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1. RESUMO 

O planejamento urbano exerce um papel fundamental na estruturação das 

cidades, principalmente quando se pensa naquelas em processo acelerado de 

expansão. Como resultado deste cenário, podem surgir conflitos derivados 

principalmente da associação do processo de expansão urbana à ocupação não 

planejada do solo, muitas vezes irregular e em áreas de mananciais de 

abastecimento humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica e causando 

impactos ambientais. Sendo assim, este trabalho aborda e conceitua Impactos 

Ambientais, bem como, a sua avaliação, utilzando como estudo de caso parte da 

Zona Leste de Ribeirão Preto (SP), área considerada de recarga do Aquífero 

Guarani. Os objetivos são identificar e caracterizar os impactos ambientais urbanos 

sobre os corpos hídricos através da aplicação de matrizes qualitativas. As etapas 

metodológicas adotadas foram revisão bibliográfica, identificação de instrumentos e 

critérios de avaliação de impacto a serem aplicados no estudo de caso, 

levantamento de dados primários ou secundários, análise crítica dos dados, 

identificação de cenários e proposição de alternativas pra elaboração de diretrizes 

de planejamento urbano com enfoque ambiental. Os resultados preliminares indicam 

que a grande urbanização tem contribuído para a degradação do recurso hídrico e 

da bacia hidrográfica. 

2. INTRODUÇÃO 

Na Lei Federal nº 6938 de 31/08/81 – Política Nacional do Meio Ambiente – 

foram estabelecidos instrumentos, como a Avaliação de Impacto Ambiental, 

destinados ao equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico com a conservação 

da natureza (SANTOS, 2004). Nesse aspecto, Sanchez (2008), classifica a 

Avaliação de Impacto Ambiental como o processo que identifica, insere melhorias 

ambientais no projeto, evita, mitiga, minimiza e compensa os efeitos adversos de 

uma ação presente ou proposta. Estes impactos ambientais podem ser entendidos 

como as mudanças notórias do meio, que alterem o equilíbrio dos sistemas naturais, 

podendo resultar de ações humanas ou naturais. Avaliar estes impactos significa 

valorá-los de forma qualitativa e quantitativa quanto às mudanças de ordem social, 

cultural, ecológica ou estética do meio (SANTOS, 2004). 

 



3. OBJETIVOS 

Utilizar ferramentas de gestão ambiental para favorecer os processos de  

planejamento urbano com enfoque ambiental, através da utilização de um estudo de 

caso: a microbacia do córrego das Palmeiras I, na zona leste do município de 

Ribeirão Preto. Identificar e caracterizar os impactos ambientais urbanos existentes 

na área de estudo, através da aplicação de matrizes qualitativas, possibilitando-se a 

adoção do instrumento de avaliação de impacto ambiental no processo de 

planejamento urbano com enfoque ambiental. 

4. METODOLOGIA 

Adotou-se como área de estudo o curso d'água Córrego das Palmeiras I e suas 

margens (faixas de 100 metros além do leito maior deste) para definição de 

impactos difusos e pontuais.  

A bacia hidrográfica do Córrego das Palmeiras I está inserida na zona leste da 

cidade de Ribeirão Preto, definida como Zona de Uso Especial (ZUE) pelo Plano 

Diretor do município por se constituir área de recarga do Aquífero Guarani, situando-

se em região de afloramento de arenito Botucatu e Pirambóia. A área da nascente 

do córrego localiza-se em área altamente urbanizada, havendo locais que não 

possuem infraestrutura de saneamento básico, favorecendo-se a contaminação de 

recursos hídricos. Nesta bacia hidrográfica existem outros usos como um 

assentamento rural, um cemitério e algumas indústrias com potencial poluidor. 

As etapas metodológicas adotadas foram revisão bibliográfica, identificação de 

instrumentos e critérios de avaliação de impacto a serem aplicados no estudo de 

caso, levantamento de dados primários ou secundários, análise crítica dos dados, 

identificação de cenários e proposição de alternativas pra elaboração de diretrizes 

de planejamento urbano com enfoque ambiental. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para caracterização da área de estudo, será feito um levantamento de dados in 

situ e mapeamento sobre base cartográfica digital e a elaboração de mapas usando 

sobreposições (overlay). 



Complementarmente aos levantamentos in situ, identificação de impactos 

ambientais difusos está sendo realizada por meio de imagens de satélites e fotos 

dos locais impactados. Em uma segunda etapa serão desenvolvidas matrizes que 

relacionam impactos a atributos, onde os atributos analisados serão escolhidos de 

acordo com sua viabilidade de avaliação em campo. 

A partir das análises das matrizes, algumas diretrizes serão propostas para que 

os impactos associados à ocupação urbana sejam minimizados e que se favoreça a 

adoção de planejamentos urbanos com enfoque ambiental. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os fatores econômicos atrelados ao alto índice de crescimento demográfico e 

expansão urbana geram dois graves problemas: demanda crescente por água, e a 

ocupação das áreas de recarga dificultando a renovação do sistema (CAMPOS, 

2009). Os levantamentos realizados até o momento na área revelam impactos 

relacionados a esgotamento sanitário, malha viária, malha urbana e drenagem, 

como o lançamento de esgoto no córrego e o aumento do assoreamento em alguns 

pontos, o que pode acarretar altos índices de contaminação do recurso hídrico. 

Adicionalmente, foram identificados impactos ligados á alta ocupação das áreas de 

várzeas por conjuntos habitacionais e indústrias, represamento do córrego das 

Palmeiras e disposição irregular de resíduos sólidos domésticos e de construção 

civil. 
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