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“Se tens que lidar com água, consulta primeiro 

a experiência, depois a razão.” 

Leonardo Da Vinci 

 



 

RESUMO 

 

A presente proposta de trabalho tem como objetivo a realização de uma intervenção estrutural 

na área dos Centros de Desenvolvimento de Assis/SP – CDA I e CDA II, localizado a montante 

da área que apresenta um processo erosivo em estágio avançado, sendo inclusive objeto de um 

Inquérito Civil Público impetrado pelo Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente do 

Ministério Público do Estado de São Paulo – GAEMA/MPSP. Como uma das ações referentes 

ao referido Inquérito Civil Público, a Prefeitura Municipal de Assis realizou a contratação de 

uma empresa para a elaboração do Projeto Básico necessário para a área, envolvendo a 

pavimentação do local e a instalação do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais. 

Deste modo, há a necessidade de elaboração do Termo de Referência para o Projeto Executivo, 

sendo este um dos objetivos específicos deste trabalho; tal como a identificação de possíveis 

fontes de recursos externas aos Cofres Públicos Municipais para a realização deste investimento 

em decorrência do montante financeiro necessário para a execução do Projeto Executivo. 

 

Palavras-chave: drenagem urbana, erosão periurbana, sistema de recursos hídricos 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to characterize the subject area of the study, contextualizing the 

current situation with the purpose of presenting the justification of the need to carry out a 

structural intervention project in the area of the Assis / SP - CDA I Development Centers and 

CDA II, located upstream of the area that presents an erosive process in an advanced stage, and 

is also the subject of a Public Civil Inquiry filed by the Special Action Group on the 

Environment of the Public Prosecutor's Office of the State of São Paulo - GAEMA / MPSP. As 

one of the actions related to this Public Civil Inquiry, the Municipal Government of Assis has 

hired a company to prepare the Basic Project required for the area, involving the paving of the 

site and the installation of drainage and storm water management system , therefore, there is a 

need to elaborate the Reference Term for the Executive Project, one of the specific objectives 

of this work being the elaboration of the Term of Reference for the Executive Project and the 

identification of possible sources of resources external to the Municipal Public Coffers, for the 

realization of this investment as a result of the financial amount necessary for the execution of 

the Executive Project. 

 

Keywords: urban drainage, peri-urban erosion, water resource system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Drenagem urbana é tópico pouco abordado pelas municipalidades brasileiras, 

ganhando destaque apenas quando há problemas referentes a inundações, cheias, enchentes, 

surgimento de processos erosivos e demais externalidades negativas provenientes da ausência 

do planejamento urbano (considerando as águas que transitam em seu território) como doenças 

de veiculação hídrica, dentre elas a diarreia e a malária (TUCCI, 2002). No município de Assis 

– SP o cenário não se difere do restante do país, apesar de este município possuir o Plano 

Municipal de Abastecimento e Esgotamento Sanitário (ASSIS, 2017) e o Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos (ASSIS, 2018). Ademais, Assis atende desta maneira três dos quatro eixos da 

Política Nacional de Saneamento Básico, ainda restando a elaboração do Plano Municipal de 

Drenagem Urbana e Rural para consolidar as prerrogativas constitucionais referentes ao 

saneamento básico e gestão territorial local (BRASIL, 1988). 

Com a ausência de um planejamento que abranja todo o território municipal de 

Assis, ações pontuais devem ser tomadas com o intuito de minimizar os problemas que surgem 

com a falta da percepção e visão da correlação entre o planejamento urbano e os aspectos 

ambientais locais. Aqui será abordada a necessidade de um projeto de intervenção de drenagem 

urbana para o Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA I e II, importante polo para o 

fomento industrial do município, que, contudo, não conta com um sistema de drenagem, além 

de poucas ruas com asfaltamento e problemas relacionados a dificuldade de acesso em períodos 

chuvoso ocasionados pelos motivos anteriormente citados. 

Deste modo, as seções a seguir abordam o referencial teórico e técnico para a 

formulação do projeto de intervenção apresentado, além da descrição da área de estudo com 

suas características locais, elencadas para subsidiar a justificativa da intervenção descrita e o 

montante financeiro requerido para tal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E ÁREA DE ESTUDO 

 

A drenagem urbana consta como obrigatória dos municípios dentro de suas 

atribuições constitucionais (BRASIL, 1988) e dentro da PNSB (2007), como um dos 4 eixos 

indicados na Lei Federal nº 11.445/2007, sendo eles (a) abastecimento público, (b) esgotamento 

sanitário, (c) manejo de resíduos sólidos e (d) manejo de águas pluviais. Porém, o que é 

observado no cenário brasileiro é a escassez de Planos Municipais de Saneamento Básico, com 

a existência do Plano em apenas 30% dos municípios brasileiros, percentual que sobe para 68% 

considerando os municípios que estão em fase de elaboração segundo o Panorama dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico no Brasil (BRASIL, 2017).  

Desta maneira é necessário identificar as debilidades que levam a ausência desta 

política de gestão ambiental local, diretamente relacionada à saúde pública; e quais as 

prioridades de ação conforme o grau de impacto local. Neste trabalho será abordado o estudo 

de caso do CDA I e II, tendo em vista que o município de Assis – SP ainda não possui um Plano 

Municipal de Drenagem e que conforme apresentado ao longo deste Trabalho de Conclusão de 

Curso, tal área possui grande fragilidade e necessidade de um projeto de intervenção para 

garantir que as atividades antrópicas desenvolvidas na localidade não gerem impactos negativos 

no ambiente natural (vegetação, solo, fauna e recursos hídricos). 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

A partir de relatórios técnicos elaborados pelo Departamento de Planejamento da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Assis, 

(departamento o qual atualmente vigora para o desenvolvimento de ações em prol da resolução 

do problema de drenagem no CDA I e II, (Anexo I e II)), foi realizada a contratação de empresa 

especializada para o desenvolvimento do projeto básico que visa indicar as ações necessárias 

para a implantação do sistema de microdrenagem na área em análise. Ainda, tal projeto passou 

por avaliação dos engenheiros do Departamento de Controle Urbano - DPP e está sob revisão 

de acordo com apontamentos realizados. 

A intervenção proposta no presente trabalho se pauta na interpretação da drenagem 

urbana como sendo o manejo das águas pluviais (BRASIL, 2007), que como apontado por Tucci 

(2002), e somando-se ao processo de urbanização, gera problemas como a inundação de áreas 

ribeirinhas, sedimentação de resíduos sólidos e sedimentação de materiais diversos e a 

propensão a processos erosivos em área a jusante do ponto analisado, sendo a erosão o resultado 
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de um processo de desprendimento de partículas do solo que são transportados pela água e/ou 

vento (BERTONI & LOMARDI NETO, 1985).  

Para embasamento da solicitação de recursos para a viabilização das ações necessárias, 

foi utilizado o referencial jurídico relacionado ao tema de drenagem urbana, como a PNSB em 

seu eixo Gestão de Águas Pluviais (BRASIL, 2007). A Ação Civil pública impetrada contra o 

município em relação ao processo erosivo gerado a partir da má gestão das águas pluviais da 

área em análise também endossa forte justificativa para o desenvolvimento de ações de maneira 

rápida e que gerem resultados satisfatórios. 

Trabalhos acadêmicos sobre a temática, a exemplo de Tucci (2005), Manzione (2015) 

e Bongiovani (2008), também foram utilizados para subsidiar a base teórica necessária para a 

aplicação das medidas necessárias para o correto manejo das águas pluviais através de sistemas 

de drenagem urbana. O principal objetivo dessa revisão bibliografia é entender os mecanismos 

de mitigação e contenção do processo erosivo. 

A saber, o processo erosivo pode ser definido como um conjunto de interações entre o 

solo, água, ventos, gelo e ações antrópicas, as quais desagrega e transporta os solos, 

modificando o terreno (IPT, 1986). Soares et al (2016) apresenta a evolução do processo erosivo 

que ocorre a jusante da área do CDA I e II, cravando a necessidade de ações de intervenção e 

mitigação no que tange o manejo de águas pluviais, sendo de responsabilidade legal dos 

municípios (BRASIL, 2007). Ainda de acordo com a PNSB (2007) é de responsabilidade dos 

municípios (a) o abastecimento público, (b) o esgotamento sanitário, (c) a gestão dos resíduos 

sólidos e (d) o sistema de drenagem de águas pluviais. Sobre o sistema drenagem urbana: 

 

[...] deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente em uma cidade 

para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas superficiais. Inclui 

ainda a hidrografia e os talvegues. É constituído por uma série de medidas que visam 

a minimizar os riscos a que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos 

causados pelas inundações e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. (FEAM, 2006) 

 

 

Ainda segundo a Fundação de Meio Ambiente de Minas Gerais – FEAM (2006), o 

sistema de drenagem urbana pode ser dividido em a) microdrenagem: constituindo em 

estruturas que conduzem as águas superficiais urbanas para galerias e canais e sendo composto 

por redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas de lobo e meio fio; e b) 

macrodrenagem: sendo o sistema responsável pelo direcionamento das águas provenientes do 

sistema de microdrenagem, consistindo em talvegues, fundos de vales e cursos d´água, sendo 

os escoadouros naturais das águas pluviais. 
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Tendo em vista a responsabilidade legal dos municípios referente a drenagem de águas 

pluviais, a PNSB (2007), em seu Art. 3º, considera que:  

 

[...] 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. (PNSB, 2007). 

 

 Desta maneira, pode-se observar a ausência do cumprimento das responsabilidades 

legais inerentes ao município relativo á PNSB (2007), resultando em uma situação de 

degradação ambiental com grande impacto no meio natural e que acarretará ônus aos cofres 

públicos para sanar a origem do problema apresentado na seção 2.3.1 do presente trabalho, 

resultando em uma grande voçoroca, havendo a necessidade de estabilização e mitigação dos 

danos ambientais. 

 

2.2 Descrição da área de estudo  

 

O município de Assis faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema 

(conforme observado na Figura 1) e está inserido na área de atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Médio Paranapanema. Grande parte dos corpos d´água presentes na área do 

município possui nascentes no próprio município, sendo eles o Ribeirão da Fortuna, Ribeirão 

do Cervo, Ribeirão das Antas, Ribeirão Capivara, Ribeirão São Bartolomeu e Ribeirão 

Piratininga.  
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Figura 1 – Localização do Município de Assis – SP

 

FONTE: Elaborado pelo próprio autor. 

A estrutura administrativa municipal de Assis conta com a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela garantia da aplicação das responsabilidades 

legais, quanto Poder Executivo, das práticas e ações que visem a preservação e recuperação de 

todos os aspectos ambientais referentes a sua esfera de atuação.  
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Figura 2 – A Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema – UGRHI 17

 

FONTE: SIGRH, 2017. 

Quanto à caracterização do solo, de acordo com Bongiovanni (2008), apud 

DAEE/UNESP (1981) e CPTI 1999, é observada a predominância de aloformação Paranavaí, 

com grande extensão de formação geológica Serra Geral (com áreas em que se misturam com 

a Aloformação Paranavaí), trechos isolados de Formação Adamantina e com Aluviões 

associados a várzeas, tal como pode ser visto na figura 2. O Plano de Manejo da Estação 

Ecológica do Município de Assis (2010) indica o uso do solo sendo composto por 63,24% para 

uso de pastagem, 20,87% para uso agrícola, 8,55% de vegetação nativa, 4.01% para o uso 

urbano e 3,26% utilizado para silvicultura. O documento também aponta a crescente 

substituição da pastagem para o cultivo de cana de açúcar.  
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Figura 3 - Mapa Geológico do Município de Assis

FONTE: DAEE/UNESP (1981); CPTI (1999). 
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A vegetação natural do Médio Vale do Paranapanema é composta por fragmentos 

de Cerrado (predominando a fisionomia Cerradão) ou Mata Atlântica (Floresta Estadual 

Semidecidual) e, às vezes, por vegetação de transição (ecótono) entre os dois grandes tipos 

vegetacionais. Os fragmentos existentes são geralmente isolados e vulneráveis a vários fatores 

que comprometem sua conservação, ocupando área correspondente a menos de 5% da região, 

e o índice de vegetação natural no município é de pouco mais de 7%, ou seja, 3.275 ha (IF, 

2011). 

Figura 4 - Mapa Florestal do Município de Assis

 

FONTE: Plano de Manejo da Estação Ecológica de Assis (2009). 
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No município de Assis, existem duas unidades de conservação: uma de proteção 

integral, a Estação Ecológica de Assis (1.760,64 ha), um dos maiores fragmentos de vegetação 

natural em toda a região; e outra de uso sustentável, a Floresta Estadual de Assis (2.816,42 ha). 

Ambas totalizam 4.577,06 ha, ou seja, quase 10% da área do município. As áreas foram 

denominadas inicialmente como Reserva Estadual de Assis e depois Estação Experimental de 

Assis.  

O Plano de Manejo da Estação Ecológica do Município de Assis (2009) indica o 

uso do solo sendo composto por 63,24% para uso de pastagem, 20,87% para uso agrícola, 

8,55% de vegetação nativa, 4.01% para o uso urbano e 3,26% utilizado para silvicultura. O 

documento também aponta a crescente substituição da pastagem para o cultivo de cana de 

açúcar.  Ainda segundo o Instituto Florestal do Estado de São Paulo – IFSP, o clima da região 

do município de Assis, onde se encontra a Estação Ecológica, possui os tipos climáticos Cwa e 

Cfa de Köpen, caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos secos. A precipitação 

média anual é de aproximadamente 1450 mm, concentrada nos meses de outubro a março 

(IFSP, 2009). 

Figura 5 - Estação Ecológica e Floresta Estadual de Assis

 

FONTE: Plano de Manejo da Estação Ecológica de Assis (2009). 
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É de grande importância frisar que parte das nascentes que alimentam o reservatório 

do Cervo (manancial de abastecimento público) estão presentes ou na área da Estação Ecológica 

de Assis ou em sua Zona de Amortecimento (conforme pode ser observado analisando-se as 

Figuras3 e Figura 4). Desta maneira, a manutenção e preservação das áreas é fundamental para 

a garantia de disponibilidade hídrica satisfatória para a população atendida pelo sistema de 

abastecimento público. 

Conforme apontado por Bongiovanni (2008), há vasta ocorrência de nascentes no 

território do município de Assis, o que caracteriza a área como de grande importância hídrica 

para a região do Médio Paranapanema, e montante de vários sistemas de abastecimento público 

da região. Já Manzione (2015) destaca a relação entre águas superficiais e águas subterrâneas, 

fundamental para o entendimento do ciclo hidrológico. Estando presente no município de Assis 

um grande número de nascentes e córregos, é fenômeno estratégico como área de recarga para 

as águas superficiais e águas subterrâneas. 

Ainda segundo Manzione (2015), há relação intrínseca entre as nascentes e os 

aquíferos, sendo que as nascentes são encontradas em pontos onde o lençol freático está muito 

próximo ou rompe a superfície. Sob esta óptica, e tendo em vista que o município de Assis 

possui diversas nascentes, a questão do manejo no uso e a forma de ocupação do solo são 

fundamentais para a proteção da quantidade e qualidade ambiental dos recursos hídricos da 

região.  

Conforme apontado nos estudos realizados por Nava (2015), há a predominância 

do Sistema Aquífero Bauru na região norte do município, abrangendo toda a extensão da 

Estação Ecológica de Assis, Zona de Amortecimento e indo até a divisa com o município de 

Echaporã. Ainda no referido estudo foi observada uma grande influência na recarga e nos níveis 

do Sistema Aquífero Bauru relacionada às questões climáticas (principalmente índices 

pluviométricos), aliando-se a questão do uso e ocupação do solo na região, onde há 

predominância de áreas de restauração e preservação ecológica, usos agrícolas comerciais e 

áreas de estudo da APTA Regional. 
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2.3 Proposta de Intervenção 

 

A proposta apresentada no presente trabalho é de construção de galerias de 

drenagem de águas pluviais a serem instaladas no CDA I e CDA II, conforme projeto 

apresentado pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Assis para a elaboração do 

projeto executivo para o sistema de drenagem da referida área em análise. 

 

2.3.1 Identificação do problema 

 

O CDA I e II, localizados ao norte do perímetro urbano do município de Assis, 

apresenta um déficit em relação ao sistema de drenagem de águas pluviais, gerando dessa 

maneira um processo erosivo em área a jusante da área em análise. A ausência do manejo das 

águas pluviais, e consequentemente a geração do processo erosivo, é atualmente objeto de uma 

Ação Civil Pública do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do 

Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Conforme apresentado no projeto básico, 

cuja elaboração foi contratada pela SEMPLOS – SP, será necessária a implantação de uma série 

de medidas estruturais para captação das águas pluviais na área em análise, para posteriormente 

serem direcionadas, após medidas de dissipação de energia, para o corpo hídrico cuja área sofre 

com a  erosão decorrentes da atual ausência de manejo das águas pluviais do CDA I e II. 

 

2.3.2 Justificativa 

 

A má gestão da drenagem urbana apresenta diversos problemas relacionados à 

dinâmica das cidades, que possuem um compasso diferente do adotado pelo Poder Público. Isto 

pode ser constatado conforme os apontamentos de Tucci (2008) referentes aos impactos gerados 

pelas águas pluviais com relação à infraestrutura urbana, sendo eles a não implantação de rede 

de drenagem urbana (ocasionando frequentes inundações com o aumento da 

impermeabilização); ocupação do leito de inundação ribeirinha; impermeabilização e 

canalização dos rios urbanos; aumento de carga de resíduos sólidos e poluição difusa; e a 

deterioração da qualidade da água por falta de tratamento dos efluentes gerados no ambiente 

urbano. Assim, o processo de urbanização, conforme observado no CDA I e II, acelera o 

escoamento das águas pluviais e provoca impactos significativos em solos frágeis, que é o caso 
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do solo existente em boa parte da área norte do município de Assis – SP como apresentado pelo 

Plano da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (2017).  

Desta maneira, medidas estruturais e não estruturais são necessárias para o manjo de 

águas pluviais e drenagem urbana no município de Assis – SP. A medida estrutural apresentada 

neste trabalho é de extrema necessidade para mitigação dos impactos gerados pela ausência do 

manejo das águas pluviais na área apontada, erosão de solo em área a jusante do CDA I e II, 

conforme apontado pelo MPSP/GAEMA e com problemas correlatos, sendo apresentados em 

matérias pelo jornal on-line Voz da Terra (2005) 1 ,; pelo portal de notícias G1 (2001) 2 , 

mencionando a falta de estrutura no local e pelo portal oficial da Prefeitura Municipal de Assis 

(2016)3, com uma publicação sobre possíveis irregularidades apontadas após denúncia, na 

pavimentação de algumas ruas do CDA I e II. 

                                                 
1 Matéria publicada na mídia on-line do Jornal Voz da Terra no dia 10/02/2015, disponível em: 

https://www.jornalvozdaterra.com.br/noticia/4801/depois-de-20-anos-prefeitura-realiza-obras-no-
distrito-industrial-de-assis-. Acesso em 10/05/2018. 

2  Matéria publicada no portal de notícias G1 no dia 24/03/2012, disponível em: 
http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2012/03/falta-de-estrutura-em-area-industrial-prejudica-
empresarios-em-assis-sp.html. Acesso em 10/05/2018. 

3  Matéria publicada no portal oficial da Prefeitura Municipal de Assis no dia 12/04/2016, 
disponível em: http://www.assis.sp.leg.br/institucional/noticias/gaema-instaura-inquerito-civil-sobre-
pavimentacao-realizada-no-distrito-industrial-pela-prefeitura-de-assis. Acesso em 10/05/2018. 
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Imagem 01 - Processo erosivo a jusante da área do CDA I e II

 

FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Assis – SP, 2018. 

 

2.3.3 Objetivo 

 

Implantar medidas estruturais para o manejo de águas pluviais no CDA I e II, com 

vistas a cumprir a responsabilidade legal do município quanto ao manejo da drenagem urbana, 

de acordo com a PNSB (2007).  

 

Como objetivos específicos serão abordados: 

- Elaborar um projeto básico de construção de galerias de captação e escoamento 

de águas pluviais para o CDA I e II; 

- Executar intervenção com o objetivo de conter o escoamento superficial contendo 

grande carga de energia, o que ocasiona o processo erosivo à jusante, com a instalação de 
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galerias, bocas de lobo, tubulações para o direcionamento das águas, poços de visita e 

dissipador de energia. 

 

2.3.4 Resultados e impactos esperados 

 

Com a execução do projeto apresentado, espera-se a contenção do processo erosivo 

à jusante do CDA I e II, bem como a melhoria das vias de acesso às industrias ali instaladas, 

uma vez que ainda há ruas sem pavimentação asfáltica na localidade, dificultando o trânsito de 

veículos pesados nas vias do CDA I e II. O manejo das águas pluviais da área em análise irá 

resultar na melhoria da urbanização da região, proporcionando uma infraestrutura que permita 

a expansão e instalação de industrias e empresas no município de Assis. E como resultante de 

tal ação, gerar além dos significativos ganhos ambientais, ampliação da economia local para a 

fomentar novos postos de trabalho e aumento de receitas municipais através de impostos 

arrecadados pelas atividades ali instaladas. 

 

2.3.5 Ações de intervenção 

 

O projeto proposto pelo presente trabalho tem como objetivo a implantação do 

sistema de drenagem para o CDA I e II, sendo necessária a construção de: 

- Tubulações de concreto; 

- Bocas de lobo; 

- Poços de visita;  

- Dissipador de energia. 

Após a execução do projeto, a ser realizado com a captação de recursos por parte 

da Prefeitura Municipal de Assis, será necessária a execução do projeto de pavimentação das 

vias do CDA I e II.  

 

2.3.6 Atores envolvidos 

 

Farão parte do processo de elaboração e execução da obra apresentada pelo presente 

trabalho: 
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- SEMPLOS, através do Departamento de Planejamento, responsável pelo 

acompanhamento da elaboração do projeto básico e posteriormente pela medição e avaliação 

da execução do projeto; 

- SEAMA, que dará apoio técnico para os processos de licenciamento necessários 

para a execução da obra e possíveis medidas de compensação ambiental; 

- Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Assis, responsável pela 

condução do processo licitatório para a execução da obra após a apresentação do projeto básico 

final e captação de recursos externos; 

- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, como órgão 

responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental no estado de 

São Paulo; 

- Entidade financiadora do projeto em questão, podendo ser financiado via Fundo 

de Interesses Difusos – FID, Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, Fundação 

Nacional de Saneamento – FUNASA, Ministério das Cidades, entre outras fontes financiadoras; 

- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, como órgão de 

controle social; e  

- GAEMA/MPSP, uma vez que há uma Ação Civil Pública decorrente do processo 

erosivo gerado pela ausência do manejo das águas pluviais da área em análise, requerendo o 

encaminhamento de relatórios técnicos ao órgão para o acompanhamento técnico e jurídico da 

situação em questão. 

 

2.3.7 Recursos necessários 

 

Serão necessários recursos humanos da SEMPLOS, via DPP, para a avaliação do projeto 

a ser encaminhado à licitação, bem como para as medições necessárias para realização de 

pagamentos das parcelas cabíveis quanto a entrega do projeto; da SEAMA para dar suporte nas 

licenças necessárias para a realização da intervenção e do Departamento de Licitação, ligado à 

Secretaria Municipal da Fazenda para a realização do processo licitatório. 

Os recursos financeiros necessários para a execução da intervenção proposta serão 

provenientes de convênio de repasses à fundo perdido da União e do Estado de São Paulo à 

Prefeitura Municipal de Assis, que em caso de necessidade irá realizar complementações de 

dotações orçamentárias próprias como contrapartida de tomada de recursos. 
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2.3.8 Orçamento 

 

Até o momento, a estimativa para o orçamento da obra de intervenção estrutural 

necessária para o manejo das águas pluviais do CDA I e II é de R$7.980.320,56, considerando 

apenas o sistema de galerias de captação e escoamento das águas pluviais. 

 

2.3.9 Viabilidade 

 

A viabilidade técnica do projeto apresentado pela empresa contratada para 

elaboração do projeto, após o ajuste de acordo com os apontamentos realizados pela equipe 

técnica do DPP, com a construção das galerias, tubulações e dissipador de energia seguem as 

diretrizes estipuladas de acordo com orientações técnicas, como as fornecidas pelo 

Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE, e demostram a viabilidade técnica do 

projeto a ser executado. A viabilidade financeira para a execução do projeto básico apresentado 

ao DPP se mostra positiva, de acordo com a capacidade de pagamento apresentada pela 

Secretaria Municipal da Fazenda à órgãos de fomento, como o Desenvolve São Paulo e BNDES, 

e da disponibilidade total dos recursos, considerando eventuais contrapartidas da Prefeitura 

Municipal de Assis, por fontes financiadoras com o FID e FEHIDRO. 

 

2.3.10 Riscos e Dificuldades 

 

Os riscos e dificuldades presentes para a execução do projeto apresentado neste trabalho podem 

ser definidos como (a) forças: justificativa técnica embasada em legislação federal e estadual; 

ação civil pública cujo objeto incide sobre o processo erosivo gerado pela ausência do manejo 

das águas pluviais, corroborando a necessidade da intervenção; (b) oportunidade:  

financiamento para a execução do projeto através de fontes públicas de financiamento a fundo 

perdido e/ou com baixa contrapartida por parte da prefeitura, auxiliando a viabilidade financeira 

do projeto; (c) fraquezas: demora para a apresentação do projeto básico consolidado e com 

orçamento atualizado; baixa capacidade técnica para elaboração de projetos de captação de 

recursos por parte da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Assis; 

a baixa visibilidade política que obras de saneamento proporcionam para os políticos gestores, 

não gerando a prioridade necessária para a alocação de recursos humanos e financeiros para a 
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resolução da situação apresentada e (d) ameaças: elevado volume financeiro necessário para a 

execução do projeto básico por parte da Prefeitura Municipal de Assis com recursos próprios; 

complexidade do processo de licenciamento da obra, que pode ocasionar atrasos para o início 

da mesma após a obtenção dos recursos necessários (algumas fontes financiadoras solicitam a 

Licença Prévia do empreendimento como documento base prévio para a solicitação dos 

recursos, onerando a Prefeitura Municipal de Assis em recursos financeiros e humanos antes da 

certeza da obtenção dos recursos necessários). 

 

  

2.3.11 Cronograma 

 

 A execução da obra, de acordo com o projeto básico apresentado pela empresa 

contratada para a elaboração do projeto, está estimada com prazo de 24 meses a serem contados 

a partir do momento da assinatura do contrato, após o processo licitatório a ser executado pelo 

Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Assis. 

 

 

Tabela 01 - Cronograma da Execução da Obra 

Atividade Ano 1 – Mês 

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

Publicação de 

Edital 

x 
           

Licitação 
 

x 
          

Conferência 

Documental 

  
x 

         

Obras no CDA I 

(6 ruas) 

   
x x x x x x x X x 

 
Ano 2 – Mês 

Obras no CDA II 

(9 ruas) 

x x x x x x x x x x X 
 

Entrega das obras 
           

x   
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2.3.13 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

O processo de gestão da execução da obra, de acordo com o projeto básico, será 

efetuado pela empresa contratada para a execução de acordo com o processo licitatório a ser 

conduzido pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Assis. Os processos de 

acompanhamento e avaliação serão executados por engenheiros designados pelo DPP 

municipal, que serão responsáveis pela medição mensal da execução da obra para a elaboração 

dos relatórios necessários para a liberação dos pagamentos e prestação de contas referentes ao 

objeto contratado. 
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3 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Objeto 

 

Contratação de serviço especializado para construção de galerias de águas pluviais 

necessárias na área do CDA I e CDA II com o objetivo de implantar sistema de drenagem de 

águas pluviais, minimizando desta maneira o processo erosivo presente a jusante da área em 

estudo. 

 

3.2 Justificativa 

 

 Conforme apontado por SOARES et al (2016) e pelo GAEMA/MPSP, houve 

um avanço no processo erosivo na área a jusante do CDA I e II, área indicada pelo perímetro 

em azul na Imagem 02, impactando na área indicada em vermelho na referida figura4. 

                                                 
4 A evolução do processo erosivo é apresentada no Anexo III. 
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Imagem 02 - Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA I e CDA II e área do processo erosivo

 

FONTE: Google Earth, elaborado pelo autor 

 

Desta maneira, é imprescindível a intervenção para a instalação do sistema de drenagem 

do CDA I e II com vistas a conter o processo erosivo apresentado para a posterior mitigação do 

dano ambiental gerado pela ausência do manejo e drenagem da área analisada.  

 

3.3 Descrição do objeto 

 

O CDA I e CDA II não possuem sistemas de drenagem, sendo necessária a 

implantação do sistema de drenagem de águas pluviais, bem como o recapeamento da malha 

asfáltica existente e a continuação dos serviços de asfaltamento das ruas não asfaltadas; assim 

como a construção de dissipadores de energia ao final do sistema de captação de águas pluviais 
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da área sob intervenção para posterior direcionamento ao corpo hídrico em velocidade próxima 

ao escoamento natural do mesmo.  

 

3.4 Fundamentação legal 

 

De acordo com a PNSB (2007), a drenagem no território do município é de 

responsabilidade do Poder Público Local. Desta maneira, para atender o disposto da legislação 

federal (PNSB, 2007), o município de Assis-SP foi contemplado pelo convênio entre o Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema e a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo para a contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal 

de Drenagem Urbana (SÃO PAULO, 2016). Todavia, o plano encontra-se em fase de 

elaboração, sendo que alguns dos processos erosivos já existentes possuem um caráter de 

urgência para sua mitigação, como é o caso da erosão proveniente da inexistência do manejo 

das águas pluviais provenientes do CDA II, o que provocou uma grande voçoroca na área a 

jusante da área objeto de análise, sendo inclusive objeto do Inquérito Civil por parte do MPSP. 

A legislação do Estado de São Paulo referente à proteção do solo indica a 

responsabilidade sobre o uso, conservação e proteção do solo agrícola no território paulista, 

como descrito em seu Art.º 2, Parágrafo Único, que a Secretaria de Agricultura do Estado de 

São Paulo pode, através da atuação de seus técnicos nas jurisdições municipais, definir as 

técnicas adequadas para a conservação e proteção do solo com o objetivo de se evitar processos 

erosivos e o depauperamento dos solos produtivos no estado de São Paulo (SÃO PAULO, 

1988). O departamento incumbido para a realização de fiscalizações e indicações de ações 

relativas a proteção do solo agrícola, dentro da estrutura técnica-administrativa da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo, é o Escritório de Defesa Agropecuária. Salienta-se que não 

foi localizado nenhum documento, relativo ao processo erosivo indicado neste trabalho, que 

acione a Prefeitura Municipal de Assis para que as medidas necessárias para a contenção da 

erosão e sedimentação dos corpos hídricos à jusante da área do CDA I e II sejam tomadas. 

 

 

3.5 Estimativa de custos 

 

Estima-se o valor de R$7.980.320,56 para a elaboração do Projeto Executivo de 

Drenagem do CDA I e CDA II, podendo ser reajustado de acordo com o levantamento dos 

estudos necessários. 
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3.6 Critérios de julgamento 

 

Deverá ser apresentada a Proposta/Projeto Técnico, constando o Cronograma 

Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Equipe Técnica Habilitada (com responsável técnico 

para fornecimento) de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como a descrição 

integral dos objetivos, atividades e produtos a serem elaborados e entregues, com suas 

metodologias e etapas de trabalho de acordo com as especificações constantes no presente 

Termo de Referência. 

 

 

3.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

O sistema de drenagem de águas pluviais para o CDA I e II deverá ser entregue 

após 24 meses da assinatura do contrato, com medições realizadas mensalmente para a liberação 

das parcelas, conforme indicado no Mapa de Controle e no Cronograma Físico Financeiro 

elaborado pela empresa contratada para a elaboração do projeto, sendo que as medições serão 

realizadas por técnicos do DPP da SEMPLOS – SP. 

 

3.8 Obrigação das partes 

 

São obrigações do empreendedor:  

- Colocar à disposição do contratado os elementos e informações necessários à 

execução deste termo de referência;  

- Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento até 

sua efetiva concretização;  

- Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;  

- Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes neste termo de referência;  

- Atestar a execução dos serviços e receber a nota fiscal/fatura correspondente, na 

forma estabelecida neste termo de referência; 
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 - Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos neste termo 

de referência;  

- Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao 

contratado;  

- Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam explicitadas em 

contrato.  

São obrigações do contratado: 

- Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as 

especificações e nas condições exigidas neste termo de referência;  

- Discutir previamente com o empreendedor a sequência dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se torne necessária;  

- Comunicar ao empreendedor qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos solicitados;  

- Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer 

eventuais danos ou prejuízos causados ao empreendedor ou a terceiros, no cumprimento deste 

termo de referência;  

- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) obtida junto ao 

respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) referente à execução dos 

serviços objeto desta contratação;  

- Desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do empreendedor, não esteja de 

acordo com o ajustado neste termo de referência;  

- Responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou 

resultante de acidente no trabalho, bem como pelas relacionadas à alimentação, saúde, 

transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da relação de 

emprego no âmbito da contratação;  

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução dos serviços objeto deste termo de referência;  

- Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste termo de referência;  
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- Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca dos serviços, 

salvo expressa autorização do empreendedor. 

 

3.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

O acompanhamento da elaboração do projeto será realizado pelo DPP da 

SEMPLOS. 

 

3.10 Pagamento 

 

O pagamento será realizado será efetuado conforme as medições realizadas pela 

equipe do DPP, seguindo os critérios estabelecidos no edital da licitação. 

 

3.11 Subcontratação 

 

A subcontratação de serviços de terceiros a ser realizado pela contratada deverá 

obedecer a legislação trabalhista vigente. 

 

3.12 Sanções 

 

As sanções técnicas-administrativas seguirão os dispostos na Lei Federal nº 

8.666/1993 e legislações correlatas. 

 

3.13 Informações complementares 

 

A elaboração do Projeto de Drenagem do Centro de Desenvolvimento de Assis – 

CDA II deverá as normas estabelecidas pela ABNT e demais organismos reguladores. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme obervado ao longo do desenvolvimento do trabalho, inexiste um sistema 

de drenagem para o manejo das águas pluviais do Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA 

I e II, o que ao longo dos anos ocasionou o início e avanço de um processo erosivo à jusante da 

área em estudo. Desta maneira, se faz necessário a elaboração de projetos de intervenção 

adotando-se medidas estruturais para o correto manejo das águas pluviais da área em questão 

com vistas a conter o avanço do processo erosivo para sua posterior mitigação. 

No presente trabalho foi apresentado o projeto básico para a implantação de galerias 

de águas pluviais e de dissipador de energia da água canalizada, crivando a responsabilidade do 

manejo da drenagem urbana ao poder público municipal em consonância com as 

obrigatoriedades legais atribuídas ao município. É atribuído ao Estado de São Paulo a 

responsabilidade de fiscalização e apoio técnico, visando a preservação e conservação do solo 

agrícola, uma vez que a área impactada pelo processo erosivo encontra-se no perímetro peri-

urbano do município de Assis, impactado posteriormente na área rural do município. Desta 

maneira, faz-se necessária uma aproximação ao Escritório de Defesa Agropecuária, órgão da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo responsável pelo apoio técnico e fiscalização 

quanto a preservação e conservação do solo agrícola. 

Considerando o alto valor necessário para a execução das obras de implantação do 

sistema de drenagem de águas pluviais no CDA I e II, é aconselhável o pleito de financiamento 

a fundo perdido, ou com contrapartida de acordo com a capacidade financeira do município de 

Assis, sendo que o presente trabalho poderá subsidiar a elaboração de projeto para a solicitação 

de verbas junto ao FID, FEHIDRO e outras fontes públicas financiadoras. Foi apresentado o 

vulto total necessário para a implantação de medidas estruturas, galerias de águas pluviais e 

dissipador de energia, para os CDA I e II, podendo o projeto básico ser desmembrado, conforme 

apresentado em anexo, para desta forma viabilizar financeiramente a execução das obras 

necessárias para o manejo das águas pluviais nas áreas indicadas e conter o avanço do processo 

erosivo indicado ao longo deste trabalho. 
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ANEXO A – Planta de Galerias CDA I 



 

ANEXO B – Planta de Galerias CDA II

 



 

ANEXO C – EVOLUÇÂO DO PROCESSO EROSIVO A JUSANTE DO CDA I E II 

 

Figura 6.1 - Situação inicial da área em 2003 

FONTE: SOARES et al, 2016. 

  

 

 

 

 



 

Figura 6.2 - Situação da área em 2006 

FONTE: SOARES et al, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6.3 - Situação da área em 2013 

FONTE: SOARES et al, 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6.4 - Situação da área em 2016 

 

FONTE: SOARES et al, 2016 


