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RESUMO  

A elaboração de Cenários ambientais tem sido uma metodologia cada vez mais utilizada como 

instrumento ao Planejamento Ambiental objetivando indicar alternativas futuras para 

contribuição da tomada de decisões. Este trabalho apresenta uma discussão a respeito da 

importância da constituição de cenários ambientais como instrumento ao Planejamento 

Ambiental apontado bases conceituais e a aplicação da metodologia a partir de uma 

experiência prática em uma sub-bacia urbana com alto passivo ambiental. A metodologia 

focaliza o uso e ocupação para uma situação passada, atual e futura. Foram elaborados 

cenários, abrangendo a evolução histórica 1960-2000 e cenários 2005 até 2015, com e sem 

plano diretor. Para a elaboração dos cenários, são utilizados os indicadores de qualidade de 

vida: crescimento populacional, densidade demográfica e cobertura vegetal total, assim como 

aspectos da legislação ambiental e urbana. Os resultados indicam que a composição de 

cenários ambientais e indicadores são eficientes (diminuição anual de US$ 2,5 per cápita) para 

a adoção de critérios e diretrizes de recuperação no planejamento mais adequado em bacias 

urbanas. Recomenda-se o aprimoramento da forma de apresentação dos cenários, assim 

como o estudo e a avaliação de novos cenários tendo em vista os custos envolvidos.  

Palavras chave: Planejamento Ambiental, Cenários ambientais, Bacias Hidrográficas Urbanas 

 

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 América Latina tem um passivo hidro-ambiental que aumenta de forma acelerada, com 

incertezas mal quantificadas e que comprometem à tomada de decisão (Mendiondo & Valdés, 

2002). O PIB-Urbano latinoamericano é de 20 % (≅ US$ 5x1011) da valoração dos recursos 

hídricos urbanos onde o passivo ambiental é maior e o planejamento insuficiente (Mendiondo 

et al, 2004). Tamponamento de antigos meandros, diminuição da perenidade dos arroios, 

ocupação desordenada em áreas de riscos de enchentes, construção de avenidas marginais 

em fundos de vale e contaminação dos níveis freáticos eleva os custos da recuperação 

ambiental nas bacias urbanas da ordem de U$ 1,4 milhões por km2 de bacia de drenagem 

(FIPAI/PMSC, 2003). A recuperação ambiental de rios é uma área em amplo desenvolvimento 

com metodologias relacionadas ao planejamento urbano (Riley, 1998), engenharia de projeto 

(Mendiondo, 2000) e controle de cheias (Mendiondo et al, 2000).  
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No contexto urbano brasileiro, os problemas ambientais tem sido cada vez maiores e sua 

baixa resolução tem-se tornado de conhecimento público pela geração de graves impactos: 

efeitos da impermeabilização (Campana et al, 1995), aumento de resíduos sólidos; enchentes 

cada vez mais freqüentes; perdas de áreas verdes, prejuízos na saúde da população, entre 

outros. Neste aspecto a total falta de planejamento do uso e ocupação do solo urbano tem 

conduzido a graves situações de conflito de interesses principalmente entre recuperação 

ambiental e expansão urbana. As inundações urbanas, a contaminação e poluição das águas 

superficiais e subterrâneas e a escassez de água para abastecimento público põem em cheque 

a saúde pública e o saneamento ambiental de concentrações populacionais e envolvem 

elevados custos sociais e econômicos para sua correção (Tucci & Bertoni, 2003; Tundisi, 

2003). Justifica-se o enfoque particular às bacias urbanizadas, mesmo que não sejam elas que 

abrigam as maiores vazões no conjunto de bacias hidrográficas do País. 

 A concentração populacional nas áreas urbanas exerce pressão sobre as infra-estruturas 

básicas, marcadas pela insuficiência do atendimento, pela inexistência do serviço, pela 

escassez e, muitas vezes, pela adoção de soluções ambientalmente condenáveis (Grostein & 

Jacobi, 2003). A falta de planejamento tende a condicionar a limitação do próprio crescimento 

urbano. O planejamento depende do grau de emergência e prioridade da gestão pública. No 

longo prazo, executar projetos de recuperação de rios urbanos tem custos que dependem da 

integração interdisciplinar. Áreas de engenharia civil e florestal, recursos hídricos, arquitetura, 

urbanismo e gestão hidro-social, quando trabalham coordenadamente, produzem projetos de 

recuperação ambiental de rios urbanos com custos de US$ 1,4 milhões por km2 de bacia 

(FIPAI/PMSC, 2003). No curto prazo, esses custos podem evitar prejuízos da exposição ao 

risco de inundações em várzeas atualmente antropizadas (Mendiondo et al, 2004). O 

planejamento e a gestão ambiental urbana, que compreendem a formulação e a aplicação de 

instrumentos normativos, a realização de projetos e intervenções, o acesso a recursos e a 

interface com os diferentes interesses que convivem na cidade, proporcionam elementos para 

cidades mais sustentáveis. Diversos são os instrumentos que auxiliam na constituição do 

planejamento ambiental urbano. Um dos instrumentos de planejamento urbano utilizado como 

possibilidade de criação de intervenção são os cenários ambientais.  

 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância do desenvolvimento de 

cenários ambientais como instrumento ao planejamento ambiental em áreas urbanas. A 

metodologia utilizada para este trabalho parte da análise das bases conceituais sobre 

planejamento e cenários ambientais (Döll et al, 2003), seguindo da avaliação de etapas 

metodológicas na elaboração de cenários visando recuperação ambiental e urbana da bacia 
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hidrográfica e finalizando na integração dos conceitos e etapas a partir de uma experiência 

prática (Mendiondo et al, 2004). É apresentada uma experiência prática de cenários em bacia 

urbana brasileira, a partir do “Projeto PróTijuco” desenvolvido na cidade de São Carlos, SP, 

enfatizando as lições aprendidas que objetivem uma gestão adaptativa para futuros projetos. 

 

3. BASES CONCEITUAIS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 O conceito de planejamento ambiental vem sendo cada vez mais discutido no Brasil 

como uma nova modalidade de planejamento orientada para as intervenções humanas dentro 

da capacidade de suporte dos ecossistemas.  

 De acordo com Floriano (2002), planejamento é uma ferramenta de gestão. É um 

processo de organização de atividades para se chegar a um fim, com fases características e 

seqüenciais que, em geral, estão na seguinte ordem: identificar o objeto do planejamento, criar 

uma visão sobre o assunto, definir o objetivo do planejamento, determinar princípios para se 

atingir o objetivo do planejamento, definir políticas e critérios, estabelecer metas, desenvolver 

um plano de ações, estabelecer um sistema de monitoramento, controle e análise das ações 

planejadas, definir um sistema de avaliação e, finalmente, prever a tomada de medidas para 

prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorrer em relação ao plano.  

 No Brasil, a maioria dos planos territoriais criados no século XX tinha um caráter 

progressista ligado à meta do desenvolvimento econômico e do crescimento ilimitado, como 

exemplo: implantação de rodovias, marginais, canalização de córregos, impermeabilização de 

vias. Entretanto, os anos 80 são marcados por transformações nas quais a conservação e 

preservação dos recursos naturais e o papel do homem integrado ao meio passam a ter papel 

importante na discussão da qualidade de vida. Neste período, os conceitos sobre planejamento 

sofrem uma reformulação, onde a questão ambiental busca ser amplamente contemplada.  

 Surge então, a tendência de elaborar planejamentos ambientais regionais integrados, que 

se resumem na formalização do sistema de planejamento já existente, onde os elementos 

componentes do plano são provenientes do meio antropizado, analisados de forma interativa. 

 Na análise de Franco (2001), planejamento ambiental é todo o planejamento das ações 

antrópicas no território levando em conta a capacidade de suporte dos ecossistemas a nível 

local e regional sem perder de vista as questões de equilíbrio das escalas maiores, visando a 

melhoria da qualidade de vida dentro de uma ética ecológica como base nas interações que a 

mantém. Além disso, as ações de Planejamento Ambiental transcendem os limites políticos e 

devem levar em conta os limites das bacias hidrográficas, como apresentado na Lei no 6.938, 

da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981.  
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 De forma geral, os planejamentos ambientais são elaborados como sistemas 

estruturados que envolvem etapas distintas. Cada etapa compreende uma série de 

procedimentos que comumente são desenvolvidos usando-se metodologias cujos arcabouços 

originaram-se dos planejamentos urbanos, sistemas de avaliação de recursos hídricos e 

avaliações de impacto ambiental. É comum a utilização de dados ambientais, que são 

manuseados entre as etapas de diagnóstico e a seleção de alternativas, ou seja, aquelas que 

se utilizam de métodos que envolvem análise espacial, matrizes e modelos. Santos et al (1997) 

 O Planejamento Ambiental deve ser cobrado como uma das principais metas a nível 

gerencial das administrações municipais (Queiroz, 1996).  A Agenda 21 (1992) em seu cap 7, 

prescreve a necessidade do Planejamento Ambiental afirmando que a redução da pobreza 

urbana só será possível mediante o planejamento e administração do uso sustentável do solo.  

Ele poderá promover tecnologias de obtenção de energia mais eficientes, reflorestamento para 

obtenção de energia de biomassa, incentivo ao transporte público de massa, vias seguras para 

ciclistas e pedestres, cultura de segurança através da educação pública, pesquisa sobre riscos, 

uso de materiais locais, etc (Franco, 2003). 

 Uma estratégia eficaz de planejamento ambiental pode se basear na definição de 

cenários e indicadores que permitam uma avaliação constante do nível de sustentabilidade do 

processo sócio econômico. A construção desses cenários e indicadores pode subsidiar a 

implantação de políticas ambientais públicas associadas às melhorias dos padrões avaliados.  

 

4. CENÁRIOS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 Um dos principais aspectos para o planejamento ambiental é analisar, em tempos 

futuros, a capacidade de manejo ou de implementação das diretrizes propostas. Franco (2001). 

Nesse sentido, como instrumento e metodologia ao Planejamento Ambiental autores sugerem 

a elaboração de cenários ambientais. 

 Cenários são imagens alternativas de futuro ricas em indicadores para contribuir na 

tomada de decisões. Esse instrumento, baseado em um conjunto de dados comparados, 

sobrepostos e avaliados de maneira integrada aponta diversas projeções de situações para 

uma determinada área de intervenção tendo em vista a solução de um problema ou a melhora 

de uma condição presente impactante (Döll et al, 2003). 

 Duas definições de cenários ambientais são aqui apresentadas como bases conceituais 

para a elaboração da experiência prática apresentada. A primeira definição é apresentada por 

Franco (2001), que conceitua cenário ambiental como a projeção de uma situação futura para o 

meio ambiente tendo em vista a solução de um problema ou a melhora de uma condição 

presente indesejável ou satisfatória. Segundo a autora, como a melhora de uma condição 
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ambiental é um conceito que envolve aspectos socioculturais complexos e cuja mudança vai 

naturalmente implicar em conseqüências que envolverão toda uma comunidade, ela é antes de 

tudo uma decisão política. Assim sendo, é importante que na formulação de cenários 

ambientais haja a participação dos vários agentes sociais envolvidos num projeto.  

Para a autora as etapas para a realização de cenários ambientais são: 1. Identificação da 

área de intervenção; 2. Contextualização da área de intervenção (informações disponíveis 

sobre a área de estudo vindas das diversas áreas do conhecimento: geomorfologia, hidrologia, 

clima, vegetação, solo, infra-estrutura, aspectos sociais e culturais); 3. Elaboração de 

inventários preliminares (mapas de análises) das características do suporte físico, das infra-

estruturas urbanas e dos recursos paisagísticos presentes na área e entorno; 4. Formulação 

dos cenários ambientais / alternativas; 5. Sobreposição dos cenários ambientais; 6. Elaboração 

do cenário final de intervenção com propostas em 3 fases: fase 1 (primeiros 2 anos) medidas 

mitigadoras, fase 2 (após 5 anos) efetivação das propostas, fase 3 (10 a 20 anos) consolidação 

das propostas; 7. Apresentação dos cenários aos diversos agentes envolvidos. 

 A segunda definição é proposta por Döll et al (2003) que aponta os cenários ambientais 

como importantes ferramentas para o planejamento regional, combinando quantidade de 

conhecimento quantitativo e qualitativo e transmitindo resultados de uma análise integral de 

forma transparente e compreensível. Ao mesmo tempo, a geração de cenários contribui para 

estimar como um futuro incerto reagiria e como pode influenciar-se pelas decisões feitas hoje.  

 As etapas propostas por Döll et al (2003) para a elaboração dos cenários devem 

combinar conhecimento qualitativo e idéias com modelação matemática quantitativa. Assim, a 

metodologia inclui: 1: Identificar a área do problema incluindo as suposições relativas às 

causas do problema; 2 : Definir o sistema (principais componentes, p.e. variabilidade climática,  

qualidade de vida), incluindo as principais forças (p.e. condições hidrogeológicas, 

desenvolvimento da população, economia), a extensão espacial e temporal e a resolução. 3: 

Definir os indicadores do estágio do sistema. Os indicadores podem ser simples variáveis que 

são calculadas por um modelo matemático ou pela combinação das saídas de vários modelos. 

É oportuno definir os indicadores com respeito às variáveis, incluindo explicitamente quais são 

as suas resoluções temporais e espaciais. (p.e. relação entre o uso e a disponibilidade d´água 

renovável). 4: Gerar os cenários qualitativos de referência (ou de base) e cenários de 

intervenção (ou de controle); 5: Quantificar os cenários através da proposta das suposições 

quantitativas respeito às principais forças e da  determinação dos indicadores dos estágios do 

sistema no presente e no futuro usando modelos; 6: Avaliar os cenários. 

 Segundo os autores, um cenário não faz predições do futuro nem pode ser qualificado 

pela sua probabilidade. Assim, eles devem ser imagens plausíveis e possíveis do futuro, e 
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também suficientemente ricos em indicadores para contribuir na toma de decisões. Esses 

possíveis futuros podem demonstrar o impacto que ocorreria devido a um planejamento 

regional. 

 

5. EXPERIÊNCIA PRÁTICA: Bacia Hidrográfica do córrego Tijuco Preto, São Carlos, SP 

5.1. Apresentação da proposta e identificação da área problema 

 A Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto é uma das principais sub bacias da cidade de São 

Carlos, SP, por localizar-se em região central e integrar diversos usos e atividades urbanas. 

Entretanto, esta bacia vem sofrendo ao longo dos anos crescente processo de degradação 

ambiental em torno de seu principal recurso hídrico: o córrego Tijuco Preto, com nascentes e 

corpo d’água poluídos e assoreados, supressão da vegetação nativa, ocupação em área de 

proteção permanente, risco de inundações, depósito de lixo e entulho, lançamento de esgoto 

no córrego, ausência de espaços de lazer.  

Diante deste quadro, ações em parcerias entre universidade, ongs e poder público vêm 

contribuindo com propostas relacionadas à inserção - no processo de planejamento e tomada 

de decisão - do conceito de sustentabilidade sócio-ambiental. Desta maneira iniciou-se o 

Projeto PróTijuco realizado no Alto Tijuco Preto (área a montante da bacia). 

 De acordo com dados de Mendiondo et al (2004), o Alto Tijuco Preto é uma micro-bacia 

que começou a ser ocupada a partir de 1940 (PMSC, 2004), tem 5.000 domicílios e densidade 

de 50 a 100 hab./ha. (FIPAI/PMSC, 2003). Adaptando dados do PNUD (2003), a renda anual 

dos moradores da bacia do Alto Tijuco supera os US$ 20 milhões. O déficit ambiental anual 

(incluído a contaminação de Acüífero Guarani) no Alto Tijuco Preto é de aprox. US$ 1 milhão 

(FIPAI/PMSC, 2003). As nascentes estão comprometidas com lançamento de esgotos e 

drenagem insuficiente (PMSC, 2004). Devido a este quadro de passivo ambiental, a bacia foi 

declarada de Área de Especial Interesse no Projeto de Lei do Plano Diretor tramitando na 

Câmara Municipal (PMSC, 2004).  

O PróTijuco – Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto visando 

o Plano Diretor na sua Bacia Hidrográfica, São Carlos, SP - elaborado pela Universidade de 

São Paulo, Departamento de Hidráulica e Saneamento, através de uma equipe multidisciplinar 

coordenada pelo Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH). O ProTijuco tem como 

objetivo geral implantar medidas estruturais e não-estruturais de recuperação ambiental do 

córrego, área de várzea e bacia de drenagem ambientalmente degradadas pela ocupação 

urbana desordenada, especialmente em áreas de APPs, ocupadas por mananciais e 

nascentes, visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de bacia hidrográfica.  
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 Como objetivos específicos são propostos “projetar, executar e monitorar a 

renaturalização de córregos e várzeas ocupadas, combinando medidas de combate e 

prevenção a inundações decorrentes de ocupação urbana na bacia hidrográfica; promover a 

revitalização e requalificação de espaços urbanos, compreendendo as APPs e suas áreas de 

várzeas degradadas, com valor de preservação histórico-ambiental e iniciar um experimento 

piloto ambiental que fornecesse subsídios e diretrizes para Planos Diretores no Brasil no 

desenvolvimento urbano e saneamento ambiental.” (FIPAI/PMSC, 2003). 

 As aplicações da renaturalização integraram 3 sistemas de intervenção: o rio, as 

baixadas inundáveis (várzeas) e a bacia de drenagem. A partir dessa integração, princípios-

guia específicos permeiam o projeto: 1) resiliência, capacidade do ecossistema de absorver as 

mudanças e externalidades naturais e/ou antrópicas, 2) continuidade, incorporando corredores 

ecológicos ao longo do eixo de intervenção, e 3) biodiversidade, aumentando o número de 

espécies de fauna e flora local (FIPAI/PMSC, 2003). 

 O conceito do PróTijuco é o desenvolvimento de uma proposta que integre a progressiva 

recuperação ambiental da bacia com a possibilidade de oferecer à cidade um espaço de uso 

público, onde a população pudesse iniciar um processo de compreensão e preservação de 

áreas de proteção associadas ao direito à paisagem. Assim, a localização da área na cidade, 

bem como a conformação do seu entorno e as suas características paisagísticas, configuraram 

a proposta de um Parque Linear Urbano que pudesse associar as questões técnicas de 

recuperação, elementos de identificação da população com o local, como ciclovias, passeio de 

pedestres, passarelas e locais de estar e permanência com vegetação, iluminação e mobiliário 

adequados. 

5.2. Cenários ambientais como eixo condutor da proposta  

 Desde 2002, o trabalho apresenta as seguintes etapas: 1. Elaboração de proposta 

preliminar de diretrizes de recuperação ambiental; 2. Realização de levantamentos 

experimentais; 3. Apreciação inicial dos ciclos hidro-ambientais locais visando a sua 

recuperação; I seminário Prótijuco; 4. Avaliação da participação social e dos aspectos legais; 5. 

Elaboração de critérios de recuperação adaptados ao local de projeto; 6. Elaboração de 

elementos para a recuperação ambiental; II seminário Prótijuco; 7. Restrições para a 

recuperação ambiental; 8. Elaboração de cenários preliminares de recuperação ambiental; 9. 

Aprimoramento dos cenários de recuperação ambiental; III seminário Prótijuco; 10. Elaboração 

de diretrizes básicas e específicas; 11. Proposição de subsídios de implementação; 12. 

Elaboração de relatório final de projeto; IV seminário Prótijuco.  

 A partir de 2003, há um re-ordenamento de etapas, pois em um processo de intervenção 

prática juntamente com o poder público a gestão adaptativa (Mendiondo & Valdés, 2002) foi 
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propiciada em diversos momentos. Por exemplo, parte destas adaptações são oriundas das 

conclusões do I Workshop de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas (disponíveis no 

site www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica). As alterações da estrutura decorrem da 

inserção de novas diretrizes por parte do poder público e detalhamento de alguns trechos da 

bacia em detrimento de outros. Contudo, mesmo diante das modificações das etapas, a 

elaboração de cenários ambientais se manteve como eixo condutor principal para toda a 

extensão da área de intervenção. 

Os cenários ambientais foram utilizados para a compreensão do processo de ocupação 

da bacia em questão. Para isto foram analisadas dados e imagens passadas (foto aérea 1962, 

dados IBGE, SEDADE, PMSC) e atuais (fotos aéreas 1998 e 2003, dados IBGE, SEDADE, 

PMSC) como subsídios para a proposição de alternativas futuras. A bacia é dividida em “eco-

regiões” com igual potencial de recuperação de funções ecológicas e foram elaborados 

cenários, abrangendo a evolução histórica 1960-2000 e cenários 2005 até 2015, com e sem 

Plano Diretor. Busca-se demonstrar a importância da presença de planejamento e as 

conseqüências de sua ausência em locais de grande tendência para a total perda da qualidade 

ambiental. Cria-se um sistema que envolve a extensão espacial, temporal e as principais 

forças, e também estudados e criados indicadores de qualidade ambiental. Os cenários 

elaborados permitiram a criação de ambiências e conceitos que permitiram avaliar o processo e 

se as diretrizes de intervenção estavam de acordo com os critérios de recuperação ambiental 

apontados. Detalhes destes cenários aparecem em FIPAI/PMSC (2003). 

5.3. A definição do sistema 

O sistema do Projeto PróTijuco compreende como extensão espacial um trecho da bacia 

hidrográfica do córrego Tijuco Preto (denominado Alto Tijuco Preto dividido em 5 sub-bacias 

com área de 231ha e extensão de 2.126m, ver Figura 1). A extensão temporal envolveu um 

cenário passado (1960), cenário atual (2003) e seis cenários futuros (2005, 2010, 2015 com e 

sem plano diretor). A principal força para a análise deste trabalho foi a relação da expansão 

urbana na bacia e a perda de áreas verdes e falta de critérios legais. Os indicadores utilizados 

são “densidade demográfica”, “cobertura vegetal” e “alteração da legislação”. As informações 

coletadas foram a partir de PMSC, IBGE e SEADE. A classificação das áreas para a 

composição do cenário de cobertura vegetal, que não distingue áreas públicas e privadas, 

basea-se em Ohnuma (2004). Os critérios para a composição de cenários de população e 

densidade são crescimento populacional de 1%/ano e de 2,06%/ano para projeções com e sem 

Plano Diretor, respectivamente. 

6. RESULTADOS 
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Aqui e apresentada uma síntese espaço-temporal do desenvolvimento de cenários de 

recuperação para o planejamento ambiental e urbano. Ênfase é colocada em áreas verdes e 

legislação. Mais detalhes aparecem em FIPAI/PMSC (2003) e Ohnuma Jr. (2004). 

6.1. Resultado dos Cenários por escala temporal 

 

Figura 1. Foto aérea da Área de Intervenção em 1962 (á esquerda). Foto aérea da Área de Intervenção em 1998 com os 
trechos das 5 sub bacias. Fonte: FIPAIPMSC (2003) 
 
CENÁRIO PASSADO: 1962 

Uso e Ocupação e Áreas Verdes: a área possuía presença de densa vegetação nativa na 

nascente principal, existência de outras nascentes abertas com vegetação ciliar, vegetação 

nativa ao longo do córrego, alta ocupação urbana em expansão a partir do centro e baixa 

ocupação lado direito, ausência de vias de alta impermeabilidade e tráfego intenso, pouca 

presença de travessias. Legislação: inexistência de legislação ambiental e urbana para a 

bacia e para o município. 

CENÁRIO ATUAL: 1998/2000 

Uso e Ocupação e Áreas Verdes: a área apresenta alta ocupação urbana desordenada, 

presença de vias de alta impermeabilidade e tráfego intenso, travessias precárias, 

assoreamento do córrego, supressão da vegetação ciliar, lançamento de esgoto no córrego, 

canalização de nascentes secundárias e corpo d´água, acúmulo de lixo, canalização do 

córrego em alguns trechos, aprovação de loteamentos em APPs. Legislação: as legislações 

ambientais e urbanas aprovadas são consideradas desfragmentadas (pela falta de um Plano 

Diretor Municipal), insuficientes e, algumas, contraditórias com as legislações estaduais e 

federais. Faz-se necessário, a verificação das incoerências e contradições que permeiam as 

legislações urbanas e ambientais municipais, sobretudo a aprovação do Projeto de Lei que 

10m 100m 

1
2 

3 

4 

5 



PERES, R. B.; MENDIONDO, E. M. Desenvolvimento de Cenários de Recuperação como Instrumento ao Planejamento Ambiental e Urbano - 
Bases conceiturais e Experiências Práticas In. SEMINÁRIO NEUR/CEAM, 2004,  Brasília, DF   A questão Ambiental e Urbana: Experiências e 
Perspectivas,  Brasília   NEUR/CEAM, UnB, 2004 

 10

institui o Plano Diretor Municipal (PMSC, 2003) visando incorporar as Diretrizes da Política 

Nacional e Estadual do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e que revogue as legislações 

que não estejam de acordo com a qualidade ambiental e urbana. 

 

 

 
 

 

Figura 2: Um exemplo de resultados do desenvolvimento de cenários evolutivos do ProTijuco para o Plano Diretor em São 
Carlos, SP: uso e ocupação e áreas verdes (á esquerda) e aspectos ambientais (á direita) para os anos 2005, 2010 e 2015 
(acima, centro e abaixo, respectivamente). Observe que os instrumentos incluem os elementos: rio, várzea e área de drenagem 
da bacia hidrográfica. Fonte: FIPA/PMSC (2003). 
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CENÁRIO 2005 

Uso e Ocupação e Áreas verdes: implantação do primeiro trecho do parque com início de 

programas e postos integrados de educação ambiental; prioridade ao deslocamento local de 

pedestres e bicicletas tendo como eixo principal o parque, implantação do primeiro trecho de 

continuidade da Marginal (diretriz PMSC); estudos para implantação de planícies de inundação; 

limpeza e manutenção das várzeas; instalação de plataforma de coleta de dados e sistema de 

monitoramento; garantia dos espaços destinados ao parque e início da recuperação vegetal; 

garantia da não ocupação em apps e nascentes; eliminação e controle de atividades 

poluidoras; recuperação de travessias; destamponamento do canal e adequação das possíveis 

interferências na rede de drenagem, definição de tipologias de ocupação.  

Legislação: criação do Plano Diretor para a bacia do Tijuco Preto, criação de instrumentos 

para mapeamento das informações ambientais, criação de padrões de qualidade ambiental, 

aplicação de licenciamentos e revisão de atividades poluidoras, elaboração de Estudo de 

impacto de Vizinhança na área de prolongamento da av. marginal devido ao impacto causado 

pelo sistema viário, criação de lei específica para criação da Área de Especial Interesse 

Ambiental do córrego Tijuco Preto que garanta a implantação do Parque do Tijuco, desafetação 

da área da antiga fábrica desativada para instalação do Centro de Inovação Tecnológica para 

Recuperação Ambiental (CITRA), elaboração de estatuto para a criação de Associação de 

Usuários da Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto visando uma maior participação da 

comunidade, criação de instrumentos de concessão de incentivos fiscais, elaboração de projeto 

de lei para micro-reservatório nos lotes, implementação do Fundo Municipal de Defesa 

Ambiental, elaboração de um Plano diretor de Drenagem Urbana articulado aos demais sub-

sistemas do Plano Diretor do município. 

CENÁRIO 2010 

Uso e Ocupação e Áreas Verdes: Implantação do segundo e demais trechos do parque, com 

a continuidade dos programas e postos integrados de educação ambiental e criação do Centro 

de Inovação Tecnológica para Recuperação Ambiental (CITRA); manutenção e limpeza do 

trecho já executado; instalação de microreservatórios nos lotes; implantação do segundo trecho 

de continuidade da avenida marginal (diretriz PMSC); regularização e acerto de margens e 

taludes; retirada de lançamentos de esgoto; integração das áreas verdes do parque com seu 

entorno e potencialização de passeios e arborização de ruas; garantia de passeios arborizados 

próximos à marginal para barreira sonora; projeto para destamponamento do canal no último 

trecho com abertura de meandros; execução de nova travessia; incorporação de áreas 

privadas de interesse público para atividades de lazer, esportes e eventos culturais; estudo de 

viabilidade para reativação de reservatório de retenção ou construção de novo reservatório; 
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total revegetação em áreas de nascente (zona tampão); restrição à ocupação e adensamento 

em áreas frágeis da bacia; melhorias no entorno para o deslocamento de pedestres e 

bicicletas, interligando diferentes bairros ao longo do parque linear 

Legislação: implementação do instrumento Operação Urbana Consorciada (em área indicada 

no Plano Diretor), elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para continuidade do 

traçado e duplicação da av. marginal devido ao impacto causado pelo viário, criação do Centro 

de Inovação Tecnológica para Recuperação Ambiental, Fortalecimento da Associação de 

Usuários Bacia Hidrográfica Tijuco Preto levantando propostas para a Operação Urbana, 

incentivos fiscais aos empreendedores que protegerem as apps de suas propriedades. 

CENÁRIO 2015 

Uso e Ocupação e Áreas Verdes: Consolidação do parque do Tijuco Preto com avanço dos 

programas e postos integrados de educação ambiental e evolução do Centro de Inovação 

Tecnológica Ambiental; aplicação efetiva de instrumentos urbanísticos tendo em vista os 

cenários citados com incentivos e sanções para que seja garantida a ocupação do solo de 

maneira ambientalmente viável em toda a bacia; implementação de áreas verdes de maneira 

integrada em toda a bacia como um espraiamento do parque, adequadas à gestão e 

manutenção; consolidação dos espaços do parque; ampliação da instalação de 

microreservatórios nos lotes; construção de reservatórios para águas pluviais, manutenção e 

limpeza dos trechos já executados 

Legislação: Incorporação ao projeto de lei da continuidade da área de Especial Interesse 

Ambiental ao longo de todo o leito do córrego, Área de Especial Interesse Ambiental 

recuperada com utilização pública para fins de lazer, cultura, esporte e educação ambiental e 

pesquisas, usuários da bacia atuantes em parcerias com poder público e ongs e incentivando a 

formação de outras associações de bacias.  

Figura 3: Comparação de cenários: sem planejamento (á esquerda) e com Plano Diretor de Recuperação Ambiental 
até o ano 2015 (á direita) na bacia urbana do Tijuco Preto, São Carlos. Fonte: FIPAI/PMSC (2003) 
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6.2. Discussão de indicadores dos cenários de planejamento 

Na Tabela 1 aparece uma síntese de cenários de recuperação urbano-ambiental (“CPD-

Com Plano Diretor”) e os cenários tendenciais (“SPD-sem plano diretor”) para as bacias do 

Tijuco Preto em São Carlos, SP. Os resultados indicam a tendência positiva da incorporação 

dos cenários com plano diretor para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Isto é um 

produto da integração de uma legislação mais adequada às políticas públicas locais que 

objetivem a preservação do meio-ambiente. Os cenários podem ser incorporados nos 

protocolos de longo-prazo, entre diferentes gestões administrativas do Município. Aplicando o 

plano diretor, os custos per cápita do projeto diminuem a uma taxa anual de – US$ 2,5 até o 

ano 2015. A cobertura verde por habitante, cujo valor histórico era de aprox. 57 m2/hab (valor 

médio para toda a bacia) pode ser recuperada com Plano Diretor. Isto permite que a tendência 

decrescente no valor possa ser revertida da queda constante até 2015, quando chegaria a um 

valor absurdo de 0,5 m2/hab, para um valor em torno de 14,6 m2/hab. Comparando com valores 

atuais em 2000, a aplicação do Plano Diretor proporciona uma melhoria com uma taxa de +1 

m2 de área verde por habitante a cada 5 anos. Isto também é alcançado com a proposta de 

desvio de avenidas marginais sobre o fundo de vale (ver Figura 2, em 2005), permitindo a 

incorporação legítima das APPs no fundo de vale. Estes elementos levaram ao Ministério 

Público a aceitar cenários do ProTijuco para os conflitos de interesses na bacia respectiva (I 

Workshop de Rec. Amb. de Bacias, 2003, www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica). No 

caso de revitalização de fundos de vale e controle de enchentes urbanas, a avaliação dos 

custos evitados pela escolha de uma determinada política de longo prazo, por exemplo nos 

próximos 50 anos, a partir dos critérios técnicos de cenários de médio prazo, até 2015. Macedo 

et al (2004) e Mendes et al (2004) apresentam elementos práticos de políticas públicas 

ambientais até 2050 baseados em consulta de especialistas no Brasil e cenários globais.  

Tabela 1. Indicadores dos cenários para o Planejamento Ambiental e Urbano na Bacia do Tijuco Preto em São 
Carlos, SP. A cobertura vegetal indica a área verde por habitante. A densidade populacional mostra a concentração 
de pessoas por espaço territorial urbano. Os números romanos indicam os trechos de sub-bacias, no sentido de 
montante (rio-acima) para jusante (rio-abaixo). “-CPD”: Com Plano Diretor, “-SPD”: Sem Plano Diretor.  

Cobertura Vegetal (m2/hab) População (habitantes) Densidade populacional (hab/ha)
CENÁRIOS 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

1962 231,1 13,9 58,5 34,3 57,3 314 873 872 774 1.174 14 29 17 13 16 

1998-2000 29,9 2,1 20,3 15,0 8,7 987 2.742 2.740 2.430 3.688 43 91 55 42 52 

2005-CPD 19,9 2,0 19,3 14,3 8,3 1.037 2.881 2.880 2.555 3.876 45 96 58 45 54 

2010-CPD 20,7 4,0 21,0 15,3 8,4 1.090 3.028 3.027 2.685 4.074 48 101 60 47 57 

2015-CPD 22,2 6,4 23,3 18,0 9,9 1.146 3.183 3.181 2.822 4.282 50 106 64 49 60 

2005-SPD 18,8 1,9 18,3 13,5 7,9 1.093 3.036 3.034 2.691 4.084 48 101 61 47 57 

2010-SPD 8,5 0,9 8,3 6,1 3,5 1.210 3.362 3.360 2.980 4.522 53 112 67 52 63 

2010-SPD 0,3 0,2 0,4 0,8 0,6 1.340 3.722 3.721 3.300 5.008 59 124 75 58 70 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

As condições ambientais analisadas na bacia urbana do Tijuco Preto aqui apresentada são 

muito próximas a outras bacias hidrográficas brasileiras. As decisões do Poder Público no 

sentido de definir a sustentabilidade ambiental desses meios devem ser equilibradas, sem 

precipitar ações emergenciais, nem fixar metas demasiado restritivas para o desenvolvimento. 

Os cenários ambientais, baseados em indicadores de qualidade ambiental, podem se 

transformar em instrumentos de análise urbana para os tomadores de decisão com o objetivo 

de orientar as diretrizes e definição de uso e ocupação considerando a capacidade de suporte 

do meio. Um exemplo desta complementação é a incorporação de novos elementos urbano-

ambientais na estimativa do IDH – índice de desenvolvimento humano (PNUD, 2003). Estes 

elementos podem ser incorporados aos Planos Diretores municipais e Planos de Bacia. Do 

exemplo apresentado, os resultados demonstram situações satisfatórias no sentido de utilizar o 

cenário como ferramenta para análise e decisão política para a recuperação urbano-ambiental. 

Constata-se que com planejamento é possível reverter o quadro de degradação ambiental em 

bacias urbanas com alto grau de impermeabilização e em especial áreas de várzea. As 

diretrizes apontadas neste artigo demonstram que o uso e a ocupação do solo, em especial as 

áreas verdes e o suporte legal, ao serem integrados, têm efeitos concretos para a recuperação 

da bacia. Recomenda-se o aprimoramento da forma de apresentação dos cenários, assim 

como o estudo e a avaliação de novos cenários tendo em vista os custos envolvidos. Para 

futuros projetos é recomendável a elaboração do urbanismo virtual para melhor compreensão 

das propostas a públicos distintos e para que possam ser avaliados em outras áreas, criando 

uma efetiva gestão adaptativa. É recomendado que Associações de Usuários de bacia sejam 

criadas no sentido de ampliar a participação da sociedade e de contribuir na própria elaboração 

dos cenários para exercer papel da fiscalização e aprimoramento de políticas públicas. A 

transformando desses indicadores em padrões de referência para replicação em outras 

realidades semelhantes é motivo de pesquisas em andamento e são pautas de discussão no 

COMDEMA local e no Plano Diretor do Município.  
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