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APRESENTAÇÃO 

O rio Paraíba do Sul é fortemente impactado pela urbanização dos municípios 

fluminenses, paulistas e mineiros que se desenvolveram às suas margens. Ao mesmo 

tempo, a população que ocupa a Faixa Marginal de Proteção – FMP do rio Paraíba do 

Sul sofre com as constantes inundações de suas casas, estabelecimentos de 

comércio e até mesmo prédios públicos. A cada cheia do rio Paraíba do Sul, os 

prejuízos se multiplicam e o efeito mais nefasto é a exposição da população a 

situações de risco de vida, por enchente e desmoronamento. 

Imbuída do propósito de compatibilizar a ocupação urbana existente ao longo do rio 

Paraíba do Sul no município de Volta Redonda, com a necessidade de preservação do 

corpo hídrico para a presente e futuras gerações, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e do Instituto Estadual 

do Ambiente - INEA promoveu uma licitação pública para contratar os serviços de 

consultoria especializada para desenvolver o “PROJETO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DE ÁREAS URBANAS SITUADAS NAS MARGENS 
DO RIO PARAÍBA DO SUL, TRECHO DE VOLTA REDONDA – RJ”. Nesse processo 

seletivo, sagrou-se vencedora a COHIDRO Consultoria e Projetos Ltda.  

A área de abrangência do Projeto compreende um trecho urbano de 18,5km de 

extensão ao longo do município de Volta Redonda, em ambas as margens do rio 

Paraíba do Sul. Foi estabelecido que a área selecionada para estudo deveria 

contemplar uma faixa de 200m, a fim de abranger a FMP do rio Paraíba do Sul, de 

acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 
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1 INTRODUÇÃO  

Previstas pelo Código Florestal (Lei n° 12.651/12) com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade, as Áreas 

de Preservação Permanente (APPs) foram concebidas como espaços sem previsão 

de uso e ocupação.  

De acordo com o código florestal, para cursos d’água cuja largura esteja entre 50m e 

200m, como é o caso do rio Paraíba do Sul no trecho de Volta Redonda, a área 

destinada a preservação permanente deve ser de 100m. Entretanto, no município, 

historicamente as áreas ribeirinhas do Rio Paraíba do Sul foram ocupadas por 

atividades industriais, comerciais, serviços, residências e vias de tráfego de 

automóveis.  Dessa forma, o uso e ocupação da Área de Preservação Permanente do 

rio constitui, atualmente, área urbana consolidada do município.  

Como em Volta Redonda, essa tem sido a realidade em muitos municípios, ou seja, a 

expansão da ocupação humana não foi acompanhada pelo adequado planejamento 

urbano. Entretanto, há de se considerar que a remoção dessas áreas densamente 

ocupadas e impermeabilizadas exigiria custos econômicos e sociais insuportáveis para 

o poder público. Além de ser inviável economicamente para o Estado, os possíveis 

ganhos ambientais obtidos seriam provavelmente desproporcionais aos esforços 

empreendidos. 

Nesse contexto, o Código Florestal admite a regularização fundiária de núcleos 

urbanos informais que ocupam APPs. De acordo com esta Lei, a regularização se dará 

por meio da apresentação de um projeto de regularização fundiária que inclua estudo 

técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação 

anterior, com adoção das medidas nele preconizadas. 

Desta forma, o presente projeto propôs um zoneamento ambiental com base no 

mapeamento das áreas de risco de inundação e as ações necessárias para mitigação 

dos problemas oriundos da ocupação desordenada das margens do Rio Paraíba do 

Sul, no município de Volta Redonda, de forma a indicar áreas passíveis de 

regularização e não regularizáveis. 
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2 ÁREA DE ABRANGENCIA 

O trecho estudado contempla um estirão fluvial do rio Paraíba do Sul, com cerca de 

18,3 km de extensão, 36,6 km de margens e 200 m de largura por margem no 

município de Volta Redonda. 

Tal área de estudo tem como limite de montante o elevado Presidente Castelo Branco 

e a ponte da Rodovia Lúcio Meira (BR 393) como limite de jusante. Compreende os 

bairros parcialmente contidos na faixa de 200m, na margem esquerda do rio Paraíba 

do Sul, Siderlândia, AeroClube, Jardim Cidade do Aço, Vila Mury, Niterói, barreira 

Cravo, Voldac, Pinto da Serra e São Luís, como também na margem direita do rio 

Paraíba do Sul, a saber, os bairros de Nossa Sra. das Graças, Vila Americana e Volta 

Grande, Além da área da CSN. 

 

Figura  2.1  –  Trecho  estudado  de  18,3  km do  rio  Paraíba  do  Sul  ao  longo  do município  de 
Volta Redonda‐RJ. 

 

 

 

Trecho de 18,3 Km 

Volta Redonda -RJ
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3 PROBLEMÁTICA  

Os principais problemas encontrados na área de estudos são: 

 Processo de urbanização desordenado 

 Impermeabilização do solo 

 Supressões vegetais 

 Aterramento de várzeas 

 Construção de edificações nas margens dos rios 

Como é possível ver na Figura 3.1 esses fatores aumentam e potencializam os efeitos 

dos desastres naturais, como as enchentes/inundações e a erosão/deslizamento de 

encostas. 

 
Figura 3.1 – Imagens de inundações nos locais estudados 
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4 OBJETIVO  

O projeto de regularização fundiária sustentável de áreas urbanas situadas nas 
margens do rio paraíba do Sul, trecho de volta redonda tem como principais 

objetivos: 

 Delimitação das áreas inundáveis do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda  

 Identificação do uso e ocupação do solo das margens do rio Paraíba do Sul 

 Proposição de ações de mitigação do perigo de inundação do rio Paraíba do 

Sul 

 Zoneamento ambiental das margens do rio Paraíba do Sul e indicação das 

áreas regularizáveis e não regularizáveis  

 Proposição de programa de ações para implementação da Regularização 

Fundiária 

5 DIRETRIZES LEGAIS  

As Diretrizes Legais que nortearam o desenvolvimento do projeto foram as seguintes: 

 Resolução CONAMA nº 369/2006 - dispõe sobre os casos excepcionais que 

possibilitem a intervenção ou supressão de vegetação em APPs; 

 Lei Federal nº 12.651/12 – Código Florestal 

 LeiFederaln°13.465/2017 – Dispõe sobre a regularização fundiária rural e 

urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma 

agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; 

 Decreto n° 9.310/2018 – Institui as normas gerais e os procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos 

para a avaliação e a alienação dos imóveis da União. 

 Lei Federal n° 13.465/2017 – Esta lei estabeleceu a criação do termo 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb), o qual, segundo o artigo 9°, abrange 
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Regularização Fundiária Urbana  REURB

SOCIAL (REURB‐S)

população de baixa 
renda 

ESPECÍFICA (REURB‐E)

Demais casos

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação 

dos núcleos urbanos informais ao ordenamento urbano e à titulação de seus 

ocupantes. 

5.1 LEI FEDERAL N° 13.465/2017 

A Lei Federal nº 13.465/2017 foi promulgada em 12 de julho de 2017, após o início do 

presente projeto, contudo foi totalmente absorvida para o desenvolvimento do mesmo. 

Esta Lei distingue entre a Regularização Fundiária Urbana de interesse social 

(REURB-S), voltada para os assentamentos ocupados predominantemente pela 

população de baixa renda, e a Regularização Fundiária Urbana de interesse específico 

(REURB-E), relativa aos demais casos (Figura 5.1). 

Figura 5.1 ‐ Representação esquemática da REURB 

Introduziu o Termo “Núcleo Urbano Informal”, cuja definição, segundo o Artigo 11, 

parágrafo II é a seguinte: 

“Aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, 

a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua 

implantação ou regularização”. 

Entretanto, do ponto de vista ambiental, é considerado Núcleo urbano informal aquele 

que, mesmo estando regular no que tange à dominialidade da propriedade, está 

irregular perante a legislação ambiental relacionada ao Uso do Solo. 

Segundo o Art. 14 da Lei nº 13.465/2017, poderão requerer e promover a Reurb:  

I - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de 
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entidades da administração pública indireta;  

II - Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de 

cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações 

sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações 

civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou 

regularização fundiária urbana;  

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;  

IV - A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e  

V - O Ministério Público.  

Os municípios, em seus territórios, são os principais atores para a execução da Reurb. 

Desta forma, são os principais legitimados e poderão dar início ao procedimento de 

ofício ou com a provocação dos demais legitimados.  

Além de iniciar o procedimento de Reurb, os legitimados podem também promover 

todos os demais atos da Reurb, inclusive os atos cartorários (art. 14, § 1º). A Reurb 

poderá ser promovida por loteadores e incorporadores que deram origem aos núcleos 

urbanos informais, sem prejuízo das sanções cabíveis (penais, cíveis, administrativas), 

decorrentes de irregularidades no loteamento ou na incorporação, em desacordo com 

a Lei nº 6.766/1979. 

De acordo com o Art. 35 da Lei Federal n° 13.465/2017, o projeto completo de 

regularização fundiária conterá, no mínimo: 

I- Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 

profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica-

ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, que demonstrará as unidades, 

as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os 

demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; 

II- Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas 

ou transcrições atingidas, quando for possível; 

III- Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e 
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ambiental; 

IV- Projeto urbanístico; 

V- Memoriais descritivos; 

VI- Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento 

dos ocupantes, quando for o caso; 

VII- Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 

VIII- Estudo técnico ambiental, para os fins previstos na Lei, quando for o caso; 

IX- Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 

compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por 

ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e 

X- Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, 

pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo. 

5.2 Código Florestal (Lei Federal N° 12.651/2012) 

REURB-S 

De acordo com o Art. 64, essas são as diretrizes para Regularização Fundiária Urbana 
de interesse social (REURB-S): 

Na REURB-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto 

de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária 

urbana. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017). 

§1º O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo 

técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação 

anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. 

§2º O estudo técnico mencionado no §1º deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

I - Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 
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II - Especificação dos sistemas de saneamento básico; 

III – proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e 

de inundações; 

IV-recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; 

V – Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, 

considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de 

risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso; 

VI-comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 

regularização proposta; e 

VII-garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. 

REURB-E 

De acordo com o Art. 65, essas são as diretrizes para Regularização Fundiária Urbana 
de interesse específico (REURB-E): 

Na REURB-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será 

admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei 

específica de regularização fundiária urbana. (Redação dada pela Lei nº 13.465, 

de2017) 

§1º O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir 

estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à 

situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos:(Redação dada pela Lei 

nº 13.465, de2017) 

I- a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área; 

II- a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades 

ambientais e das restrições e potencialidades da área; 

III- a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de 

saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos; 
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IV- a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de 

mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas 

superficiais ou subterrâneas; 

V- a especificação da ocupação consolidada existente na área; 

VI- a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de 

movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento 

de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico; 

VII- a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as 

características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida 

proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis 

de regularização; 

VIII- a avaliação dos riscos ambientais; 

IX- a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-

ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e 

X- a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às 

praias e aos corpos d’água, quando couber. 

§2º Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 

(quinze) metros de cada lado. 
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6 PROPOSTA METODOLÓGICA 

Os estudos foram desenvolvidos considerando o perigo a inundação, conforme as 

situações ilustradas a seguir.  
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7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

7.1 ATIVIDADES PRELIMINARES 

• Levantamento de dados e informações secundárias; 

• Vistoria e inspeção da área de estudo 

7.2 LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

A finalidade desses levantamentos foi subsidiar as modelagens hidrodinâmicas e os 

projetos básicos: 

• Levantamentos Topobatimétricos no rio Paraíba do Sul 

• Perfil da linha d’água 

• Topografia 

• Investigações Geotécnicas 

7.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos tiveram como objetivo a definição das vazões máximas de 

cheias correspondentes aos tempos de recorrência de 10, 25 e 50 anos em seções 

estratégicas. 

7.4 CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Foi realizada a identificação do uso e ocupação do solo atual e as principais 

fragilidades ambientais na faixa de 200m ao longo do rio Paraíba do Sul. A seguir são 

apresentados alguns exemplos dos usos identificados. 
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Figura 7.1 – Usos mistos 

 

Figura 7.2 – Educação 
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Figura 7.3 – Setor Público 
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Figura 7.4 – Mapa de uso e ocupação do solo.



 
 

Projeto de Regularização Fundiária Sustentável de Áreas Urbanas Situadas nas Margens do Rio Paraíba 
do Sul, Trecho de Volta Redonda – RJ 
RELATÓRIO FINAL CONSOLIDADO 

17 

7.5 SIMULAÇÃO HIDRODINÂMICA 

Os estudos hidráulicos foram desenvolvidos para determinação das áreas inundáveis 

e estiveram focados na modelagem matemática do sistema de macrodrenagem do rio 

Paraíba do Sul.  Foi desenvolvido o mapeamento de perigo a inundações referente 

aos tempos de recorrência (TR) de 10, 25 e 50 anos para todo o trecho do Rio Paraíba 

do Sul em Volta Redonda. As regiões mais atingidas pelas inundações estão no trecho 

curvo do Rio Paraíba do Sul, sendo Barreira Cravo o bairro mais afetado. A validação 

dos resultados obtidos pelo modelo foi realizada por meio de visitas a campo, de 

interlocução com representantes da Defesa Civil, Superintendência Regional do Médio 

Paraíba do INEA e pessoas residentes. 

7.6 MAPEAMENTO DO RISCO À INUNDAÇÃO 

Foi elaborado a partir do cruzamento das informações relativas as manchas de 

inundação das vazões de cheia relativas ao TR’s de 10, 25 e 50 anos, uso e ocupação 

do solo e a delimitação da Faixa Marginal de proteção vigente. 
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Figura 7.5 – Mapa da mancha de inundação do trecho inicial do rio Paraíba do Sul relativa a cheia de TR de 10, 25 e 50 anos 

LEGENDA
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Figura 7.6 – Mapa da mancha de inundação do trecho médio do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda relativa a cheia de TR de 10, 25 e 50 anos 

LEGENDA 
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Figura 7.7 – Mapa da mancha de inundação do trecho final do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda relativa a cheia de TR de 10, 25 e 50 anos 

LEGENDA 
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Figura 7.8 – Mancha de inundação relativa ao TR de 25 anos na área do Bairro AEROCLUBE 
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Figura 7.9 – Mancha de inundação relativa ao TR de 50 anos na área do Bairro AEROCLUBE 
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7.7 PROJETOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 

Esta etapa teve como objetivo apresentar medidas para mitigação das inundações 

(identificadas através das simulações hidrodinâmicas). As intervenções consistem 

principalmente na implantação de diques (fixos e móveis).  

Na Figura 7.10 é apresentado um esquema com a localização do dique de proteção 

projetado para o bairro Barreira Cravo. Para minimizar o impacto do represamento de 

águas pluviais nas áreas adjacentes ao dique, foi prevista uma readequação do 

sistema de drenagem existente e a implantação de comportas tipo flap nas saídas dos 

deságues, objetivando prevenir o retorno do fluxo de água do Rio Paraíba do Sul pelas 

galerias pluviais (Figura 7.11).  

O dique proposto para o bairro Barreira Cravo (Figura 7.11) foi projetado para ser 

construído em gabião, que é um tipo de estrutura armada flexível, com alta 

durabilidade e resistência. De modo a amenizar o impacto visual, causado por uma 

estrutura desse porte, foi projetado um passeio público denominado Promenade 

Elevado, ocupando o topo do dique. O mesmo está concebido de tal forma que 

manterá o maior número possível de árvores no local, além de possuir as paredes 

voltadas para a pista, escalonadas, contribuindo para a implantação de jardineiras 

verticais, fazendo com que o visual final do dique seja como um grande jardim vertical, 

com um espaço para o público na sua parte superior. 

Já nos bairros Vila Mury e Vila Americana, a intervenção proposta para ambos 

consiste em construir uma pequena mureta.  

A mureta de contenção a ser implantada no bairro Vila Mury consiste em uma 

estrutura para barrar a água que extravasa do rio Paraíba do Sul, tal intervenção 

consiste na construção de estacas pirulitos espaçadas a cada 2,00 metros, tendo 1,10 

m de profundidade ajustada no terreno, com uma laje no nível do terreno de 30 cm de 

comprimento por 10 cm de espessura em uma viga de 20 cm para cima do terreno. 

Ver Figura 7.13. 

Para a área do Aeroclube a solução proposta foi a implantação de diques moveis que 

consistem em estruturas portáteis que deverão ser colocadas com antecedência às 

cheias de projeto. Estas estruturas serão compostas por uma laje de concreto 

contínua com 0,50 m de largura e 0,12 m de espessura que, a cada 1,5 m de 

extensão, será dotada de um compartimento retangular em concreto armado com 
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tampa para fechamento quando não estiver em uso, com o objetivo de implantação de 

um sistema de guias composto por chapas de aço dobradas do tipo “U” que serão 

soldadas, funcionando então, como guias removíveis para a fixação de paramentos de 

madeira que deverão conter as águas que extravasariam do rio Paraíba do Sul 

durante as cheias nos locais indicados pelo projeto. (Ver Figura 7.15). 
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Figura 7.10 – Localização do Diques de Proteção no bairro Barreira Cravo 
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Figura 7.11 – Projeto de microdrenagem no bairro Barreira Cravo 

BARREIRA CRAVO 

PONTOS DE DESÁGUE 
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Figura 7.12 ‐ Projetos de Dique de Gabião, Revegetação, Paisagismo e Urbanismo dos Parques Fluviais as margens do rio Paraíba do Sul 
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Figura 7.13 – Implantação da mureta de proteção contra cheia no Bairro Vila Mury 
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Figura 7.14 ‐ Implantação de Diques de Proteção e revitalização ‐ Vila Americana 
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Figura 7.15 – Implantação do Dique móvel
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7.8 PROJETOS DE REVEGETAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO DOS 
PARQUES FLUVIAIS 

Esses projetos tiveram como principal objetivo a criação de áreas sustentáveis e 

recuperação da integridade ecológica das áreas marginais aos rios, criando 

oportunidades para recreação e aprendizado da população e assegurando desta 

forma a integridade dos recursos naturais. Esses parques fluviais serão construídos de 

duas maneiras denominadas de Promenade Elevado e Promenade de Borda. 

O parque fluvial de promenade elevado consiste na construção de um dique 

longitudinal às margens do rio Paraíba do Sul, com gabião, com a finalidade de mitigar 

as enchentes provenientes do rio Paraíba do Sul e proteger as casas no entorno.  

O gabião é um tipo de estrutura armada flexível, drenante e de durabilidade e 

resistência. O dique possuirá uma altura útil de 2 metros e um comprimento de 1,145 

quilômetros (Km), localizado no bairro Barreira Cravo, paralelo a rua Nicanor Teixeira 

de Carvalho/ Avenida Beira Rio, bairro este mais afetado com os eventos de cheias. 

Na Figura 7.16, pode-se observar um corte com o esquema proposto para o Parque 

Fluvial de Promenade Elevado.  

 

Figura 7.16 ‐ Corte do Parque Fluvial de Promenade Elevado 

Nesse parque existirão trecho com mirantes para que a população possa contemplar a 

paisagem (Figura 7.17).  
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Figura 7.17 – Planta ‐ Mirante do Parque Fluvial no bairro Barreira Cravo. 

De modo a amenizar o impacto visual causado por uma estrutura desse porte, foi-se 

projetado um passeio público, denominado Promenade Elevado, ocupando o topo do 

dique.  

O dique será construído de tal forma que manterá o maior número possível de árvores 

no local, além de possuir as paredes, voltadas para a pista, escalonadas contribuindo 

para a implantação de jardineiras verticais fazendo com que o visual final do dique 

seja como um grande jardim vertical com um espaço para o público no topo (Figura 

7.18). 

 

Figura 7.18 – Vista Frontal do dique e do Jardim Vertical 

A proposta do parque fluvial de Promenade de Borda é a construção de parques que 

ocuparão espaços/jardins em diferentes níveis que descem a partir do nível da via até 

2 metros mais abaixo, em direção ao nível do rio. Esses tipos de parques terão o 

objetivo de promover ocupação e uso para as áreas remanescentes da regularização 

fundiária em trechos das margens do rio Paraíba do Sul. Esses parques são 

construídos de modo a incorporar as árvores existentes. Também nesses parques 

será usado o gabião como elemento de sustentação dos planos, incorporando sua 

estética ao visual do promenade de borda, como pode-se observar na Figura 7.19 e 

Figura 7.20. 
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Figura 7.19 ‐ Parque Fluvial de Promenade de Borda 

Visando manter os espaços com vegetação e incorporando um paisagismo foi 

pensada nas seguintes mudas para o plantio nos parques fluviais conforme quadro 

abaixo. 

Quadro 7.1 – Mudas para Plantio 

N°  NOME CIENTÍFICO   NOME POPULAR  QUANTIDADE
ÁRVORES (total de mudas = 507 un.) 

A1  Jacarandapuberulacham.  JACARANDÁ‐BRANCO   29 

A2  Caesalpiniaferreamart. extull var. leiostachyabenth  PAU‐FERRO   30 

A3  Tabebuia heptaphylla  IPE‐ROXO   30 

A4  Tabebuia vellosoi Toledo  IPE‐AMARELO   30 

A5  Peschierafuchsiaefoliamiers  LEITEIRO  30 

A6  Tibouchinamutabilis Cogn.  MANACÁ‐DA‐SERRA   29 

A7  Cassia ferruginea  CHUVA‐DE‐OURO   30 

A8  Eugenia uniflora L.  PITANGUEIRA   30 

A9  Myrciariatrunciflora Berg  JABOTICABA   30 

A10  Psidiumguajava L.  GOIABA   30 

A11  SchinusterebinthifoliusRaddi  AROEIRINHA  30 

A12  Tibouchina granulosa Cogn.  QUARESMEIRA‐ROXA  30 

A13  Senna multijuga (Rich) Irwin ET Barn.  ALELUIA‐SENNA  30 

A14  Senna macranthera (Collad) Irwin ET Barn.  FEDEGOSO  29 

A15  Erythrinaspeciosa Andrews  MULUNGU  30 

A16  Bixaorellana L.  URUCUM  30 

A17  Bauhinia forficata  PATA DE VACA  30 

FORRAÇÕES (8.313m²) 

B02  Zoysiajapônica  GRAMA ESMERALDA  8.313,00 m² 
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Figura 7.20 – Implantação de Parque Fluvial – Promenade de Borda 
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7.9 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS TALUDES 

O rio Paraíba do Sul no trecho em estudo apresenta taludes com inclinações que 

variam de 11º a 35º. Considerando a altura média da calha de 6,0 m e os materiais 

típicos do aluvião atravessado pela calha do rio, os taludes das seções naturais 

apresentam condições satisfatórias de estabilidade devido à presença da fração silto-

argilosa que compõe os solos do aluvião. 

O escorregamento de taludes acontece quando as tensões cisalhantes ultrapassam a 

resistência ao cisalhamento dos materiais, ao longo de determinadas superfícies de 

ruptura que no caso seriam as margens fluviais estudadas. 

O contato solo-rocha constitui, em geral, uma zona de transição entre esses materiais. 

Quando ocorre um contraste de resistência acentuado entre eles, com inclinação forte 

e, principalmente, na presença de água, a zona de contato pode condicionar a 

instabilidade do talude. 

Os escorregamentos devidos à percolação d’água são ocorrências que se registram 

durante períodos de chuva quando há elevação do nível do lençol freático ou, apenas, 

por saturação das camadas superficiais de solo. Quando os taludes interceptam o 

lençol freático, a manifestação, eventual, da erosão interna pode contribuir para a sua 

estabilização. 

As seções naturais ou mesmo as escavadas com taludes apropriados normalmente 

não apresentam maiores necessidades de revestimento em trechos retilíneos e de 

baixas a médias velocidades (para a vazão de projeto de referência), no entanto, 

quando ocorre a necessidade de conformação dos taludes através do enchimento de 

ravinas erodidas, ou ainda, por desbarrancamento, torna-se necessário o revestimento 

das seções, sem o qual o trabalho de conformação poderá ser  perdido em uma 

eventual cheia que ocorra sem que os taludes conformados adquiram resistência 

natural através do crescimento de vegetação. Nessa situação, procede-se o 

revestimento da seção com base nas velocidades do escoamento previstas para o 

determinado trecho.  

Em trechos especiais, tais como curvas acentuadas, trechos de alta velocidade, 

emboques ou desemboques de pontes, saídas de tributários e outras estruturas 

hidráulicas, por vezes, também se torna necessária a implantação de revestimentos de 

proteção. 
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Portanto, para os trechos nos bairros Vila Americana e Vila Mury foram propostas 

intervenções nos taludes dos corpos hídricos com o intuito de inibir o processo erosivo 

causado pelo escoamento hídrico na calha do rio. As medidas previstas contemplam a 

instalação de grama armada e gabião tipo manta para os respectivos locais (Figura 

7.21, Figura 7.22 e Figura 7.23)  
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Figura 7.21 – Recuperação de Taludes 
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Figura 7.22 – Detalhe do Projeto de recuperação de taludes na área da Vila Americana 
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Figura 7.23 – Detalhe do Projeto de recuperação de taludes na área da Vila Mury 
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8 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO AMBIENTAL 
PARA FMP/APP: 

A Proposta de Zoneamento Ambiental foi elaborada a partir da análise do Plano 

Diretor Municipal vigente (datado de 2008) e de toda a legislação municipal sobre o 

uso do solo urbano (datadas das décadas de 1970 e 1980). O escopo desta etapa foi 

apontar os problemas do zoneamento e dos parâmetros urbanísticos praticados 

historicamente em Volta Redonda, na área de estudo e, uma vez identificados os 

problemas, sugerir modificações.  

8.1 PREMISSAS PARA PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL PARA 
FMP/APP 

• Subdivisão de zonas 

• Disciplina dos usos e atividades, considerando como base o mapeamento das 

áreas inundáveis 

• Restrição de usos 

• Modificação de Parâmetros construtivos 

• Orientação do crescimento da cidade para fora da APP 

8.2 PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL 

A proposta contempla as seguintes divisões: 

• Para as regiões atingidas pelas cheias com tempos de recorrência de 10 e 25 

anos, propôs-se a criação das chamadas Áreas de Resiliência Ambiental 

(ARA), uma vez que são áreas densamente urbanizadas. A proposta da ARA é 

justamente implementar mecanismos de adaptação da malha urbana à 

vulnerabilidade ambiental. 

• Corredor verde – Foi previsto de forma a margear todo o Rio Paraíba do Sul, 

visando a recuperação, recomposição e preservação da mata ciliar. 

• Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) do bairro Vila Americana -. Os 

parâmetros da ZEIS são bastante restritivos por conta do risco de inundações. 

O intuito é evitar ao máximo que a densidade já existente na área venha a 

aumentar. 
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• Área de Ocupação Sustentável (AOS) - Foram definidas três AOS: Central, 

Uso Industrial e Uso Comercial e Residencial. São regiões não atingidas pelas 

cheias, considerado o tempo de recorrência de 25 anos, mas cujos usos 

precisam ser revistos e controlados, devido à proximidade do rio.  

• Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Estadual do Médio Paraíba – Unidade de 

conservação de proteção integral, criada pelo Decreto n° 45.659 de 

18/05/2016, cujo objetivo é “manter a integridade das áreas relevantes da 

Bacia”.  

• Área de Fragilidade Ambiental (AFA) – Fixada por critério distinto, uma vez que 

não é área sujeita a inundação conforme a modelagem hidrodinâmica. Foi 

pensada conforme identificação de área ambientalmente vulnerável, que há 

muitos anos é destinada como depósito de resíduos da atividade siderúrgica, 

comprometendo as condições do solo e da água. 

As Figura 8.1, Figura 8.2 e Figura 8.3 apresentam os mapas com a proposta de 

zoneamento ambiental. 
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Figura 8.1 – Mapa da proposta de zoneamento ambiental para a faixa marginal de proteção – TR 25 anos (Trecho 1) 

LEGENDA 
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Figura 8.2 – Mapa da proposta de zoneamento ambiental para a faixa marginal de proteção – TR 25 anos (Trecho 2) 

LEGENDA 
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Figura 8.3 – Mapa da proposta de zoneamento ambiental para a faixa marginal de proteção – TR 25 anos (Trecho 3) 

LEGENDA 
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8.3 PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB 

Realizou-se a proposta da REURB sob o aspecto ambiental, onde foi apresentado o 

mapeamento de áreas passíveis de regularização e não regularizáveis, considerando 

como principais premissas a delimitação das áreas inundáveis, as intervenções 

propostas e a legislação ambiental vigente. Com base nas informações obtidas da 

prefeitura municipal, foi realizado o enquadramento, considerando se a região possui 

ou não Projeto Aprovado de Loteamento (PAL). Algumas áreas foram classificadas 

como regularizáveis com restrição: a restrição tipo I refere-se à necessidade de 

implementação das intervenções para controle das inundações, e a restrição tipo II 

indica que a regularização está condicionada à manutenção de uma distância mínima 

não edificante de 15 metros, entre a margem do Rio Paraíba do Sul e a edificação, 

podendo ocorrer desfazimento parcial das edificações. 

Os trechos onde as edificações ocupam a calha do rio e/ou aqueles nos quais não foi 

possível a mitigação das inundações, foram classificados como áreas não 

regularizáveis, do ponto de vista ambiental. As Figura 8.4, Figura 8.5 e Figura 8.6 

apresentam os mapas com a proposta de REURB para 100m de margens ao longo do 

rio Paraíba do Sul. 
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Figura 8.4 – Proposta de REURB (Trecho 01) 

LEGENDA 
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Figura 8.5 – Proposta de REURB (Trecho 02) 

LEGENDA 
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Figura 8.6 – Proposta de REURB (Trecho 03)

LEGENDA 
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9 PLANOS E PROGRAMAS 

Os estudos desenvolvidos no Projeto com vistas à mitigação dos efeitos das cheias no 

perímetro urbano de Volta Redonda preconizaram uma série de intervenções que 

necessitam do estabelecimento das estratégias adequadas para sua 

operacionalização. Tais estratégias possuem vertentes político-institucionais, técnicas, 

financeiras e organizacionais, entre outras, e podem envolver o estabelecimento de 

parcerias, a criação de consórcios regionais/intermunicipais, a implementação de 

política municipal, além de muitas outras ações. 

Tendo em vista a complexidade do arranjo institucional necessário para a 

implementação dos programas e intervenções previstos para o atendimento dos 

objetivos propostos, faz-se necessário o estabelecimento de três horizontes temporais 

que deverão balizar as metas físicas para a implementação das intervenções e 

medidas previstas, de forma a tornar possível, quando da formulação final do plano de 

ações, a sua análise segundo o nível de avaliação apropriado. Assim, estabeleceram-

se os seguintes Horizontes Temporais: 

 Curto Prazo: Medidas, Programas e intervenções que deverão implementadas 

até 2030,  

 Médio Prazo: Medidas, Programas e intervenções que deverão implementadas 

até 2060,  

 Longo Prazo: Medidas, Programas e intervenções que deverão 

implementadas após 2060. 

9.1 RESPONSABILIDADES INSTITUIONAIS E FONTES DE FINANCIAMENTO 
PARA AS OBRAS E AÇÕES PREVISTAS 

Com relação às responsabilidades pela implementação da infraestrutura necessária 

prevista nos estudos elaborados cabe registrar os seguintes os seguintes artigos da 

Lei No 13.465 de 11 de julho de 2017: 

Art. 33.  Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização 

fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.   

Parágrafo único.  A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e 

da implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes 

procedimentos:  
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I - na Reurb-S:  

a) operada sobre área de titularidade de ente público, caberão ao referido ente 

público ou ao Município promotor a responsabilidade de elaborar o projeto de 

regularização fundiária nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a 

implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e  

b) operada sobre área titularizada por particular, caberão ao Município a 

responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a 

implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;   

II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus 

potenciais beneficiários ou requerentes privados;   

III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município 

poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e 

da implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus 

beneficiários.  

 

Visando possibilitar o custeio da implantação da infraestrutura necessária e para 

implementação da Reurb no município de Volta Redonda, foram elencados a seguir 

alguns Programas/Linhas de financiamento para a obtenção de recursos: 

 FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - Ministério das 
Cidades - É um fundo de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e 

gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito 

do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, destinados a 

implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. 

Este fundo destina recursos para a compensação, total ou parcial, dos custos 

referentes aos atos registrais sendo que os repasses ficam condicionadas ao 

oferecimento de contrapartida do respectivo ente federativo, nas condições 

estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo e nos termos da lei 

complementar nº 101, de 4/05/2000. 

 Avançar Cidades - Saneamento - Ministério das Cidades - Este programa 
tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país e está 

sendo implementado por meio de processo de seleção pública de 

empreendimentos com vistas à contratação de operações de crédito para 

financiar ações de saneamento básico ao setor público. 

 Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - Ministério das Cidades - Este 

programa tem o objetivo de melhorar a circulação das pessoas nos ambientes 

urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana 
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voltadas à qualificação viária, ao transporte público coletivo sobre pneus, ao 

transporte não motorizado (transporte ativo) e à elaboração de planos de 

mobilidade urbana e de projetos executivos. Os recursos disponibilizados para 

o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições 

constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade 

Urbana – Pró-Transporte, regulamentado pela Instrução Normativa nº 27/2017. 

 Programa Planejamento Urbano- Ação Apoio à Regularização Fundiária 
em Áreas Urbanas (Papel Passado) - Ministério das Cidades - Este 

programa tem como objetivo apoiar estados, municípios, entidades civis sem 

fins lucrativos e defensorias públicas dos estados, na implementação de 

atividades de regularização fundiária de assentamentos urbanos, como forma 

de promover sua integração à cidade e de assegurar à população moradora 

segurança jurídica na posse. 

 Programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Ministério da 
Integração Nacional - Este programa objetiva apoiar financeiramente Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nas ações visando ao planejamento urbano 

voltado para a redução dos riscos advindos de inundações, enxurradas e 

deslizamentos em áreas urbanas. 

 Programa de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e 
Saneamento Integrado - Ministério das Cidades - Este Programa destinado 

aos Municípios com mais de 50.000 habitantes tem como objetivo apoiar à 

implantação, ampliação e melhorias de Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Sistemas de Esgotamento Sanitário e intervenções de Saneamento 

Integrado. 

 AGEVAP – Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Esta entidade consiste 

no braço executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul que 

recebe e aplica os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na 

bacia, financiando projetos que melhorem as condições ambientais na Bacia do 

Paraíba do Sul. 

 FUNASA - É o órgão executivo do Ministério da Saúde que tem por objetivo 

promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de 

saneamento e saúde ambiental e fomentar as ações de educação em saúde 

ambiental na Cooperação Técnica em Saúde Ambiental e Saneamento Básico. 

 FECAM - O Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Urbano (FECAM) foi criado pela Lei 1060, de 10 de novembro de 1986 – mais 
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tarde alterado pelas leis 2575, de 19 de junho de 1996; 3520, de 27 de 

dezembro de 2000; e 4143, de 28 de agosto de 2003 –, com o objetivo de 

atender às necessidades financeiras de projetos e programas ambientais e de 

desenvolvimento urbano em consonância com o disposto no parágrafo 3º do 

artigo 263 da Constituição Estadual. O FECAM financia projetos ambientais e 

para o desenvolvimento urbano em todo o Estado do Rio de Janeiro, 

englobando diversas áreas, tais como reflorestamento, recuperação de áreas 

degradadas, canalização de cursos d’água, educação ambiental, implantação 

de novas tecnologias menos poluentes, despoluição de praias e saneamento. 

As principais ações e intervenções propostas nos estudos elaborados com 

suas estimativas de custos são apresentadas no quadro 3.1 na sequência. 
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Quadro - 3.1 - Principais Ações e Intervenções Propostas nos Estudos. 

Prazo  Ações/Intervenções 
Estimativa de Custos das 

Intervenções Sem 
Desoneração (R$) 

1ª Etapa: Até 
2030 

1) Execução de dois Parques Fluviais de Borda, 
pilotos nos trechos onde não ocorrem 
ocupação. 

1.888.353,13 

2) Proteção das Margens do rio na Vila Mury;  1.657.980,71 
3) Regularização fundiária/ambiental dos 
imóveis sem restrições (risco a inundação).  ‐ 

2ª Etapa até 
2060 

1) Urbanização e Implantação de Mureta de 
Proteção na Vila Americana;  863.586,76 

2) Implantação de 54 Módulos de Parque 
Fluviais elevados, Dique fixo e Adequação do 
Sistema de Drenagem no bairro Barreira Cravo.

12.766.862,05 

3) Implantação de Diques Móveis no bairro 
Aero Clube e sob a ponte;  1.710.897,52 

4) Implantação de Mureta de proteção no 
bairro Vila Mury;  1.881.451,20 

5) Regularização fundiária/ambiental dos 
imóveis com restrições.  ‐ 

3ª Etapa após 
2060 

1) Implantação dos Parques Fluviais e 
Recomposição dos Taludes onde atualmente 
existe ocupação no bairro Vila Americana. 

7.416.059,36 

2) Remoção e realocação da população 
ribeirinha nas áreas de intervenção.  86.849.248,09 

Custos sem desoneração‐ Base: EMOP‐Jun/2018 

Na sequência são apresentadas os Planos e Programas e Intervenções previstos para 

cada um dos horizontes temporais estabelecidos. Os arranjos gerais das Intervenções 

estão nos desenhos DE-0314-0401-0000-001 e 002. 

As Figura 9.1e Figura 9.2 na sequência apresentam as intervenções previstas nos 

estudos por etapa. 
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Figura 9.1 – Intervenções previstas por etapa   
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Figura 9.2 ‐ Intervenções Previstas por Etapa 
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10 FLUXOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O Anexo I apresenta o Fluxograma para implementação de Regularização Fundiária 

Urbana, com enfoque em Áreas de Preservação Permanente de margens de rio 

Paraíba do Sul. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a realização da Reurb, tanto de interesse social quanto específico, é necessário 

que sejam cumpridas as obrigações do art. 13, § 7º da Lei nº 13.465/2017, abaixo 

transcrito: 

Art. 13, § 7º: A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para 

prestação de serviço público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição 

de energia elétrica, ou outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da 

Reurb realizar a conexão da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de 

distribuição de energia elétrica e adotar as demais providências necessárias à 

utilização do serviço. 

A Reurb poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente 

existentes até 22 de dezembro de 2016, a fim de evitar novas ocupações irregulares 

com a expectativa de futura regularização. A regularização fundiária não poderá servir 

de pretexto ou estímulo para casos de ocupações desordenadas recentes, em áreas 

urbanas não consolidadas e com possibilidade de reversão.  

Para isso o município deverá criar uma rotina especial de fiscalização nas margens do 

rio Paraíba do Sul visando impedir novas ocupações sem as devidas autorizações.  

12 LISTA DE DESENHOS 

ITEM TÍTULO DO DESENHO NUMERO DO DESENHO

1 
ARRANJO GERAL DAS MEDIDAS DE INTERVENÇÕES 
ESTRUTURAIS 
DE CONTROLE E PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES – 
FOLHA 1/2 
 

DE-0314-0401-0000-001 

2 
ARRANJO GERAL DAS MEDIDAS DE INTERVENÇÕES 
ESTRUTURAIS 
DE CONTROLE E PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES – 
FOLHA 2/2 
 

DE-0314-0401-0000-002 
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ANEXO 

FLUXOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Requerimento 

dos legitimados 

Legitimados: 

I - União, os Estados, 
e os Municípios; 
II - Os beneficiários, 
individual ou 
coletividade; 
III - Proprietários de 
imóveis ou de 
terrenos; 
IV - Defensoria 
Pública; 
V - Ministério Público 

Buscando a desjudicialização e 

simplificação dos procedimentos, 

a regularização fundiária é 

processada administrativamente 

pelo município. 

II) Processamento 

administrativo do 

requerimento, no qual será 

conferido prazo para 

manifestação dos titulares 

de direitos reais sobre o 

imóvel e dos confrontantes 

III) Elaboração do 

projeto de 

regularização fundiária  

IV) Saneamento do 

processo administrativo  

Procedimento que tem a 

finalidade de eliminar os 

vícios, irregularidades ou 

nulidades processuais  

O que deve constar na decisão 
do município 
I – Indicação das intervenções a 
serem executadas, se for o caso, 
conforme projeto de regularização 
fundiária 
II – Aprovação do projeto de 
regularização fundiária  
III - Proprietários de imóveis ou de 
terrenos; 
IV - Defensoria Pública; 
V - Ministério Público 

V) Decisão da 

autoridade Competente  

O que é CRF? 
Documento expedito pelo município ao 

final do processo de REUURB, 

constituído do projeto de regularização 

fundiária aprovado, do termo de 

compromisso relativo a sua execução e 

no caso da legitimação de posse, da 

listagem dos ocupantes do núcleo 

urbano informal regularizado, da devida 

qualificação destes e dos direitos reais 

que lhes foram conferidos 

VI) Expedição da CRF 

(Certidão de Regularização 

Fundiária) pelo município 

O registro da CRF e do projeto de 

regularização fundiária aprovado 

será requerido diretamente ao 

oficial do cartório de registro de 

imóveis da situação do imóvel e 

será efetivado independentemente 

de determinação judicial ou do 

Ministério Público  

VII) registro do CRF e projeto 

de regularização fundiária 

aprovado perante o oficial do 

cartório de registro de imóveis 

em que se situe a unidade 

imobiliária com destinação 

urbana regularizada  


