uso 

predominantemente 

agrícola 

São objetivos da Zona de Uso Predominantemente Agrícola: [...] III – compatibilização do uso turístico, 

da preservação ambiental e do uso agrícola; IV – implementação de técnicas conservacionistas com 

manejos sustentáveis; V – implementação de políticas integradas na gestão sustentável dos recursos 

hídricos, promovendo a preservação das bacias hidrográficas; 

Art. 59 
Objetivos das zonas de 

proteção ambiental 

São objetivos das Zonas de Proteção Ambiental: [...] III – delimitação de faixas non aedificandi de 

proteção às margens d’água e às nascentes, fundos de vale, para manutenção e recuperação das matas 

ciliares e das áreas verdes; IV – garantia da preservação da cobertura vegetal de interesse ambiental em 

áreas públicas ou particulares, por meio de mecanismos de compensação aos proprietários; V – 

promoção da recuperação e da preservação dos recursos hídricos; VI – garantia de maiores índices de 

permeabilidade do solo em áreas públicas e particulares; VII – controle das ações de decapeamento do 

solo e dos movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento de represas, córregos, barragens e 

lagoas; VIII – recuperação e manutenção das áreas verdes, criando novos parques e praças; [...] 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 61 e 

62 

Composição da zona de 

proteção ambiental e 

Zona de Proteção 

Ambiental - Represa 

Art. 61 – A Zona de Proteção Ambiental é subdividida em: I - Zona de Proteção Ambiental – Represa; II 

- Zona de Proteção Ambiental - Pedro Quincas; [...] Art. 62 – A Zona de Proteção Ambiental - Represa é 

delimitada pela área da bacia de contribuição da Represa de captação de água do Município de 

Votuporanga – Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia De Haro, que pertence à Bacia do Córrego do 

Marinheirinho. 

Art. 63 

Diretrizes gerais da 

zona de proteção 

ambiental da represa 

A Zona de Proteção - Represa tem como diretrizes gerais: I – recuperação das condições ambientais 

necessárias à proteção dos mananciais; [...] III – implantação da Área de Proteção Ambiental – APA da 

Zona de Proteção Ambiental - Represa, que definirá o Plano de Manejo e o projeto para a instalação do 

Parque Municipal da Represa. 

Art. 65 

Diretrizes específicas 

da zona de proteção 

ambiental da represa 

São diretrizes específicas da Zona de Proteção Ambiental Represa: I – garantia da manutenção do 

sistema de abastecimento de água; II – conservação dos recursos hídricos existentes; III - recuperação 

das nascentes das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de todo o ambiente degradado; IV – 

recomposição da vegetação do entorno da Represa; V – ordenação do uso agrícola do solo; VI - 

perenização das estradas que atravessam essa Zona; VII – implantação do Parque Municipal da Represa 

[...] 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 87 
Diretrizes específicas 

da zona mista 

São diretrizes específicas da Zona Mista: [...] VII – implantação dos seguintes parques lineares: [...] A) 

Parque Linear do Boa Vista [...] b) Parque Linear do Trabalhador [...] c) Parque Linear do Marinheirinho 

[...] 

Art. 90 

Descrição da Zona de 

recuperação e ocupação 

controlada 

A Zona de Recuperação e Ocupação Controlada é a porção do território municipal não recomendável 

para o adensamento populacional e apresenta as seguintes características: [...] II – fragilidades 

ambientais; [...]IV – forte presença de recursos hídricos. 

Art. 92 

Diretrizes específicas 

da zona de recuperação 

e ocupação controlada 

São diretrizes específicas da Zona de Recuperação e Ocupação Controlada: I – implementação de 

infraestrutura com soluções alternativas, especialmente na coleta de águas pluviais; II – proibição de 

ocupação da área de várzeas e de áreas abaixo da cota do Emissário da Superintendência de Água e 

Esgoto de Votuporanga – SAEV, ressalvada, neste último caso, a ocupação para fins de interesse 

público; III – ampliação da capacidade de absorção pluvial das áreas pavimentadas; IV – criação de 

mecanismos legais para que os passeios públicos, as calçadas e as áreas externas pavimentadas 

implantem pisos drenantes; V – implantação do Plano de Hierarquização do Sistema Viário, visando a 

ampliação da largura das calçadas e passeios públicos de forma a aumentar as áreas permeáveis e 

favorecer a arborização; [...] 

Art. 93 
Zona de recuperação e 

ocupação controlada 

Fica estabelecido o uso residencial e de comércio local, com lotes mínimos de 360 m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), na faixa de 150m (cento e cinquenta metros) a contar dos limites dos 

Parques Lineares e do Parque Municipal da Represa. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 95 Descrição da Zona1 

A “Zona 1” caracteriza-se pelo uso predominantemente residencial, com forte presença de vazios 

urbanos e de recursos hídricos, loteamentos com precariedade de interligação viária com a malha urbana 

consolidada e fragilidade ambiental. Parágrafo único - É vedado o uso industrial na área da “Zona 1”, 

excetuando-se indústrias leves não poluentes, desde que estejam implantadas em uma faixa de terreno 

que não exceda a 250 m (duzentos e cinquenta metros) das avenidas marginais à Rodovia SP 320. 

Art. 96 
Diretrizes gerais da 

Zona 1 

São diretrizes gerais da “Zona 1”: I - ocupação e adensamento condicionados a projetos urbanísticos 

compatíveis com a fragilidade ambiental; II - regulamentação e ordenação do uso e a ocupação do solo 

para proteção dos recursos hídricos; III – fomento a educação ambiental na comunidade; IV – 

implementação de legislação específica para proteção dos mananciais e de águas superficiais. 

Art. 97 
Diretrizes específicas 

da Zona 1 

São diretrizes específicas da “Zona 1”: I – instituição da Área Especial de Interesse Ambiental e da área 

do Córrego do Marinheirinho e suas nascentes; II – complementação da infra-estrutura básica, incluindo 

a pavimentação; III – implantação de equipamentos públicos, espaços verdes e lazer; IV – implantação 

do Parque Linear do Trabalhador [...]; V - instituição dos loteamentos São Vicente de Paulo, Vila Anna e 

Conjunto Habitacional Votuporanga “C” como Área Especial de Interesse Social; VI - implantação do 

Plano de Hierarquização do Sistema Viário, visando a ampliação da largura das calçadas e passeios 

públicos de forma a aumentar as áreas permeáveis e favorecer a arborização, no prazo de dois anos. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 99 Descrição da Zona 2 

A “Zona 2” caracteriza-se predominantemente pelos usos residencial, comercial e de serviços 

consolidados, possui parcelamento irregular e ocupação na Área de Proteção Permanente (APP) 

pertencente à Represa de Abastecimento de Água do Município e apresenta dificuldade de mobilidade 

em função da barreira formada pela Rodovia Estadual Euclides da Cunha (SP-320). Parágrafo único - É 

vedado o uso industrial na área da “Zona 2”. 

Art. 104 
Diretrizes das zona dos 

parques empresariais 

Art. 104 - São diretrizes da Zona dos Parques Empresariais: I - potencialização da atividade empresarial 

e industrial; [...] V - monitoramento e o controle ambiental; VI - manutenção das Áreas de Preservação 

Permanente – APPs; VIII – implantação de áreas de transição entre Zonas dos Parques Empresariais e 

zonas que permitam o uso residencial para proteção das atividades econômicas e sem o prejuízo das 

outras zonas, podendo ser ocupadas por: [...] 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 117 

Caracterização das 

zonas especiais de 

interesse ambiental 

As Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA, subdividem-se em: I - ZEIA - Parque Municipal da 

Represa – área do Parque Municipal, situada na Zona de Proteção Ambiental - Represa, cujas funções 

são recuperar o ambiente degradado, proteger as características ambientais existentes, melhorar a 

qualidade climática e do ar do Município e oferecer espaços públicos adequados e qualificados ao lazer 

da população; II - ZEIA – Parques Lineares – áreas onde se situam as nascentes, cabeceiras e a extensão 

dos Córregos Marinheirinho e Boa Vista, situados no perímetro urbano, com o objetivo de recuperar e 

proteger as características ambientais existentes, através da implantação de Parques Lineares oferecendo 

espaços de lazer à população do entorno; III - ZEIA – Centros de Lazer – áreas públicas ou privadas, em 

situação de degradação ambiental, que devam ser recuperadas e destinadas, preferencialmente, ao lazer 

da população, de forma a contribuir com o equilíbrio ambiental; IV - ZEIA – Reservas Ecológicas – 

áreas públicas ou privadas, com vegetação significativa e preservada, situadas na Macrozona Urbana, 

cujos espaços deverão ser qualificados para o lazer da população do entorno e propiciar o equilíbrio 

ambiental; Parágrafo único - As delimitações das Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA serão 

definidas em Lei Municipal específica. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Parcelamento do solo 

Art. 126 
Parcelamento do solo e 

APPs 

Nos parcelamentos do solo que englobem Áreas de Preservação Permanente – APPs, as áreas públicas 

definidas como áreas de lazer ficarão localizadas contiguamente às APPs, com o objetivo de ampliar a 

faixa de proteção ambiental dos corpos d'água, incrementar a permeabilidade do solo urbano e servir de 

suporte para a implantação das bacias de retenção de águas pluviais. 

Políticas públicas setoriais 

Art. 149 

Política de 

desenvolvimento 

econômico 

São diretrizes específicas da Política de Desenvolvimento Econômico: I - Quanto ao Setor Rural: [...] i) 

incentivo à cultura da seringueira, visando a preservação de áreas ambientalmente relevantes para o 

Município, especialmente a área envoltória da Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia De Haro - 

Represa da SAEV – Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga; 

Art. 156 

Objetivos da política do 

meio ambiente 

 

São objetivos da Política do Meio Ambiente: I – articulação com as políticas públicas de gestão e 

proteção ambiental, de áreas verdes, de recursos hídricos, de saneamento básico, de drenagem urbana e 

de coleta e destinação de resíduos sólidos; II – melhoria da qualidade de vida da população; III – 

prevenção da degradação ambiental e recuperação dos ambientes degradados; IV – fortalecimento da 

identidade ambiental do Município; V – fortalecimento da conscientização da população quanto aos 

valores ambientais, e à necessidade da recuperação e conservação do patrimônio existente; VI – uso 

racional dos recursos naturais. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 159 

Objetivos da política de 

saneamento ambiental 

 

São diretrizes gerais da política de Saneamento Ambiental: I – garantia dos serviços de saneamento 

ambiental a todo o território municipal; II – promoção da educação ambiental como instrumento para a 

sustentação das políticas públicas ambientais, buscando-se a articulação com as demais políticas 

setoriais; III – promoção da qualidade ambiental e racional dos recursos naturais, por meio do 

planejamento e do controle ambiental. 

Art. 161 

Objetivos da política de 

gestão de resíduos 

sólidos 

 

Art. 161 – São objetivos da Política de Gestão de Resíduos Sólidos: I – realização, pelo Poder Público, 

de coleta e remoção de todo lixo em frequência compatível com as características físicas e sociais de 

cada área do Município; II – reaproveitamento integral da parcela reciclável do lixo visando ao 

desenvolvimento econômico, social e propiciando maior vida útil ao aterro sanitário; III – proteção da 

saúde humana por meio do controle de ambientes insalubres, viabilizados pelo manejo e destinação 

adequados dos resíduos sólidos; IV – garantia a todos os munícipes do direito de fruição da paisagem 

urbana; V – minimização do volume de resíduos sólidos produzidos por meio da prevenção da geração 

excessiva, do incentivo ao reuso e do fomento à reciclagem; VI – recuperação de áreas públicas 

degradadas ou contaminadas; VII – estímulo à população, por meio da educação, conscientização e 

informação, para participação na minimização dos resíduos, gestão e controle dos serviços; VIII – 

eliminação da disposição inadequada dos serviços; IX – implantar dispositivos para coleta de lixo rural. 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Continuação. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 167 
Objetivos da política e 

infraestrutura 

São objetivos da Política de Infra-Estrutura: [...] V – incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, buscando otimizar o uso dos recursos dos sistemas de infra-estrutura urbana e dos serviços 

de utilidade pública, garantindo um ambiente equilibrado e sustentável; VI – implantação de mecanismos 

de gestão entre Município, Estado e União para serviços de interesse comum, tais como abastecimento 

de água, tratamento de esgotos, destinação final de lixo, energia e telefonia; 

Art. 171 
Diretrizes específicas 

do Sistema Viário 

[...] XV - Em função da melhoria da mobilidade urbana, ficam permitidas diretrizes viárias sobre os 

Parques Lineares e o Parque Municipal da Represa. 

Art. 174 
Diretrizes gerais da 

política de habitação 

São diretrizes gerais da Política de Habitação: [...] III – garantia do acesso à moradia digna, assegurando 

padrões mínimos de higiene, salubridade e acessibilidade, atendendo aos moradores com serviços 

essenciais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento de energia elétrica, 

iluminação pública, coleta de lixo doméstico, pavimentação, transporte coletivo, equipamentos públicos 

de saúde, educação, esporte, cultura e lazer; [...]XI – implementação de programas de educação 

ambiental, de modo a assegurar a preservação das áreas de mananciais, a não-ocupação das áreas de risco 

e dos espaços livres de uso público ou destinado a bens de uso comum da população; 
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Tabela A – Disposições da Lei Complementar nº 106/2007 e suas alterações que tratam diretamente sobre recursos hídricos. Conclusão. 

Posição Assunto específico Redação 

Art. 215 
Parâmetros observados 

no EIV 

Para obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de atividades ou 

empreendimentos, públicos ou privados, o interessado providenciará Estudo de Impacto de Vizinhança 

de forma a contemplar os efeitos negativos do empreendimento ou atividades, privados ou públicos, 

observado os seguintes parâmetros: [...] IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e 

ambiental; V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como 

geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; [...] VIII - poluição 

sonora, atmosférica e hídrica; [...] XI - riscos ambientais; 

Fonte: VOTUPORANGA (2007a;2009b;2010a; 2012a; 2012b) 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continua. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

A.1.3 

T: Adequação do conjunto de bombas do 

sistema de captação de água. J: Aumento 

da demanda de envio de água bruta para a 

estação de tratamento de água (ETA). 

M: Elaboração de estudos técnicos. RE: 

Aumento da capacidade de envio de água 

bruta à ETA. 

Foram realizadas reformas dos painéis 

elétricos e troca da bomba nº 02, 

aumentando a capacidade de bombeamento 

em cerca de 100 m³/hora. 

A.1.4 

T: Implantação, manutenção e/ou 

ampliação de reservas florestais voltadas à 

proteção das áreas de manancial. J: 

Necessidade de garantir o volume de água 

para abastecimento do município. 

M: Elaboração de arcabouço jurídico 

necessário para tal. RE: Fortalecimento da 

área de mata ciliar, resultando na proteção 

do manancial. 

Atendido pelo programa “Vida ao 

Marinheirinho”, por meio da recuperação 

de todas as APPs de córregos e nascentes 

localizadas na porção montante da 

microbacia do Marinheirinho. 

A.1.5 

T: Estruturação e implantação de plano de 

gerenciamento de riscos ambientais. J: 

Necessidade de contenção de materiais e 

produtos oriundos de eventuais 

derramamentos em casos de acidentes 

rodoviários nas áreas de influência da 

represa. 

M: Elaboração do plano de gerenciamento 

de riscos ambientais. RE: Planejamento e 

preparação de equipe técnica para o 

atendimento de riscos ambientais, 

diminuindo tempo, danos e custos 

resultantes desses eventos. 

Foi elaborado o Plano de Segurança da 

Água (PSA) envolvendo várias ações. 

Porém, em relação a acidentes rodoviários 

nas áreas de influência da represa nada foi 

implantado. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

A.2.2 

T: Elaboração e aprimoramento da 

legislação específica. J: Ausência ou 

deficiência da legislação relacionada a 

separadores de água e óleo, resíduos de 

caixas de gordura, efluentes não 

domésticos e de Plano Diretor. 

M: Elaboração de arcabouço jurídico. 

RE: Aplicação da legislação pertinente, 

visando melhorias e tratamento adequado 

de resíduos graxos e de efluentes não 

domésticos. 

Foram realizadas melhorias nos sistemas de 

filtração, atendendo à Portaria MS n.º 

2.914/2011 em novembro de 2015, e 

atualizadas as especificações técnicas para 

fornecedores de produtos químicos 

utilizados no tratamento de água. 

A.4.2 

T: Elaboração de cronograma físico-

financeiro para a execução total do projeto 

de setorização da rede de distribuição. J: 

Eventuais perdas de água tratada de todo o 

sistema de distribuição em caso de falha ou 

rompimento de tubulações. 

M: Elaboração do cronograma físico-

financeiro. RE: Minimização de perdas de 

água tratada; facilitação da manutenção de 

determinados setores sem que se afete todo 

o sistema. 

O cronograma foi elaborado. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

A.4.4 

T: Implantação de novos procedimentos 

administrativos para aprovação de 

loteamentos. J: Evitar eventos e fatores de 

risco aos mananciais de abastecimento. 

M: Implantação de grupo de estudo 

intersecretarial. RE: Reduzir drasticamente 

os efeitos negativos produzidos pela 

implantação de loteamentos e 

assentamentos urbanos, como assoreamento 

das fontes de captação de água. 

Foi implantado grupo interno para análise 

dos projetos de loteamentos. Criou-se tarifa 

de serviços para vistoria e aprovação de 

projetos de loteamentos, garantindo um 

melhor acompanhamento das obras pela 

equipe de fiscalização da SAEV. 

B.1.1 

T: Implantação deligações com estações 

elevatórias de coleta, onde houver 

necessidade. J: Crescente aumento da 

demanda de coleta e afastamento de 

efluentes. 

M: Atendimento de 100% das unidades. 

RE: Atendimento de todas as unidades 

residenciais, comerciais, industriais e de 

serviços, bem como novos loteamentos a 

serem implantados. 

Como caso especifico, menciona-se a rede 

de esgotos do bairro São Cosme, para o 

qual foi elaborado projeto com 

programação de execução ainda em 2016. 

B1.2 

T: Cadastramento de novas empresas no 

programa de separação de água e óleo. J: 

Necessidade de monitoramento de 

empresas que geram esse efluente, a fim de 

que se possa evitar o seu descarte 

inadequado. 

M: Atendimento a 100% das empresas 

residentes no município. RE: Extinção do 

descarte inadequado de efluentes com 

compostos graxos pelas empresas. 

Anualmente realiza-se atualização das 

novas empresas cadastradas, com visitas, 

coletas e analises da água. 

 



104 

 

 

 

Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

B.1.3 

T: Implantação de projetos de Educação 

Ambiental com a população. J: 

Necessidade de adoção de 

comportamtentos adequados em relação ao 

descarte de efluentes domésticos por parte 

da população. 

M: Atendimento de 100% da população. 

RE: População: diminuição considerável do 

descarte inadequado de esgoto; adoção de 

conscientização em relação a ligações 

clandestinas; Município: economia no 

processo de tratamento desses efluentes 

(financeira, de produtos químicos, etc). 

Há visitas de escolas municipais, estaduais 

e universidades nas dependências da ETE e 

ETA. 

B.1.5 

T: Fiscalização de lançamento clandestino 

de esgoto. J: Existência de lançamento 

clandestino de esgoto e inadequado de 

efluentes domésticos no corpo d'água. 

M: Eliminação* de todos os pontos de 

lançamento clandestino de esgoto e 

consequente conservação da qualidade do 

corpo d'água. RE: - 

* eliminar 80% até 2016. 

Atualmente não há indícios de lançamentos 

clandestinos de esgotos, pois a autarquia 

fiscaliza periodicamente os pontos que 

poderiam estar sendo utilizados para com 

maior probabilidade de lançamento 

clandestino. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

B.1.6 

T: Monitoramento de lançamento de águas 

pluviais no sistema de esgoto. J: Existência 

de lançamento inadequado de água pluvial 

no sisitema de coleta e afastamento de 

esgoto, bem como o lançamento de esgoto 

em redes de drenagem pluvial. 

M: Sistema 100% monitorado*. RE: 

Minimização dos custos com o tratamento 

de esgoto; atendimento adequado ao 

volume de efluente recebido na ETE; 

destinação adequada de 100% do esgoto e 

da água pluvial captada. 

* monitorar 50% até 2016 

O monitoramento é realizado pela equipe 

de operação “Fiscalização de Água de 

Chuva”, tendo sido realizado em 30% das 

ligações do município até junho de 2016. 

B.1.7 

T: Monitoramento da emissão de 

compostos graxos na rede coletora. J: 

Necessidade de minimização de destinação 

inadequada (doméstica ou não) desses 

compostos na rede coletora comum. 

M: Rede 100% monitorada. RE: 

Atendimento às normas vigentes ao 

descarte de compostos graxos; redução dos 

custos com o tratamento de efluentes 

domésticos; redução da sobrecarga da ETA. 

Há monitoramento permanente pelo 

laboratório da Estação de Tratamento de 

Esgotos. 

B.2.2 

T: Monitoramento da qualidade dos 

efluentes pós-tratamento em curso d'água. 

J: Necessidade de atendimento à legislação 

vigente relativa à qualidade do efluente 

tratado. 

M: 100% dos efluentes monitorados. RE: 

Atendimento à legislação e conservação do 

corpo d'água que recebe o efluente tratado. 

O monitoramento é realizado 

semestralmente, a montante e a jusante do 

ponto de lançamento, por meio da coleta e 

envio das amostras a laboratório 

especializado. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

C.1.1 

T: Ampliação da coleta dos resíduos secos 

gerados, em conjunto com a coleta do 

restante dos resíduos domiciliares. J: 

Melhoria dos indicadores de limpeza 

urbana e atendimento às diretrizes da 

legislação federal referentes ao 

reaproveitamento e reciclagem. 

M: Coleta de 100% dos resíduos secos 

gerados. RE: Redução da massa de resíduos 

sólidos a serem encaminhados para 

instalações de disposição final. Ampliação 

da massa de resíduos encaminhada para as 

alternativas de reaproveitamento e os 

processos de reciclagem. 

A coleta de resíduos secos (recicláveis) foi 

ampliada para todo o município, incluindo 

Simonsen e Vila Carvalho. A frequência da 

coleta é de uma vez por semana. A média 

de materiais coletados aumentou em mais 

de 100%, chegando em dezembro de 2015, 

a 120 toneladas mensais (média em 2016, 

de 100 ton./mês). A coleta seletiva abrange 

os órgãos públicos, no entanto, existe a 

necessidade de estímulo à separação de 

resíduos recicláveis nos diversos setores da 

administração pública. 

C.1.2 

T: Ampliar a distribuição dos PEVs e locais 

de trabalho dos catadores de material 

reciclável. J: Estruturação, ampliação e 

melhoria dos locais e recepção, triagem, 

separação e preparação para a 

comercialização dos resíduos sólidos. 

M: Reduzir continuamente os resíduos 

secos dispostos em aterro. RE: Idem ação 

14, incluindo fortalecimento das 

organizações de catadores. Inclusão social. 

Ampliação de postos de trabalho (geração 

de trabalho e renda). 

Foi realizada a ampliação no número de 

PEV’s por meio da instalação de mais 16 

postos em locais estratégicos. Construção 

da terceira unidade do ECOTUDO está em 

andamento. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

C.1.3 

T: Ampliar a coleta seletiva para todos os 

bairros e todos os órgãos públicos. J: 

Melhoria dos indicadores de limpeza 

urbana e atendimento às diretrizes da 

legislação federal referentes ao 

reaproveitamento e reciclagem. 

M: Ampliar a coleta seletiva para todos os 

bairros, numa frequência de, ao menos, 

duas vezes por semana. Coletar 90% dos 

resíduos secos gerados nos órgãos públicos 

e recuperar 70% dos RSD secos dos 

geradores públicos, reduzindo sua 

disposição em aterro. RE: idem à ação 15. 

A coleta de resíduos secos (recicláveis) foi 

ampliada para todo o município, incluindo 

Simonsen e Vila Carvalho. A frequência da 

coleta é de uma vez por semana. A média 

de materiais coletados aumentou em mais 

de 100%, chegando em dezembro de 2015, 

a 120 toneladas mensais (média em 2016, 

de 100 ton./mês). A coleta seletiva abrange 

os órgãos públicos, no entanto, existe a 

necessidade de estímulo à separação de 

resíduos recicláveis nos diversos setores da 

administração pública. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

C.5.2 

T: Estabelecimento de Plano de 

Manutenção e de Podas e melhoria e 

manutenção de áreas verdes urbanas. J: 

Melhoria dos indicadores de limpeza 

urbana e atendimento às diretrizes da 

legislação federal referentes ao 

reaproveitamento e reciclagem. 

M: Melhoria e manutenção paisagísitca e 

de mobiliário de todas as áreas verdes 

urbanas; Estabelecimento de Plano de 

Manutenção e de Podas. RE: Promover a 

manutenção e limpeza regulares dos 

parques e jardins, valorizando o paisagismo 

e o mobiliário dos espaços públicos, 

tornando o cenário atraente à fruição, lazer 

e visitação. 

O serviço de poda de árvores em 

Votuporanga foi terceirizado, sendo 

cobrada dos munícipes a poda das árvores 

no passeio público. A poda é executada 

através de um planejamento que divide a 

cidade em 12 setores. A poda em avenidas, 

áreas verdes e praças é realizada de acordo 

com a necessidade. A manutenção e 

limpeza de áreas verdes foi intensificada, 

ficando as áreas verdes (reservas, APP) e 

canteiros de avenidas sob a 

responsabilidade da SAEV Ambiental e as 

praças como responsabilidade da Secretaria 

da Cidade. O programa “Adote o Verde” 

tem atualmente 44 áreas adotadas. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

C.6.1 

T: Adequação dos Planos de 

Gerenciamento de resíduos dos serviços de 

saúde das instituições às normas sanitárias. 

J: Adequar os Planos de Gerenciamento de 

Resíduos das instituições públicas às 

diretrizes da PNRS e às normas sanitárias 

específicas. 

M: Reduzir a geração de resíduos; 

Capacitar tecnicamente os profissionais da 

área; Executar a segregação e manejo 

adequado dos resíduos na origem, de 

acrodo com sua tipoligia, em especial os de 

classe "D", em todos os serviços públicos 

de saúde; Coletar 100% do RSS gerado nas 

instituições públicas; Dar tratamento e 

destinação final adequada a todos os RSS, 

conforme as tipologias de resíduos. RE: 

Diminuição da geração e redução da massa 

de resíduos sólidos disposta irregularmente, 

atendendo à legislação específica 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) das instituições públicas 

ainda não foram implantados. Algumas 

instituições privadas possuem (Santa Casa 

e Casa de Saúde). Consta meta no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) relativa à implantação 

dos PGRSs das instituições públicas e a 

exigência nos estabelecimentos privados. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

C.7.1 

T: Redefinir cronograma da varrição. J: 

Melhoria dos indicadores de limpeza 

urbana. 

M: Revisão e redefinição do Cronograma 

da Varrição, incluindo bairros em 

formação; implantar ações coordenadas de 

Educação Ambiental para resíduos sólidos. 

RE: Reduzir os custos dos serviços de 

varrição e reduzir os resíduos descartados 

em vias públicas 

O cronograma de varrição foi totalmente 

redefinido em 2014. Atualmente, a varrição 

é feita em 100% do município, com 

frequências diversas conforme a região 

(conjunto de bairros). 

C.7.2 

T: Definição do cronograma especial de 

varrição para áreas críticas. J: Melhoria dos 

indicadores de limpeza e drenagem urbana. 

M: Definir cronograma especial de varrição 

para locais com probabilidade de acúmulo 

de águas pluviais, vinculado aos períodos 

que precedam as chuvas. RE: Diminuição 

dos alagamentos que ocorrem no município 

A redefinição do cronograma de varrição 

contemplou as áreas críticas. 

C.8.1 

T: Implantação dos procedimentos de 

manejo dos resíduos sólidos de drenagem, 

compatíveis com as diretrizes estabelecidas 

pelo Plano de Macro e Microdrenagem. J: - 

M: Ampliar área de cobertura e estabelecer 

frequência de limpeza da micro e 

macrodrenagem, de acordo com a 

ocorrência de chuvas; Ampliar a equipe de 

trabalhadores. RE: Reduzir os impactos 

econômicos por ocorrência de enchentes. 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

D.1.7 

T: Implantar medidas para garantir a 

estabilidade dos dispositivos de controle de 

erosão e escoamento de águas pluviais 

(tubos, por exemplo),minimizando a 

incidência do escoamento superficial nas 

áreas de influência da erosão, nos seguintes 

pontos: Rua Humberto Correa Bonete com 

a Rua Rio Araguaia; Rua Joaquim Serafim 

da Silva com a Rua Rio Araguaia; Rua 

Irene Galvani na confluência com a Rua 

Joaquim Serafim da Silva; Rua Virgílio 

Moretti na confluência com a Rua Manoel 

Garicia Roxa; travessia da Marginal da 

Rodovia Euclides da Cunha / Córrego 

Marinheirinho do Alto. J: Necessidade de 

garantir a capacidade de escoamento das 

águas pluviais. 

M: Estabilização da erosão, minimização 

da incidência do escoamento superficial. 

RE: Minimização da incidência do 

escoamento superficial nas áreas de 

influência da erosão, adaptada ao sistema 

de drenagem já existente. 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

D.1.8 

T: Monitoramento do comportamento do 

sistema de escoamento superficial, em 

épocas de eventos de cheia, nas imediações 

das áreas localizadas sob a rodovia 

Euclides da Cunha. J: Necessidade de 

garantir a capacidade de escoamento das 

águas pluviais 

M: Monitorar 100%* do escoamento 

superficial em épocas de eventos de cheia. 

RE: Minimizar eventos de cheia 

 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

D.1.9 

T: Implantar dispositivos: de proteção do 

leito dos cursos d'água do Córrego do 

Marinheirinho; de entrada e saída de 

transposições e travessias; de barramento. 

J: Necessidade de garantir a capacidade do 

sistema de escoamento das águas pluviais 

M: Proteção do leito do Córrego do 

Marinheirinho. RE: Proteção do leito do 

Córrego do Marinheirinho, evitando 

processos de assoreamento 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

* implantação até 2016 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

D.2.1 

T: Redefinição da taxa de permeabilidade, 

em especial nas áreas críticas e nos 

loteamentos em implantação ou a 

implantar, prevendo dispositivos legais que 

garantam a existência de áreas permeáveis 

em percentual mínimo da área total dos 

lotes. J: Garantir a capacidade de infiltração 

das águas pluviais. 

M: Gestão com área de planejamento 

urbano para redefinição da taxa de 

permeabilidade. Plano Diretor. RE: 

Preservação e manutenção das áreas 

permeáveis 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

D.2.2 

T: Readequar canais de fundo de vale entre 

as ruas Maia F. Leite e Rua José Abdo. J: 

Necessidade de garantir a capacidade de 

escoamento das águas pluviais. 

M: Canal readequado. RE: Melhoria no 

escoamento de águas pluviais 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

E.1.7 

T: Implantação do cadastro das galerias de 

águas pluviais. J: Necessidade de garantir a 

capacidade de escoamento das águas 

pluviais. 

M: Cadastro** das galerias de águas 

pluviais e da cobertura da rede de 

drenagem. RE: Possibilitar estimativa 

segura da rede de drenagem 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

** implantação do cadastro até 2016. 
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Tabela B – Ações com prazo de atendimento até 2016 previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e considerações da SAEV Ambiental 

sobre a sua execução. Conclusão. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) Considerações da SAEV Ambiental 

E.1.8 

T: Monitoramento dos eventos climáticos e 

meteorológicos. J: Necessidade de garantir 

instrumentos de apoio à gestão. 

M: Implantação do sistema de 

monitoramento. RE: Possibilitar ações 

preventivas em caso de possíveis eventos 

climáticos e meteorológicos. 

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

Segundo informações obtidas junto ao setor 

técnico responsável, as ações não foram 

realizadas. 

Fonte: SAEV AMBIENTAL (2016); VOTUPORANGA (2012d). 
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Tabela C – Ações importantes previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico com prazo de atendimento posterior a 2016 ou contínuo 

relacionadas a problemáticas atuais. Continua. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) 
Prazo para 

atendimento 

A.1.1 

T: Manutenção e ampliação da 

capacidade de reservação do córrego. J: 

Constante assoreamento do reservatório 

de água bruta e aumento da demanda de 

água bruta no município. 

M: Atingir 180.000 m
3
 de capacidade de 

reservação. RE: Aumento da capacidade de 

reservação de água bruta. 

2030 

A.1.2 

T: Fiscalização contra ocupação 

irregular e lançamento de esgoto 

clandestino. J: Necessidade de proteção 

de áreas de manancial em relação a este 

tipo de degradação. 

M: Ações permanentes. RE: Proteção das 

áreas de manancial, garantindo a quantidade e 

qualidade da água para abastecimento do 

município; redução de exposição da população 

aos riscos gerados pela ocupação desses 

locais. 

Indeterminado 

A.2.1 

T: Ampliação do sistema de tratamento 

de água. J: Aumento da demanda de 

abastecimento de água tratada, 

correlacionada ao aumento populacional 

previsto para os próximos anos. 

M: Aumento de 30% da capacidade de 

tratamento. RE: Abastecimento de 100% do 

município, acompanhando a crescente 

demanda de água tratada. 

2021 
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Tabela C – Ações importantes previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico com prazo de atendimento posterior a 2016 ou contínuo 

relacionadas a problemáticas atuais. Continuação. 

Ação Título (T) e Justificativa (J) Metas (M) e Resultados Esperados (RE) 
Prazo para 

atendimento 

C.5.1 

T: Implantação de compostagem e destinação 

correta ao material de poda recebido nos PEVs. J: 

Melhoria dos indicadores de limpeza urbana e 

atendimento a diretrizes da legislação federal 

referentes ao reaproveitamento e reciclagem. 

M: Implantação de compostagem; Continuidade 

de parcerias visando proporcionar a correta 

destinação do material proveniente da poda. R: 

Redução da massa de resíduos dispostas 

irregularmente. Aumento da massa de resíduos 

com potencial de processamento. 

2021 

E.1.6 

T: Realizar estudos sobre a concessão de benefícios 

fiscais, tributários ou creditícios para estimular a 

permeabilidade do solo, além dos percentuais 

exigidos. J: Necessidade de garantir instrumentos 

de apoio à gestão das áreas naturais. 

M: Gestão com a área de planejamento urbano 

para redefinição das diretrizes de 

desenvolvimento urbano. Plano Diretor. RE: 

Incentivo à ampliação das áreas permeáveis. 

2030 

       Fonte: VOTUPORANGA (2012d). 

 


