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Resumo – Este artigo tem como objetivo  apresentar um breve histórico da ordenação do 

espaço urbano em Belo Horizonte, seguido de uma revisão das principais características 

da lei de uso e ocupação do solo atualmente vigente e da sua antecessora, enfocando os 

aspectos intervenientes no sistema de drenagem. O estudo procurou conhecer as 

diferenças entre os zoneamentos propostos pelas duas leis para a cidade e identificar 

possíveis mudanças quanto aos aspectos que interferem na drenagem das águas pluviais, 

visando avaliar, qualitativamente, as propostas da nova lei, comparativamente às 

possibilidades da lei anterior. 

 

 

Abstract – This paper presents a brief history of the legal aspects involving the land use 

in the city of Belo Horizonte and its occupation. It  also presents a revision of the main 

characteristics of the current and the former land use legislations, focusing on the aspects 

related to the drainage system. The study aimed to analyse the differences between both 

two legislations and the possibilities they offer, trying to identify possible changes which 

can interfere in the drainage system. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização, caracterizada pela concentração cada vez mais densa da 

população em aglomerações urbanas, é um fenômeno mundial. Segundo I.A.U.R.I.F. 

(1997), em 1950, a população urbana representava apenas 25% da população mundial, ao 

passo que, em 1990, a parcela urbana já representava 45%, prevendo-se um valor acima 

de 60% para o ano 2025. Observa-se, também, o crescimento do número de cidades 

atingindo 1 milhão de habitantes, prevendo-se, de um total de 157 em 1975, um aumento 

para 320 no ano 2000. 

No Brasil, segundo Tucci (1997), é previsto que pelo menos duas cidades 

apresentem mais de 10 milhões de habitantes no ano 2000. Atualmente, pelo menos 12 

cidades possuem mais de 1 milhão de habitantes, sendo a taxa da população urbana 

brasileira de cerca de 76%. O processo de urbanização no país acelerou-se após a década 

de 60, gerando várias cidades com infra-estrutura inadequada, que, segundo o Censo de 

1991, tendem a se expandir para as periferias que crescem a taxas bem elevadas. Face a 

esta crescente aglomeração, o interesse pelo escoamento das águas pluviais em áreas 

urbanas tem crescido muito, uma vez que os efeitos da urbanização sobre este é 

notadamente reconhecido por todos os setores da sociedade, manifestando-se, em muitos 

casos, na forma de graves problemas de inundações com perdas de vidas humanas e 

prejuízos financeiros. 

Tendo em vista a questão apresentada, impõe-se a necessidade de uma política 

de drenagem que aponte novas soluções para os problemas do setor e direcione as ações 

do Poder Público de forma a possibilitar um melhor desempenho dos sistemas existentes 

e o planejamento de novos projetos. O conjunto de ações necessárias inclui a melhoria do 

conhecimento dos processos envolvidos em hidrologia urbana, a integração das questões 

de drenagem e urbanismo, bem como o planejamento adequado da ocupação do espaço 

urbano. 

Com relação a este último aspecto, no caso de Belo Horizonte, recentes 

alterações da legislação de uso e ocupação do solo incitam a avaliação de seu papel no 

contexto de drenagem urbana. 

Dessa forma, este artigo tem como objetivo apresentar um breve histórico da 

ordenação do espaço urbano em Belo Horizonte, seguido de uma revisão das principais 

características da lei de uso e ocupação do solo atualmente vigente e da sua antecessora, 

enfocando os aspectos intervenientes no sistema de drenagem. O estudo procurou 

evidenciar as diferenças entre os zoneamentos propostos pelas duas leis para a cidade e 

identificar possíveis mudanças quanto aos aspectos que interferem na drenagem das 

águas pluviais, visando avaliar, qualitativamente, as propostas da nova lei, 

comparativamente às possibilidades da lei anterior.  

Os resultados deste artigo representam parte de uma analise mais ampla 

desenvolvida em Ramos (1998). 
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LEGISLAÇÃO URBANISTICA 

Leis específicas para direcionar a ocupação do espaço urbano e o uso destinado 

ao solo de um município encontram-se, em geral, inseridas na legislação urbanística em 

vigor. Estas leis constituem instrumentos institucionais reguladores que buscam, muitas 

vezes, corrigir os efeitos de um crescimento desordenado que se refletem negativamente 

na estrutura urbana (Leite, 1994). 

As disposições contidas nas leis de uso e ocupação do solo são elementos de 

grande importância nas questões de drenagem, uma vez que as condições de produção e 

ocupação do espaço irão atuar na cobertura do solo, influenciando os processos 

hidrológicos envolvidos no escoamento das águas pluviais. Tucci (1997), por exemplo, 

comenta que as enchentes nas cidades brasileiras constituem um “processo gerado 

principalmente pela falta de disciplinamento da ocupação urbana”. 

O conhecimento do grau de impermeabilização do solo, tipo de cobertura e 

forma de ocupação da bacia hidrográfica torna-se um passo essencial na elaboração de 

projetos de drenagem que necessitam quantificar o escoamento superficial. As 

disposições legais permitirão, ainda, inferir estes aspectos em situações quando se tem em 

vista a configuração de cenários futuros de ocupação da bacia, como, por exemplo, no 

dimensionamento e planejamento do sistema de drenagem. 

O levantamento das possibilidades de adensamento do território permitidas pela 

legislação pertinente é, portanto, básico para os estudos hidrológicos de projetos de 

drenagem, mesmo sabendo-se que as políticas regulatórias de uso e ocupação do solo de 

um município apresentam imprevisibilidade de resultados. 

No caso específico de Belo Horizonte, foi aprovada, em 1996, a Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal 7.166 de 27 de agosto de 1996), 

em substituição à lei anteriormente em vigor, a saber, a Lei Municipal 4.034 de 1985. 

Esta nova lei é conseqüência das diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do 

Município, instituído pela Lei Municipal 7.165 de 27 de agosto de 1996 e em vigor desde  

dezembro de 1996, que conduziram a novas propostas de ordenamento da ocupação e do 

uso do solo urbano (PBH, 1996). Ela veio implementar um novo zoneamento em todo o 

território do município, com características e parâmetros urbanísticos diferenciados e 

possibilidades de adensamento distintas daquelas permitidas pela lei anteriormente em 

vigor.  

Este novo cenário estabelecido, além de requerer, no caso do município, a 

reavaliação de alguns parâmetros hidrológicos utilizados nos cálculos envolvidos em 

projetos de drenagem urbana, cujos valores encontram-se estimados conforme as 

disposições da lei anterior de 1985, abre espaço para a reflexão do papel destas diretrizes 

legais, tendo em vista sua influência no sistema de drenagem urbana e no controle de 

inundações. 

 

ASPECTOS HISTORICOS DA ORDENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Segundo Leite (1994), a ação do Poder Público na condução do processo de 

ocupação do solo de Belo Horizonte constitui especificidade da cidade ao longo de sua 
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história. De fato, já no momento da concepção da cidade constatam-se as primeiras ações 

que pretendiam direcionar a expansão da cidade e controlar a ordenação de seu espaço. O 

zoneamento inicial, definindo as áreas urbana, suburbana e rural, funcionava como 

instrumento para o controle da ocupação do solo, sendo mesmo indicados em planta os 

espaços reservados para os diversos usos então previstos, como, por exemplo, moradias 

de funcionários, uso do Estado ou doação a antigos proprietários (FJP/CEHC, 1997). Este 

zoneamento, segundo Magalhães e Andrade (1989), privilegiava funcionários públicos e 

soldados e deixava os trabalhadores sem lugar definido para sua moradia e à margem dos 

espaços beneficiados com infra-estrutura. 

O vertiginoso crescimento da cidade, em contínuo e desordenado processo de 

ocupação, induziu a freqüentes intervenções voltadas para o planejamento e 

disciplinamento do espaço urbano. Assim, em meados da década de 70, prevalecia em 

Belo Horizonte a divisão do território em 4 zonas: zona central ou comercial, zona urbana 

ou residencial, zona suburbana e zona rural, sujeitas a legislações de parcelamento e de 

ocupação do solo datadas das décadas de 30 e 40, como, por exemplo, o Código de Obras 

legislando sobre a ocupação (Leite, 1994). 

A partir de 1971, foram realizadas pela Fundação João Pinheiro uma série de 

pesquisas visando evidenciar os principais problemas metropolitanos e elaborar um 

"Plano Metropolitano de Belo Horizonte". A complexidade dos trabalhos levou à criação 

da Superintendência do Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

conhecida por PLAMBEL, autarquia estadual, a quem competia os trabalhos técnicos de 

diagnóstico e planejamento das ações públicas para a região. O primeiro grande projeto 

do PLAMBEL, o "Plano de Desenvolvimento Integrado Econômico e Social da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte" continha "parâmetros para as densidades desejáveis e 

toleráveis nas diversas áreas" da região (Leite, 1994). 

Um sub-produto deste plano, o POS ("Plano de Ocupação do Solo"), aprovado 

em agosto de 1976, constituiu a base para a elaboração da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de Belo Horizonte (Lei Municipal 2.662/76), aprovada em dezembro do mesmo ano, 

que representou, basicamente, a transposição para o formato de lei de alguns dos 

principais aspectos contidos no POS (Matos, 1988). Até então, o Código de Obras, em 

vigência desde 1940, e algumas leis complementares posteriores permaneciam como a 

grande referência de legislação urbanística da cidade (Leite, 1994). 

Segundo Leite (1994), a proposta desta lei foi fruto de uma análise dos usos 

então praticados e das tendências evolutivas da cidade, com o objetivo de compreender a 

organização existente, a ocupação do espaço urbano e os problemas relevantes na época. 

A lei buscava “exercer controle sobre o processo de produção do espaço urbano da 

cidade, disciplinando a ocupação” e “orientando a implantação de obras de infra-

estrutura” (FJP/CEHC, 1997). 

A revisão e atualização da legislação de 1976, dentro de um contexto de amplas 

reformas administrativas em meados da década de 80, culminou na Lei Municipal no 

4.034 de março de 1985 que, sem alterar substancialmente os padrões vigentes, 
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introduziu algumas modificações no zoneamento urbano, buscando corrigir distorções 

que se evidenciavam na cidade (PBH, 1985). 

Suas propostas vigoraram até 1996 com a entrada da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação - Lei Municipal 7.166 de 27 de agosto de 1996 (PBH, 1996) que introduziu um 

novo zoneamento para a cidade e novas abordagens no que se refere a considerações de 

aspectos geotécnicos e ambientais no parcelamento do solo. A introdução de critérios 

geotécnicos objetivou o controle da ocupação e adensamento de áreas consideradas de 

risco, definidas pelo Plano Diretor do município, incluindo áreas junto a córregos, 

sujeitas a inundações (PBH, 1995). 

 

ZONEAMENTO URBANO 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1985 

A lei de uso e ocupação do solo de 1985, Lei Municipal 4.034, esteve em vigor 

até 1996 e surgiu como resultado da revisão e atualização da legislação urbanística na 

época vigente, datada de 1976. Sua proposta de zoneamento dividia o território do 

município em áreas homogêneas de uso e ocupação: Zonas Residenciais (ZR); Zonas 

Comerciais (ZC) dispostas ao longo dos corredores de tráfego; Zona Industrial (ZI); 

Setores Especiais (SE); Zona de Expansão Urbana (ZEU); Zona Rural, áreas fora do 

perímetro urbano. A Tabela 1 conjuga informações presentes em Matos (1988) e no texto 

da lei municipal (PBH, 1985), identificando algumas características principais que 

possibilitam distinguir as diferentes zonas de ocupação. Os usos permitidos e a 

caracterização detalhada de cada zona encontram-se em PBH (1985). 

 

 

Tabela 1- Características do zoneamento urbano da Lei Municipal 4.034/85 

 

Zona Principais Características do Uso do Solo 

ZR-1 Zona Residencial unifamiliar – Lote mínimo = 1000 m2 

ZR-2 Zona Residencial unifamiliar  

ZR-3 Zona Residencial unifamiliar ou multifamiliar 

Edificações de Uso Misto 

Uso Comercial e de Serviço Local  

ZR-4A Zona Residencial multifamiliar  

Edificações de Uso Misto  

Uso Comercial e de Serviço Local  

* Densidade intermediária entre a ZR-3 e a ZR-4 

ZR-4 Zona Residencial multifamiliar 

Edificações de Uso Misto 

Uso Comercial e de Serviço Local  

* Zona de áreas onde o adensamento não seria recomendável pela 

inexistência de infra-estrutura 
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ZR-4B Zona Residencial Unifamiliar e Multifamiliar horizontal ou vertical  

Edificações de Uso Misto 

Uso Comercial e de Serviço Local  

* Zona de áreas que permitem maior adensamento devido à infra-estrutura 

local 

ZR-5 Zona de uso Residencial unifamiliar ou multifamiliar 

* Localização nas áreas internas à Av. do Contorno 

ZR-6 Zona Residencial multifamiliar  

Uso Comercial e de Serviço de caráter Local, de Bairro e Principal 

Uso Múltiplo – Verticalidade Acentuada 

* Localização nas quadras do centro da cidade 

ZC-1 Zona Comercial e de Serviço de caráter Local e de Bairro 

* Localização preponderante nas vias locais do sistema viário 

ZC-2 Zona Comercial de Serviço de caráter Local, de Bairro e Principal 

Ocupação Vertical 

* Localização preponderante nas vias arteriais do sistema viário 

ZC-3 Zona Comercial e de Serviço de caráter Local, de Bairro e Principal  

 

Uso Múltiplo – Ocupação Vertical 

* Localização preponderante em importantes avenidas do sistema viário, 

como Av. Amazonas, Av. Antônio Carlos, Av. Cristiano Machado. 

 Uso Múltiplo – Ocupação Vertical 

*Localização preponderante em importantes avenidas do sitema viário 

ZC-4 Zona de uso Comercial e Industrial, depósitos e serviços pesados 

Ocupação Vertical ou Horizontal   

* Localização preponderante às margens de vias expressas 

ZC-5 Zona Comercial - Uso Múltiplos 

 *Localização nas áreas centrais 

ZC-6 Zona Comercial - Alta verticalidade 

* Localização no centro urbano principal 

ZI Zona de Uso Industrial variado 

SE-1 Espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos à preservação: 

- áreas de preservação paisagística ou de proteção de mananciais 

- bosques, matas naturais, reservas florestais e minerais, parques urbanos, 

monumentos históricos e áreas de valor estratégico para a segurança 

pública 

SE-2 Áreas destinadas aos Serviços de Uso Coletivo Local, de Bairro e Principal 

* atividades voltadas para o atendimento da população: terminais 

rodoviários, cemitérios, parques, zoológico, hospitais, escolas, campus 

universitário, etc. 

SE-3 Áreas para desenvolvimento de projetos especiais: 

-implantação de sistema viário, 

-eixos de transportes ferroviários ou de massa, 

-áreas destinadas a programas habitacionais 
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SE-4 Áreas ocupadas por favelas, com população economicamente carente 

ZEU -

1,2,3,4 

Áreas não parceladas do perímetro urbano 

Zonas de Expansão Urbana 

Zona 

Rural 

Áreas onde é vedado o parcelamento para fins urbanos 

Adaptado de Matos (1988) 

  

Segundo PBH (1995), esta lei de 1985 permitia a ocupação e o adensamento de 

áreas impróprias e áreas de risco, por não considerar critérios geotécnicos para o 

estabelecimento de suas diretrizes. O documento aponta também para o fato de que, em 

algumas áreas, era possível uma taxa de ocupação de 100%, impermeabilizando todo o 

lote, e que, onde os critérios de ocupação não estabeleciam limites quanto ao número de 

unidades habitacionais a serem construídas em cada lote, observou-se o adensamento 

exacerbado destas áreas, com reflexos negativos para a cidade. 

 

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1996 

A atual legislação propôs romper “com o zoneamento funcionalista por 

atividades” da lei anterior e possibilitar a “flexibilização dos usos, entendida como a 

possibilidade de instalação dos usos não-residenciais em todas as áreas urbanizadas do 

município”, “desde que não gerem incômodos ao bem-estar coletivo” (PBH, 1995). 

Atualmente, todo o território do município é considerado área urbana e dividido 

em zonas segundo diferentes potenciais de adensamento e demandas de preservação e 

proteção ambiental, histórica e cultural, arqueológica ou paisagística: Zona de 

Preservação Ambiental (ZPAM) ; Zona de Proteção (ZP); Zona de Adensamento Restrito 

(ZAR); Zona de Adensamento Preferencial (ZAP); Zona Adensada (ZA); Zona de 

Especial Interesse Social (ZEIS); Zonas Centrais (ZC), correspondendo a quatro áreas 

distintas no município; Zona de Grandes Equipamentos (ZE). Estas zonas e suas 

subdivisões encontram-se caracterizadas resumidamente na Tabela 2. 

A legislação estabelece também algumas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) 

que por suas características específicas e peculiaridades exigem parâmetros urbanísticos 

diferenciados, mais restritivos, que se sobrepõem e preponderam em relação aos do 

macrozoneamento. Estas áreas estão sujeitas a políticas específicas, permanentes ou não. 

A descrição detalhada do zoneamento proposto e de suas características encontra-se em 

PBH (1996). 

Cada uma das zonas urbanas apresenta parâmetros urbanísticos a serem 

considerados quando da sua ocupação, dentre eles: coeficiente de aproveitamento, taxa de 

ocupação, quota de terreno por unidade habitacional e taxa de permeabilização mínima. 

A Tabela 3 apresenta os valores destes dois últimos parâmetros urbanísticos, 

considerados de maior interesse para o presente estudo e introduzidos no município pela 

atual legislação. 
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Tabela 2- Características do zoneamento urbano da Lei Municipal 7.166/96 

Zona Principais Características do Uso do Solo 

ZPAM Regiões destinadas à preservação e recuperação de ecossistemas 

É vedada a ocupação do solo, exceto por edificações destinadas a 

serviço de apoio e manutenção 

ZP Regiões de proteção ambiental e preservação do patrimônio 

histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico, sujeitas ao contrôle 

da ocupação, visando baixa densidade e maior taxa de 

permeabilização: ZP-1: regiões de proteção predominantemente 

desocupadas; ZP-2: regiões de proteção predominantemente 

ocupadas; ZP-3: regiões de proteção em processo de ocupação 

ZAR Regiões em que a ocupação é desestimulada, em razão da ausência 

ou deficiência de infra-estrutura urbana, da precariedade ou 

saturação da articulação viária, ou da adversidade das condições 

topográficas: ZAR-1: regiões em que se faz necessário manter 

baixa densidade demográfica; ZAR-2: regiões que exigem a 

restrição da ocupação 

ZA Regiões onde o adensamento deve ser contido, por apresentarem 

alta densidade demográfica e intensa utilização da infra-estrutura 

urbana. 

ZAP Regiões passíveis de adensamento, em decorrência de condições 

favoráveis de infra-estrutura e de topografia 

ZC Regiões de configuração de centro, nas quais é permitido maior 

adensamento demográfico e maior verticalização das edificações: 

ZHIP: Zona Hipercentral; ZCBH: Zona Central de Belo Horizonte 

ZCBA: Zona Central do Barreiro; ZCVN: Zona Central de Venda 

Nova 

ZEIS Regiões nas quais há interesse público em ordenar a ocupação, por 

meio de urbanização e regularização fundiária, ou em implantar ou 

complementar programas habitacionais de interesse social: ZEIS-1: 

regiões ocupadas desordenadamente por populações de baixa renda 

ZEIS-2: regiões não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas 

ZEIS-3: regiões edificadas onde tenham sido implantados conjuntos 

habitacionais de interesse social 

ZE Regiões ocupadas por grandes equipamentos de interesse municipal 

ou a eles destinadas: universidade, aeroporto, cemitério, complexo 

esportivo, quartel, pólo industrial, equipamentos de lazer 

Adaptado de PBH (1996) 
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Tabela 3- Alguns parâmetros urbanísticos de interesse - Lei Municipal 7.166/96 

Zona Quota de terreno por unidade 

habitacional 

Taxa de permeabilização 

mínima 

ZPAM - 95% 

ZP-1 2500 m2/un 70% 

ZP-2 1000 m2/un 30% 

ZP-3 90 m2/un  30% 

ZAR-1 180 m2/un 20% 

ZAR-2 45 m2/un 20% 

ZA 40 m2/un 20% 

ZAP 25 m2/un 20% 

ZHIP 10 m2/un 20% 

ZCBH 20 m2/un 20% 

ZCBA 25 m2/un 20% 

ZCVN 25 m2/un 20% 

ZEIS - - 

ZE - - 

Fonte: PBH (1996) 

 

Segundo a legislação (PBH, 1996), a quota de terreno por unidade habitacional é 

o instrumento que controla "o nível de adensamento nas edificações destinadas ao uso 

residencial ou na parte residencial das de uso misto" (Art. 47). A taxa de 

permeabilização, por sua vez, é considerada como a área descoberta e permeável do 

terreno, "dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio climático e propicie alívio 

para o sistema público de drenagem urbana" (Art. 50). O terreno pode ser 

impermeabilizado 100% desde que exista nas edificações área descoberta equivalente à 

taxa de permeabilização mínima, áreas com jardineiras, por exemplo, ou desde que seja 

construída "caixa de captação e drenagem que retarde o lançamento das águas pluviais". 

Esta caixa "deve possibilitar a retenção de até 30 l (trinta litros) de água pluvial por metro 

quadrado de terreno impermeabilizado" que exceda o limite permitido conforme a taxa de 

permeabilização mínima. A lei prevê, ainda, a dispensa desta taxa nos casos em que, 

comprovadamente, seja desaconselhável a permeabilização do terreno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos aspectos legais referentes ao uso e ocupação do solo em Belo 

Horizonte, observa-se que a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e o novo 

Plano Diretor do Município (PBH, 1996), em vigor desde 1996, apresentam-se com uma 

abordagem que procura, entre vários aspectos, a valorização de áreas verdes de 

preservação, incluindo o incentivo à preservação da vegetação arbórea existente nos 
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lotes, a maior permeabilização do solo nos terrenos, evitando a ocupação de 100% do lote 

permitida em algumas áreas pela legislação anterior, e o controle do processo de 

adensamento na cidade. 

A presença do conceito de « caixa de captação e drenagem » na atual legislação 

reflete o início de uma abordagem voltada para o controle do escoamento no lote, cuja 

discussão já se encontra presente no meio científico (Tucci, 1998). Ainda que iniciante na 

legislação, tal abordagem pode vir a ser propulsora da adoção de novas técnicas para o 

controle do aumento da produção de escoamento superficial devido à ocupação e 

impermeabilização de uma parcela do lote urbano. Ressalta-se a necessidade de uma 

avaliação dos valores de volume de detenção propostos, baseada, então, em estudos 

fundamentados técnica e cientificamente. 

Em geral, avaliando-se as leis anterior e atualmente em vigor, verifica-se que a 

atual legislação municipal apresenta considerações e diretrizes para garantir maiores 

índices de permeabilização do solo no meio urbano, promover uma maior infiltração das 

águas e, conseqüentemente, uma redução do escoamento superficial. O estudo 

apresentado em Ramos et al. (1997), integrado ao contexto em questão, visando a 

avaliação dos impactos das alterações legais de uso e ocupação do solo municipal no 

cálculo de vazões e hidrogramas utilizados em projetos de drenagem urbana, indicou ser 

este impacto positivo, favorecendo a redução das vazões de pico quando foram 

consideradas as disposições da legislação atual na composição de cenários futuros de 

ocupação e adensamento. Embora esta redução tenha sido relativamente pequena, o 

disciplinamento da ocupação e adensamento do solo em meio urbano mostra poder ser 

um importante elemento de contribuição para o controle dos impactos da urbanização 

sobre o escoamento das águas pluviais, sobretudo em municípios em fase de crescimento 

e ocupação de seu espaço. 

Conforme salientado por Leite (1994), é importante, no entanto, lembrar que a 

legislação, como toda política regulatória, apresenta limitações na previsão de todas as 

possíveis situações futuras, sendo que o desconhecimento de alguns dos agentes e 

processos atuantes na dinâmica de produção do espaço urbano pode conduzir a distorções 

então não previstas. 

Cumpre ressaltar, ainda, que estas medidas legais referentes à produção e 

ocupação do espaço urbano perfazem apenas uma parcela de um conjunto de medidas 

necessárias na área de drenagem, objetivando minimizar o impacto hidrológico da 

urbanização. A elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, outro importante 

instrumento de planejamento, possibilita, por sua vez, estabelecer ações diretamente 

voltadas para o setor e coordenar sua implantação integrada a outros serviços urbanos, 

podendo abordar de forma mais abrangente e eficaz problemas como os de gestão do 

sistema de drenagem, controle de inundações e de doenças de veiculação hídrica, 

carreamento de sedimentos, assoreamento e erosão urbana. 
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