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RESUMO: 

Este relatório visa demonstrar as atividades do Projeto Hidrossolidariedade, bolsa COSEAS/ USP, 

desenvolvidas pelo aluno de graduação em Engenharia Civil Feliph Arthuro Borro Leal, pela Escola 

de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo com supervisão do Professor Doutor 

Eduardo Mario Mendiondo, do Departamento de Hidráulica e Saneamento (SHS) da EESC USP. O 

Projeto Hidrossolidariedade “uma inovação científico-participativa entre universidade e 

comunidades na prevenção de riscos ambientais com planos diretores sustentáveis de bacias 

hidrográficas urbanas”, consiste no levantamento da percepção ambiental de micro-bacias urbanas 

no município de São Carlos. Permite-se avaliar preliminarmente a “consciência ambiental”, 

dirigindo a uma estratégia de atuação junto à comunidade no sentido de estimular a participação 

social na gestão integrada de bacias urbanas que culmine na criação de associações de bacias. 

Busca-se despertar a participação comunitária no manejo das bacias, motivando sua atuação em 

planos diretores sustentáveis para evitar riscos ambientais e manter a disponibilidade de recursos 

hídricos tanto espacial como temporalmente nas bacias hidrográficas em questão. 

Palavras-chave: Bacias Hidrográficas, Manejo Integrado, Participação Cidadã, Percepção 

Ambiental, Hidrossolidariedade, Prevenção de Riscos Ambientais. 

 

Abstract – This report outlines activities of the Project “Hydrosolidarity”, Process No. # 437/03 

from the Social Assistance Coordination of University of São Paulo – COSEAS/USP. The objective 

is to present a scientific-participative based innovation approach between University and Society to 

prevent environmental risks with Sustainable Master Plan in urban river basin. Data survey on 

people environmental perception at urban micro-basin at São Carlos city, São Paulo State, Brazil, let 

orientate the methodological strategies in terms of communicating through integrated watershed 

management, looking forward to fostering River Basin Association. Not only informing but even 

provoking proactive stimuli and empowerment in people to help on sustainable Master Plan, thereby 

coping with environmental risks to be avoided as well water resources availability to be promptly 

enhanced across river basins.  

Key-words: river basin, integrated watershed management, citizenship participation, environmental 

perception, hydrosolidarity, risk prevention.  
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INTRODUÇÃO: 

Em termos globais, os serviços ambientais das áreas úmidas continentais superam os US$ 

5x1012 ao ano (ver p. ex. ALCAMO et al, 2003). Esta sustentabilidade hídrica apresenta várias 

fontes de erros e incertezas, sobretudo por causa de (i) falta de dados de macro-drenagem em bacias 

hidrográficas (SIVAPALAN et al, 2003) e (ii) incompleto conhecimento dos reais processos 

hidrológicos nas áreas de cabeceiras e nascentes das bacias, e que são simplificados nos modelos 

usados na prática. América Latina tem um passivo hidro-ambiental que aumenta de forma acelerada, 

com incertezas mal quantificadas e que comprometem à tomada de decisão.  Com mais de 80% da 

população brasileira vivendo em áreas urbanas (Censo 2000 do IBGE), em cidades que na sua 

maioria são mal planejadas, de crescimento caótico, desordenado e insustentável. De acordo com 

(MCT/CGE, 2001), as cidades brasileiras sofrem com prejuízos de mais de 1 Bilhão de dólares 

causados por enchentes, promovendo além de perdas materiais o desalojamento e morte de pessoas. 

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 (PERES & MENDIONDO, 2004). Tem-se total necessidade do desenvolvimento de 

planos e ações concretas que possam agir em conflitos ambientais iminentes e na prevenção de 

riscos ambientais, que busquem o desenvolvimento integrado no manejo de bacias hidrográficas 

urbanas, na qual se aproximam as novas diretrizes ambientais de Planos Diretores, emanadas de 

propostas entre usuários ou moradores das micro-bacias urbanas, governo, iniciativa privada, 

universidades, escolas, defesa civil e outras instituições. Para tal foi desenvolvido o conceito de 

HIDROSSOLIDARIEDADE, que busca integrar a ciência e a tecnologia na simulação e 

monitoramento das bacias urbanas, à gestão integrada e participativa da comunidade abrangida pela 

micro-bacia, promovendo uma educação ambiental, na qual se possa desenvolver uma consciência 

de manejo espacial, para todos os usuários simultâneos das bacias, e temporal, para todos os 

usuários, presentes e futuros, destas bacias. A solidariedade neste sentido é abordada de forma mais 

ampla, como a capacidade de adaptação de comunidades em torno de objetivos comuns, porém 

frente a situações de conflito e de usos múltiplos dos recursos hídricos que mereçam participação e 

mobilidade pública de pequenos grupos.  O Novo Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2003), no 

capítulo VI “das obrigações solidárias”, cita:  
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Art.264o. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um 
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

Art.265o. A solidariedade não se presume; resulta da ação ou da vontade das partes. 
Art.266o. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-

devedores, e condiciona, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para o outro” 

A Lei Federal 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídrico, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei Nro. 8.001/90, a qual modificou a Lei Nro. 7.990/89. A 

lei 9.433/97 está disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm , na qual no 

Título I, “da Política Nacional de Recursos Hídricos”, no Cap. I “dos fundamentos”, e no Art. 1, cita:  

Art.1.  A política nacional de recursos hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:  
 (sic) 
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política 

nacional de recursos hídricos e atuação do sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos,  

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do poder público, dos usuários e das comunidades”. 

 
A reconciliação de conflitos de interesse a partir de um equilíbrio que use princípios solidários é 

vital para a convivência humana na bacia. Esta reconciliação, que há de ser alcançada para enfrentar 

conseqüências ambientais inevitáveis ou irreversíveis, pode ser abordada como hidrossolidariedade 

(FALKENMARK e FOLKE, 2002). Estes princípios éticos para o trabalho comunitário, incluindo as 

diretrizes ambientais e o novo paradigma de cooperativismo, voluntariado e inclusão social que 

objetivem a prevenção e/ou redução de riscos ambientais na escala da bacia hidrográfica. Em se 

tratando de recursos hídricos, exemplo disto são as atividades de planos diretores desenvolvidas em 

conselhos ambientais, órgãos ligados à ajuda humanitária como a Defesa Civil, parcerias com 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e associações de moradores de bairro. A 

descentralização e as formas participativas mencionadas na Lei 9.433/97, assim como as respectivas 

leis de recursos hídricos estaduais no Brasil, justificam esforços para desenvolver trabalhos de 

inovação, de cunho científico-participativo, para prevenção de riscos ambientais com planos 

diretores sustentáveis em bacias urbanas.  
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OBJETIVOS: 

1) Consulta à população sobre percepção ambiental, as novas diretrizes ambientais, emanadas do 
COMDEMA (Conselho Municipal  de Defesa do Meio Ambiente) e das Comissões do Plano 
Diretor; 

2) Colaborar com a "conscientização sócio-ambiental" dos moradores das bacias hidrográficas 
urbanas por meio de Seminários e Palestras, além de disponibilizar dados e informações para os 
moradores de bacias hidrográficas urbanas através da Internet; 

3)  Colaboração na organização de uma associação de usuários de bacia hidrográfica urbana, e 
estudar formas da participação cidadã que acompanhem o Plano Diretor  de Bacias Urbanas, o 
COMDEMA e através da Defesa Civil. 

 

1) COLETA DE DADOS 

Metodologia 
Conforme o 4o relatório do Projeto Pró-Tijuco elaborado por FIPAI/PMSC (2003), “é muito 

pequena e restrita a participação pública em discussões e nas tomadas de decisões envolvendo 

questões de gerenciamento de recursos naturais, principalmente em países em desenvolvimento”, 

observou-se então a necessidade de obter informações em campo sobre os conhecimentos e 

propostas da população em relação ao problema das enchentes nas cidades, onde tivemos como 

referência a micro-bacia do córrego Tijuco Preto no Município de São Carlos, Estado de São Paulo, 

figura 1, que devido ao desenvolvimento de um projeto de revitalização do córrego, realizado 

através de convenio entre FIPAI (Fundação para o Incremento da Pesquisa e Aperfeiçoamento 

Industrial) e a Prefeitura Municipal de São Carlos, e coordenado pelo NIBH (Núcleo Integrado de 

Bacias Hidrográficas) do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de 

São Carlos, pôde oferecer um contexto de inter-relação social, no qual devido ao movimento e 

projeto de intervenção no córrego, pode-se melhor avaliar a verdadeira relação da comunidade com 

o meio, e posteriormente, incentivar a conscientização ambiental, envolvendo os anseios e 

pretensões dos moradores em relação a uma melhor qualidade de vida na região em que residem. 
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Para a realização da coleta de informações, foi elaborado um questionário com 23 questões 

discursivas, (anexo 1), e de resposta direta, abordando temas como: enquadramento social, bacias 

hidrográficas, corpo d’água local, participação pública e relatos dos moradores do entorno do 

córrego, caracterizadas pela coleta de respostas verbais diretamente dos participantes (SELLTIZ et 

al., 1987). Foi entrevistada uma população que reside próxima à área da cabeceira do córrego, 

conforme área em vermelho da figura 2 nos quais devido à maior proximidade com a degradação da 

nascente, esses usuários teriam melhores informações sobre a história e interação da comunidade 

com o córrego, além de ser a área inicial de intervenção no córrego. Assim, obtiveram-se 

informações relativas ao contexto da situação atual do meio físico, político e social dentro da micro-

bacia do córrego Tijuco Preto. Foi utilizada a técnica de entrevista estruturada, a fim de obter 

informações sobre os fatos que influenciam, interagem e se processam na vida diária das pessoas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Localização do Alto Tijuco Preto, São Carlos/SP - Brasil. Retângulo (direita) indica o local das 
fotos da Figura 5 a12. Os pontos são as seções de controle das bacias embutidas divididas em 5 trechos 
conforme a figura 2 (FIPAI/PMSC, 2003). Os pontos de controle identificam as sub-bacias embutidas da 
Tabela 1. 

      Nascente 
       Ponto de Controle de UP 

N
 0,5km 
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Tabela 1 Bacias hidrográficas estudadas,áreas de drenagem embutidas com exutórios nas travessias do 
córrego do Tijuco Preto (FIPAI/PMSC, 2003). As bacias estão listadas de montante para jusante.  

Bacia Área (km2) Exutório (travessia) Habitantes Domicílios 
1 0,1 R. Monteiro Lobato 987 417 
2 0,55 R. Totó Leite 3729 1306 
3 1,01 R. Miguel Geometti 6469 2303 
4 1,53 R. Rodrígues Cajado*  8899 3149 
5 2,28 R. Rui Barbosa 12587 4859 

Total 2,28  12587 4859 
   *: travessia destruída pelas precipitações de 04/01/2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Figura 2 – Divisão da micro bacia do Tijuco Preto em 5 Sub-bacias embutidas. 
 

Foram desenvolvidas e escolhidas questões que pudessem caracterizar os participantes de forma 

sócio-cultural, conhecimentos gerais relativo a bacias hidrográficas, de contexto como atuação do 

Poder Público, sensibilidade de problemas ambientais, tanto gerais, quanto do córrego em questão, 

além de participação cidadã, abrangendo as inter-relações, necessidades, expectativas e percepção 

ambiental da comunidade, a partir da metodologia desenvolvida por LIMA (2003). 

 

Trecho 1

Trecho 2

Trecho 3 

Trecho 4 

Trecho 5 
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Figura 3: Em azul: córrego Tijuco Preto / Em vermelho: ruas entrevistadas 
Em verde: zoom com a área das entrevistas (Foto Aérea 1998) 
 

 

Resultados 
Como resultados da pesquisa realizada no dia 30 de julho de 2003, entre as ruas Jacinto Palombo e 

Mário Duarte de Souza, no qual foram entrevistadas 12 residências, sendo cada uma representa uma 

família. A referida pesquisa apresentou grande falta de afetividade da população local com o entorno 

atual, provocada pelo descaso ambiental em que se encontra todo o córrego, figuras 3,4,5,6,7 e 8, o 

que de certa maneira prejudica o interesse pela promoção do desenvolvimento e integração 

comunitária com o meio, que auxiliada pela falta de atuação concreta dos órgãos públicos perante a 

situação do local,  prejudica e desestimula qualquer iniciativa de participação de ações de melhoria 

em prol da micro-bacia, conforme relato de um dos moradores mencionou ao ser perguntado sobre 

seu interesse na participação de participação nas decisões relativas ao córrego:  

 

0,5km
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“Meu tempo é mais precioso para participar de reuniões que realmente 
funcionem. Em julho, segundo a Prefeitura estaria melhor(...), falta aplicar os 
impostos que pagamos(...).”  

 

A enquête apontou que cerca de 67% dos moradores tinham conhecimento de reuniões para dirimir 

decisões voltadas ao assunto, porém apenas 40% dos moradores participaram, pois a maioria não 

acredita que haja uma verdadeira efetivação das diretrizes discutidas (FIPAI/PMSC 2003), sendo 

agravada pela falta de informação e comprometimento da população relativos ao assunto, no qual os 

próprios moradores atestaram essas faltas:  

 

“Falta consciência, a população é muito suja, relaxados e porcos”,  

 

demonstrando o descaso da própria comunidade na manutenção e preservação do córrego. Cerca de 

30% dos entrevistados, acredita que o atual estado de degradação, é culpa dos próprios moradores 

que fazem mal uso do lugar, e 70% atestaram que a culpa são dos órgãos públicos, que não 

executam bem suas tarefas. Com isso puderam-se traçar formas de interação com a comunidade para 

promover a educação, despertar o interesse, a conscientização e participação ambiental da 

comunidade. 

Conforme a figura 4, consegue-se observar o crescimento da ocupação das áreas próximas ao 

próximo ao córrego nas últimas décadas, quando na década de 60 já existia um processo de 

demarcação das vias e lotes próximos à área do córrego, na década de 70, começava um processo de 

ocupação e construção nos lotes, e no final dos anos 90 a área do entorno do córrego já se 

encontrava em um alto grau de ocupação, principalmente próximo a sua nascente o que contribui 

fortemente para sua degradação. 
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Figura 4- Evolução histórica da ocupação do Alto Tijuco Preto, São Carlos, SP, Brasil 

(FIPAI/PMSC, 2003).  
 

A deterioração do córrego torna-se conforme as figuras 5,6,7,8,9 e 10 clara com a indiferença 

perante a existência do córrego por parte de parte da comunidade local, iniciativa privada e poder 

público, sendo comprovado o agravamento da sua situação nos últimos anos conforme mostram as 

figuras 11 e 12 que comparam um trecho do córrego à montante da rua Totó Leite, nos quais na 

figura 11, o córrego apresenta mata ciliar, já na figura 12, a mata ciliar do córrego apresenta-se 

abatida, com presença de lixo e entulho.  

 

 
          1962 1972 1998 

1km 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 12

 

 

Fotos do descaso e degradação do Córrego Tijuco Preto: 

 

 
Fig. 5 

Lixo na Nascente – trecho 1 (Novembro/02) 
Fig. 6 

Lixo na Nascente trecho 1 (Novembro/02) 
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Fig. 7 

Lixo na Nascente do trecho 3 (Maio/03) 
Fig. 8 

Aterro avançando sobre o córrego no trecho3 
(Maio/03) 

 

    

  
Fig. 9 

Erosão do córrego (Maio/03) 
Fig. 10 

Queimada na mata próxima ao córrego 
(Novembro/03) 
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Fig. 11 

Travessia da R. Totô Leite, de montante, do Alto 

Tijuco Preto, São Carlos, SP (Nov.2002) 

Fig. 12 

Travessia da R. Totô Leite, de montante, do Alto 

Tijuco Preto, São Carlos, SP (Ago. 2003) 

 

Conclusão 
Em diversos ramos científicos, são utilizados métodos de entrevistas estruturadas para que  não só se 

tenha a coleta de dados, mas embasamento para uma investigação, que de acordo com (GIL, 1989 ; 

NOGUEIRA 1973) torna-se imprescindível para o diagnóstico e orientação dos trabalhos, atividades 

e pesquisa. Recomenda-se antes de desenvolver qualquer atividade de percepção ambiental, o 

desenvolvimento de questionário estruturado, de forma a dar informações  para embasar o 

desenvolvimento dos objetivos subseqüentes. 

 

Com essas informações iniciais em mãos, pôde-se fazer uma análise da melhor forma de atuar junto 

da população sobre os problemas ambientais na cidade de São Carlos, conhecendo as origens dos 

problemas, envolvendo o manejo, ou a falta dele, nas micro-bacias urbanas, que agravado pelo 

desinteresse e descaso tanto da população, quanto do poder público em certas circunstâncias pode 

levar à não sustentabilidade do sistema hídrico da região. Sendo assim observou-se a necessidade de 

levar informação a comunidade para que a partir daí, ela possa ter ferramentas e conhecimento para 

participar da gestão da micro-bacia em que vivem. 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 15

2) CONSCIENTIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

Metodologia 

Visando a preservação e a conservação dos recursos hídricos, que segundo (AGUIAR & AGUIAR, 

1998), dependem de uma intervenção participativa e educativa, enfrentamos o que conforme 

(MENDIONDO, 2002), é “uma combinação entre falta de interesse e conhecimento”, para tanto foi 

desenvolvida uma estratégia de atuação junto à comunidade para transpor a barreira da indiferença e 

falta de conhecimento sobre as questões ambientais na qual essas pessoas estão inseridas, conforme 

apresentou a enquête realizada com os moradores da região. Essa estratégia é baseada na 

transmissão, divulgação, discussão e manutenção dos itens anteriores. Para a transmissão de 

conhecimento junto à população, é necessário suprimir a indiferença e falta de solidariedade 

(responsabilidade) com os problemas sócio-ambientais da população, para tanto, torna-se importante 

trazer para debate questões que levem a reflexão sobre os padrões atuais de qualidade de vida, a qual 

todos têm direito, sendo de suma importância discutir o impacto social e ambiental que o atual ritmo 

de desenvolvimento impõe, que segundo FALKENMARK e FOLKE (2002), há uma 

incompatibilidade entre as leis naturais e as leis econômicas de crescimento e desenvolvimento do 

atual modelo sócio-industrial. 

Para atrair a atenção da população local do córrego Tijuco Preto, na qual o Projeto Pró-Tijuco 

desenvolveu uma intervenção urbano-ambiental em parceria com a Prefeitura do Município de São 

Carlos, a população que despertada pela elaboração de entrevistas sobre o assunto, foi convidada a 

debater o desenvolvimento do projeto, junto com o Pró-Tijuco, ONGs e Poder Público, em Palestras 

e Seminários no qual foram apresentadas propostas e soluções para a intervenção no córrego. No dia 

17 de Junho de 2003, na USP São Carlos realizou-se o I Seminário do Pró-Tijuco, no qual foram 

ministradas palestras sobre: Ecologia – Presença de esgoto clandestino no córrego, comprometendo 

a biodiversidade do mesmo; Ecologia – Presença de micro-organismos, demonstrando contaminação 

e análise da biodiversidade existente e possível de existência após intervenção; Ecologia – 

Componente humano como importância no desenvolvimento do trabalho, localização de fontes 

poluidoras, reflorestamento do entorno do córrego e recuperação da fauna aquática; Engenharia 
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Florestal – Projeto de reflorestamento na área de intervenção do córrego; Diretrizes – Forma e modo 

de intervenção; e Debate - Discussões de questões tecnológicas, ambientais, sociais e financeiras 

envolvidas na direção de intervenção e manejo do córrego, no qual contou-se com a participação da 

Prefeitura Municipal de São Carlos, Especialistas e Estudiosos ligados ao assunto, representando a 

Universidade de São Paulo, Defesa Civil, COMDEMA, ONGs e Moradores da bacia, o que 

despertou o interesse e enfatizou a importância de uma gestão participativa e descentralizada da 

comunidade no manejo da micro-bacia em questão. Destas motivações, foi apresentada em 2003 ao 

COMDEMA São Carlos (anexo 4) uma minuta com roteiro para criação de Associação de Usuários 

de Bacia. Após a forte participação de membros da sociedade no I Seminário do Pró-Tijuco, houve a 

realização do II Seminário do Pró-Tijuco no dia 21 de Outubro de 2003, onde novamente houve a 

participação de todas os membros dos setores da sociedade citados acima, e participação de 

Instituições Privadas, Faculdades e o SAAE São Carlos. Foram apresentadas as diretrizes atuais de 

intervenção, previsão de cenários em médio e longo prazo e viabilidade econômico-social, com 

realização de discussões onde os moradores puderam debater e expor situações atuais, anseios e 

necessidades; o SAAE expôs os problemas históricos, e alternativas para soluções desses problemas; 

o Pró-Tijuco expôs a necessidade do monitoramento da água como forma de avaliar a eficiência da 

intervenção no córrego. A confecção uma maquete do córrego Tijuco Preto, figuras 13,14 e 15, na 

escala horizontal 1: 4000 é uma referencia para a orientação espacial e sensibilização perante os 

temas abordados sobre o córrego Tijuco Preto, que em conjunto com uma planta, Figura 16, que se 

sobrepõe a maquete, orienta a visualização da micro-bacia em questão de forma global e 

tridimensional, motivando uma melhor interpretação da população, tanto para os problemas do 

referido córrego quanto para a compreensão espacial da região onde vivem. Além de divulgar o 

projeto Hidrossolidariedade e orientar a população da necessidade de participação coletiva para a 

manutenção da área.  
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Fig. 13 

Maquete da Bacia do Córrego Tijuco Preto 

(Em confecção)   

Fig. 14 

Maquete da Bacia do Córrego Tijuco Preto 

(Em acabamento)   

  

Fig. 15 

Maquete do Córrego Tijuco Preto 

 

Fig. 16 

Planta da Bacia do Córrego Tijuco Preto que em 

conjunto com a maquete auxilia na visualização 

espacial 

 

 

Para ampliar sua divulgação, o Projeto Hidrossolidariedade foi apresentado no I Workshop de 

Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas realizado no CRHEA-USP (Centro de Recursos 

Hídricos e Ecologia Aplicada), no dia 10 de dezembro de 2003 se expôs a necessidade, objetivos e 

alcances do projeto à Universidade, Ministério Público, Poder Público, ONGs, Defesa Civil e 

Instituições Públicas, enfatizando sua importância e convocando a todos a participarem e exporem o 

que cada um dos setores pode fazer para a promoção, realização, manutenção e subsistência do 

manejo integrado das bacias hidrográficas. Foi exposto o histórico do córrego Tijuco Preto nas 
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questões políticas, físicas, sociais e ambientais, e Arq., Me. Renata Peres, fez apresentação sobre o 

projeto de recuperação “Pró-Tijuco”, comparando os cenários das décadas de 60, 80 e a atual, 

enfatizando as principais diretrizes e planos diretores para essa bacia com cenários futuros para os 

anos 2005, 2010 e 2015. Foi convocada uma mesa para discussão de temas relacionados à 

recuperação ambiental e manejo das bacias hidrográficas, composta por: 

Prof. Dr. Renato S. Anelli, Secretário Municipal de Obras ,Transportes e Serviços Públicos da 

Prefeitura Municipal de São Carlos; Sr. Virgílio de Aguiar Cintra, representando do EATDAEE/ SP; 

Dr. Edvar Ferreira Filho, M. D. Promotor de Justiça da Comarca de São Carlos; Arq. Sandra Regina 

Motta, representando ao Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São 

Carlos, Prof. Dr. Ricardo Martucci; Sr. Paulo Mancini, representante do COMDEMA – Conselho 

Municipal de Defesa ao Meio Ambiente, de São Carlos; Eng., Me Marcelo Montaño, representante 

da ONG AQUAVIT; Prof. Dr. Marcelo Pereira de Souza, da EESC/USP, representando a 

comunidade acadêmica da Universidade de São Paulo; Prof. Benjamin Matiassi, representando a 

Associação de Moradores de Santa Marta, São Carlos e conselheiro do COMDEMA; Prof. Dr. 

Carlos Eduardo Matheus, representando o Curso de Especialização em Educação Ambiental do 

CRHEA/EESC/USP. 

 

Foram desenvolvidos pôsteres, figuras 17 e 18 para divulgação e esclarecimento sobre o Projeto 

Hidrossolidariedade, no qual foram expostos nos seminários, palestras e eventos voltados para a área 

de recursos hídricos, transmitindo com maior clareza os objetivos do projeto. Os Pôsteres também 

foram expostos no 11º SIICUSP, no Campus USP São Carlos em Novembro de 2003, estendendo o 

projeto ao conhecimento de todo o meio acadêmico.  
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Fig. 17 
Pôster do Projeto Hidrossolidariedade 
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Fig. 18 
Pôster de Percepção Ambiental sobre Réguas Hidrométricas instaladas no córrego Gregório 
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Contudo como menciona o 4o Relatório Parcial do Pró Tijuco, somente quando acontecem eventos 

de maior impacto e de grande repercussão há maior mobilização e participação popular na gestão 

pública, o que acontece com pequena duração.  

Para que se pudesse atingir de forma efetiva e duradoura a população, sensibilizando-a quanto às 

questões sócio-ambientais para que haja uma verdadeira conscientização e ação nas relativas 

questões é de sumária importância, a educação. De forma inovadora, foi estabelecido um 

relacionamento direto entre o Projeto Pequeno Cidadão – Campus USP São Carlos, que 

complementa a educação e valoriza o respeito e a cidadania de crianças carentes da cidade de São 

Carlos com idades entre 10 e 13 anos, com o projeto Hidrossolidariedade. Essa relação estabeleceu-

se em forma de palestra sócio-educativas figuras 19 e 20, relativas ao ciclo da água, passando 

fundamentos sobre o ciclo hidrológico das águas antes e depois da intervenção urbana; Bacias 

Hidrográficas, referente ao significado e funcionamento das bacias e demonstração das bacias da 

região; Estações meteorológicas, demonstrando formas tecnológicas de monitoramento do meio, 

visita ao Campus 2 da USP São Carlos, para sensibilização e demonstração de formas de 

intervenção com sustentabilidade em relação ao meio; Degradação das águas, expondo os problemas 

da falta de cuidados com a água, enfatizando sua possível escassez no futuro caso não se tome ações 

urgentes perante sua degradação desenfreada; Doenças provocadas pela contaminação das águas, 

onde se transmitiu além de cuidados a serem tomados, a necessidade de preservação e participação 

de todos com questões ambientais; culminando com uma palestra de Preservação e Conscientização 

que demonstrou a iminente necessidade de ação por parte de todos, principalmente relativa a 

educação ou conhecimento, na qual os próprios alunos podem ser difusores e transmissores desse 

conhecimento. 
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Fig. 19 
Apresentação de palestra para crianças do Projeto 

Pequeno Cidadão 

 (Março/2004) 

* A imagem foi distorcida para preservar a identidade 

das crianças. 

Fig. 20 
Visita com crianças do Projeto Pequeno Cidadão à 

estação climática do SHS – EESC – USP 

(Março/2004) 

* A imagem foi distorcida para preservar a identidade 

das crianças. 
 

Contribuindo para a disseminação e transmissão de conhecimento essencial para um contexto 

sustentável na sociedade, o NIBH desenvolveu sites de divulgação e informação à comunidade 

sobre monitoramento e questões ambientais, tais como: 

 www.planodiretorbus.hpgvip.com.br e www.shs.eesc.sc.usp.br/laboratorios/hidraulica, além da 

elaboração de dois projetos de educação ambiental em micro-bacias urbanas na Cidade de São 

Carlos, sendo o primeiro deles o Projeto Hidrossolidariedade – Petrobrás com subtítulo Resgate da 

participação cidadã através de Bacias-Escola para uso racional da água em biomas brasileiros, que 

foi submetido a aprovação e financiamento da Petrobrás e ainda está sob avaliação e que consiste 

em: “conscientizar” a população usuária das bacias das áreas de desenvolvimento do projeto sobre 

os problemas ambientais, locais e globais, principalmente aqueles relacionados ao uso da água, 

enfatizando seu uso racional nos domicílios e escolas. Propõe capacitar recursos humanos e formar 

ações efetivas que visam melhorar o uso dos recursos hídricos, podendo ser avaliado através do 

consumo pré e pós implantação do projeto. A área de intervenção do projeto compreende a bacia 

hidrográfica do Córrego do Monjolinho, enfocando suas nascentes e três micro-bacias urbanas 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 23

pertencentes à sua bacia (Tijuco Preto, Mineirinho e Gregório), situadas no Município de São 

Carlos, Estado de São Paulo, atuando como experimento piloto para um alcance estadual inserido na 

região do CBH-TJ (Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê Jacaré). 

A transferência de conhecimento ecológico-ambiental e as ações a serem efetivadas se farão com 

base no conceito de hidrossolidariedade.  Tal conceito insere usuários das bacias (escolas, 

professores, alunos, associações) em um programa de capacitação para a liderança e a compreensão 

dos processos de ocupação das bacias. No atual projeto, esta capacitação ocorrerá durante os 6 

primeiros meses através da atuação de profissionais de nível superior na ministração de cursos e 

palestras. A área do projeto abrange 76 escolas, das quais serão selecionadas 10 escolas de ensino 

fundamental público que participarão com 4 professores cada escola, perfazendo um total de 40 

professores. O papel dos professores será desenvolver o trabalho educativo diretamente com os 

alunos. Os professores serão auxiliados por 30 monitores selecionados em cursos de graduação de 

nível superior, relacionados com o tema abordado. 

O projeto visa à formação de agentes ambientais mirins, trabalhando com 500 alunos de 5ª a 8ª 

séries do ensino fundamental público. Os alunos serão selecionados para participação no projeto 

através da indicação pelos professores, considerando-se desempenho escolar e relacionamento social 

do aluno dentro da escola. Serão formados dois grupos de 250 alunos, cada grupo trabalhando 

durante 9 meses, totalizando um período de 18 meses de trabalho direto com os alunos. Os 

professores, alunos e monitores atuarão em atividades pedagógicas nas escolas, sensibilizando os 

demais para as questões ambientais, suscitando a participação efetiva no gerenciamento das bacias 

hidrográficas (bacia-escola), entende-se esta como fonte de conhecimento para tal fim. O ápice desta 

intervenção será a criação de Associações de Micro-Bacias, visando à atuação direta da comunidade 

em questões sócio-ambientais nas bacias em questão, conforme descreve o infograma abaixo: 

 

 

 

 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 24

 
Fig. 21 

Infograma do Projeto Hidrossolidariedade – Petrobrás 

 

A proposta do infograma acima, foi desenvolvido através do grupo da figura 16, nos quais atuaram o 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Matheus, Pedagogo Pedro F. Caballero Campos,  Biólogo, Me. Fabiano 

Tonissi e o Técnico em Edificações e Aluno de Graduação em Engenharia Civil da Universidade de 

São Paulo Feliph Arthuro Borro Leal, coordenados pelo  Prof. Dr. Mario Eduardo Mendiondo, e 

apresentados no I Workshop de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas, 10/12/2003, no 

CRHEA/USP, disponível no site http://www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica/, e reproduzido 

no anexo 5. 
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Fig. 21 

Grupo desenvolvendo etapas do projeto Hidrossolidariedade: (esquerda para direita): Feliph A. B. 
Leal, aluno de Graduação em Eng. Civil EESC/USP, Ped. Pedro Caballero, Chefe de Defesa Civil 
de São Carlos, Dr. Carlos Eduardo Matheus, coordenador de Educação Ambiental do 
CRHEA/EESC/USP, e Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo, Coordenador do Núcleo Integrado de 
Bacias Hidrográficas, SHS/EESC/USP. 
 

 Foi desenvolvido também um projeto Hidrossolidariedade em menor escala, visando atender a 

necessidades de micro-bacias situadas em áreas pobres, periféricas e de riscos ambientais, no caso 

para duas escolas do município de São Carlos, podendo ser implantado em qualquer micro-bacia nas 

mesmas condições, visando um manejo integrado com respaldos temporais e espaciais em relação à 

água, e melhora na qualidade de vida da população local. Este projeto foi submetido à aprovação 

para financiamento da Secretaría Geral do Aqüífero Guarani no qual aguarda-se resultado. 

Esses projetos consistem em formar monitores ambientais, no caso alunos universitários e 

professores do ensino público fundamental e médio, através de cursos desenvolvidos por 

especialistas em educação ambiental que atuam nas universidades públicas da cidade de São Carlos, 

na qual receberão cursos para seu treinamento, onde os monitores serão responsáveis pela 

manutenção e desenvolvimento de atividades e oficinas culturais nas escolas, para que se estimule a 
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participação de toda a comunidade, tendo em vista que a escola na sociedade é um ponto de 

referência e lazer para a maioria da população, tendo, portanto cumprida sua função social de educar 

e recrear toda a sociedade. Além disso os professores passarão a integrar ao cotidiano das aulas 

questões práticas e cotidianas relacionadas ao meio ambiente, para que as crianças se familiarizem 

com o assunto e após serem treinadas e orientadas por monitores e professores, possam difundir em 

toda a comunidade o conhecimento adquirido, chegando até a fiscalizar atitudes incoerentes tanto de 

sua família quanto da comunidade, tornando-se assim agentes ambientais mirins. 

 É desse encontro entre transmissão de conhecimento e participação na educação que surge o que 

segundo MALHADAS (2001) é a “inovação no planejamento, organização e aplicação de “projetos 

ambientais” em escolas de 1º e 2º grau, oferecendo oportunidades para os jovens participarem de 

ações, dentro das opções da sua equipe, criando condições viáveis e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da sua comunidade. O professor atuará como “gerente” das atividades integradas, 

dentro e fora da sala de aula – liderando , monitorando e incentivando a criatividade dos alunos na 

busca de soluções.” 

 

Resultados 
Como resultado, temos uma maior mobilização e conhecimento da população do entrono do córrego 

perante os problemas do meio onde vivem, despertando a cidadania e responsabilidade de cada um 

no contexto ambiental, tanto na região, como no futuro para seus descendentes. Pode-se presenciar 

nas atividades desenvolvidas com o Projeto Pequeno Cidadão, a tendência a reproduzir uma cultura 

insustentável de educação, o que propusemos, foi a exposição dos problemas e possíveis soluções, 

nas quais todos podem e devem participar, incentivando os alunos a pensar, conhecer, fazer e ser 

parte do meio, sendo conscientes dos seus direitos, responsabilidades e deveres, fortalecendo a 

convivência com os outros e,em conjunto, trabalharem em busca de soluções para uma nova visão 

de um futuro sustentável, integrando a sociedade através de uma âncora como as escolas públicas. 
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Recomendações 
Recomenda-se na educação ambiental, enfatizar a participação social de todos, fortalecendo o 

trabalho em conjunto, o que desperta o interesse e promove o sentimento de cidadania. 

Para a visualização espacial da bacia hidrográfica, recomenda-se confeccionar uma maquete da 

micro-bacia ou região envolvida, podendo ser desenvolvida junto com a comunidade em questão, e 

junto com a maquete, pode-se elaborar um mapa ilustrativo, identificando os principais pontos e 

problemas da bacia. 

Devem ser feitos pôsteres para a divulgação e esclarecimento do trabalho a ser desenvolvido na área 

de educação ambiental. 

Para uma participação efetiva das crianças no projeto, pode-se desenvolver palestras de educação 

ambiental, na qual demonstrem a interação cotidiana delas e suas famílias com o  meio onde vivem, 

simulando situações corriqueiras erradas e corretas, além de ilustrar a importância do tema em 

questão através de vídeos promocionais disponíveis em sites governamentais; ícones e símbolos, 

como a “gota d’água” . Além de incentivar as crianças a praticarem atos de melhora e 

conscientização, tais como: redução no uso de água, fechar a torneira ao escovar os dentes, e que 

elas orientem e fiscalizem seus pais e familiares sobre os atos não coerentes com o que foi 

apresentado. 

Recomenda-se também o desenvolvimento de projetos de educação ambiental, para atuar de forma 

parecida nas escolas privadas e públicas, empresas, indústrias e até mesmo no bairro. Para auxiliar o 

desenvolvimento de projetos, está disponível uma cópia digital do Projeto Hidrossolidariedade no 

site http://www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica, onde poderá servir como referência ou 

roteiro para futuros projetos. 
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3) Estudo de formas de participação cidadã e colaboração na 
organização de uma associação de usuários de bacia 
hidrográfica urbana 
 

Metodologia 
Conforme cita o 4o relatório do Pró-Tijuco, o Plano Diretor é um instrumento necessário para o 

desenvolvimento das cidades que pode solucionar os problemas decorrentes do crescimento 

desordenado, dentre os quais estão os impactos causados pela ausência de planejamento e de 

gerenciamento dos recursos hídricos. Uma forma efetiva de participação cidadã nas decisões e 

gerenciamento de micro-bacias urbanas, é através de uma Associação de Bacia que amparados pela 

Lei 9984/00, da Agência Nacional de Águas, ANA, exercem um manejo adaptativo e 

descentralizado com participação da comunidade nas decisões com maior força, podendo atuar junto 

aos planos diretores de forma efetiva, tornando-se imprescindível na direção das micro-bacias. 

Para justificar a necessidade desse manejo adaptativo e descentralizado toma-se como base o 

trabalho realizado por MENDES et al (2004), que propõe um crescimento da demanda hídrica muito 

maior do que a taxa de crescimento populacional, sendo relacionada com a renda per capta de cada 

país, no qual se enfatizado os  países latino americanos, têm-se um crescimento ao longo dos anos, 

no qual prevê-se um gasto de 1,4 milhões US$/Km2 para a recuperação ambiental de áreas que não 

possuem esse manejo. Entrando então a importância da hidrossolidariedade, nos quais prevendo-se 

cenários com políticas descentralizadas, será cerca de 30% mais barata em seus custos de operação e 

manutenção, promovendo um ganho ambiental de maior disposição de água, que conforme a 

simulação do artigo, para uma vila de 1000 habitantes, utilizando o conceito de hidrossolidário, 

garantiu uma vazão mínima de 40m3/s à mais do que utilizando políticas economicamente 

ineficientes, em uma bacia de 5000 km2, sendo essa água excedente, utilizada nos meses de 

estiagem e como segurança hídrica para as áreas de jusante. Contudo os autores alegam que “para o 

cenário “globalizado” a garantia hídrica pode ser igualmente atingida, porém endivida mais rápido 

os moradores.” Sendo então necessária a criação de Associações de Bacias, integrando as bacias de 

montante e jusante, tanto no âmbito espacial, como temporal, disponibilizando água para todas 
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áreas, porém mantendo-a para o consumo futuro. Portanto torna-se de fundamental importância para 

as grandes cidades, que em muitos casos viraram metrópoles conurbadas, onde se tem uma demanda 

por água superando os recursos hídricos disponíveis, que já demonstram sinais de colapso no 

sistema de abastecimento de água, como na região metropolitana de São Paulo, onde em períodos de 

seca, são realizados racionamentos de água em vários bairros da cidade, além de devido à alta 

demanda o município ter de buscar água à mais de 40 km de distância no sistema Cantareira, o que 

de certa forma prejudica a oferta de municípios da região da serra. O ganho com estimado gira em 

torno de US$ 50 a 65 por m3 de água poupado, usando uma política de uso racional da água, através 

da integração e inclusão de toda sociedade na gestão pública através dos comitês de bacia, 

promovido de uma economia de escala e um fator de preservação ambiental. 

Para tanto está em processo de criação uma associação de bacia do Tijuco Preto, a fim de motivar e 

promover a participação da comunidade nas próximas direções e planos futuros para implementação 

de planos sustentáveis, tanto sociais quanto ambientais; plano estes que influem diretamente na vida 

das pessoas. 

Além da participação social, a associação visa um ponto de referência para a comunidade que pode 

encontrar na associação um apoio nas decisões ambientais e no processo de propagação da educação 

ambiental nas escolas, além de promoção de eventos para divulgação e transmissão de 

conhecimentos e cidadania. 

Outra forma de participação dos cidadãos é promover ações simples, porém ordenadas de promoção 

de eventos culturais com sua comunidade local, na qual se possa despertar o interesse e surgir uma 

nova associação. 

Os usuários podem também participar de reuniões do COMDEMA (Conselho Municipal  de Defesa 

do Meio Ambiente), onde podem expor suas opiniões, requisições e necessidades perante o contexto 

do meio para que possa integrar as “exigências” locais ao Plano Diretor da cidade. 

Nos Anexo 6 e 7 deste relatório são apresentados propostas para colaborar com a criação de 

Associações de Usuários de Bacia. Esta colaboração é oferecida a partir do projeto “Experimento 

Piloto de Gerenciamento Integrado de Bacias Urbanas para o Plano Diretor de São Carlos”, da 

FINEP-CT-HIDRO/EESC-USP/ DAEE-SP, 01.02.0086.00, www.planodiretorbus.hpgvip.com.br  
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Conclusão 
Concluindo, para uma verdadeira e efetiva participação da sociedade, tanto na educação como no 

manejo das bacias, são de fundamental importância a criação e manutenção de uma associação de 

bacias, para motivar e promover a atuação cidadã nas questões ambientais que envolvam as bacias 

onde os usuários residem. 

Contudo pode-se observar o ganho social econômico e ambiental que a descentralização do 

gerenciamento das bacias, concomitante com políticas eficientes de consumo racional dos recursos 

hídricos, promove uma economia de recursos financeiros e naturais  possibilitando um crescimento 

sustentável, ou melhora das condições onde se tinha uma cultura e política de manejo desorientado e 

desordenado. 

Para que isso ocorra é necessário um projeto de educação ambiental que informe e estimule os 

cidadãos a participarem e promoverem a sustentabilidade das bacias para que no presente e no 

futuro, haja recurso disponível para todos, atuando de forma direta na elaboração e desenvolvimento 

de planos diretores sustentáveis. 

Recomendações 
Recomenda-se que caso haja interesse na elaboração ou criação de uma Associação de Bacia, se 

busque orientação em instituições como universidades, ONGs, Poder Público e outras, para captar 

informações referente à sua bacia, facilitando o entendimento sobre formas de atuação, alcances, 

direitos e deveres, incentivando à todos os moradores da micro-bacia em questão, com palestras e 

reuniões informativas e de esclarecimento. Para estimular a participação da população quanto às 

questões ambientais, podem-se realizar grupos de debate em escolas ou centros comunitários, que 

discutam meios de atingir a população; o que acontece através de eventos, oficinas culturais e 

principalmente educação ambiental dentro e fora das escolas, que desperta o interesse e promove o 

sentimento de cidadania. 

Pode ser solicitado junto às secretarias do meio ambiente, informações relacionadas à bacia, no qual 

através dos COMDEMAS (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) a população pode 

participar e pressionar iniciativa privada e órgãos públicos para adequação às necessidades 

ambientais e sociais da área em questão. 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 31

Para a efetiva criação da associação, deve-se buscar auxílio, ou referência em outras associações 

pré-existentes para verificar custos e aspectos legais na formação da associação. 
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ANEXO 1: Roteiro piloto de entrevistas estruturadas para percepção ambiental de 
moradores de bacia urbana, realizada em 2003.  
 

A. ENQUADRAMENTO SOCIAL DO ENTREVISTADO 

[1] Sexo:  (  ) masculino (  ) feminino 

[2] Idade: _____________ anos 

[3] Tempo aproximado de residência no domicílio: _____anos _____meses 

[4] Tempo de residência em São Carlos: _____anos _____meses 

[5] Nível de Instrução: 

(  ) 1o grau incompleto (  ) 1o grau completo (  ) 2o grau incompleto  (  ) 2o grau completo  
(  ) superior incompleto (  ) superior completo (  ) pós-graduação    (  ) analfabeto 

 

B. QUESTÕES GERAIS 

BACIA HIDROGRÁFICA 

[6] Você sabe o que é uma bacia hidrográfica? (   )não (   ) sim (   ) não tem certeza / mais ou menos 
se sim / + ou - >>> [7] 
se não >>> [8] 

[7] Como você definiria o termo “bacia hidrográfica”? Para você, o que é bacia hidrográfica? 
resposta: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
_______ 

[8] Sabe a qual bacia hidrográfica pertence a área urbana da cidade de São Carlos? (   )não (   ) sim (   ) não tem certeza / 
mais ou menos 
se sim / + ou - >>> [9] 
se não >>> [10] 

[9] Em qual bacia hidrográfica está localizada a área urbana de São Carlos?  
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CORPO D`ÁGUA LOCAL 

[10] Para você como está a qualidade da água do córrego do Tijuco Preto? 

(   ) não sabe   (   ) ótima (   )boa  (   )regular (   )ruim  (   )péssima 
se não sabe >>>  [12] 

[11] O que faz você indicar este nível de qualidade para a água córrego do Tijuco Preto? 

resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

[12]    Desde quando mora aqui, já sofreu prejuízos/danos com alguma enchente?  (   ) não (    ) sim 
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se sim >>> [13] 
se não >>> [14] 

[13] Quando?  
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

[14]  Para você, quais são as causas das enchentes? 
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

[15]   O que você acha que pode ser feito para evitar que aconteçam outras enchentes? 
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

[16]    De quem é a responsabilidade de evitar que aconteçam enchentes? 
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

[17] Para você, quem é responsável para resolver os problemas do meio ambiente? 
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________
_____  

[18] Neste último ano, ficou sabendo de reunião(ões) para discutir questões relacionadas ao meio ambiente?    (    ) não  (    ) 
sim 

se sim >>> [19] 
se não >>> [21] 

[19] Participou desta(s) reunião(ões) para debater questões relacionadas ao ambiente?     (    ) 
não  (    ) sim 

se sim >>> [20] 
se não >>> [21] 

[20] Quando e onde aconteceu(ram) esta(s) reunião(ões)?    
resposta: 
_________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________
_____  

[21] Você costuma participar de atividades ou campanhas relacionadas preservação do meio ambiente (como mutirões para 
plantio de árvores, limpeza de áreas verdes, atividades educativas sobre economia de água, coleta seletiva de lixo, 
proteção dos mananciais)?   
(   )não  (   )sim (   ) as vezes (    ) raramente   

se não >>> 0 
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se sim / as vezes / raramente >>> [22] 

[22] Quais suas últimas participações?  

campanha? quando? onde? 

   

   

   

   

   

  

[23] Você participaria de uma Associação que tivesse como objetivo gerenciar / cuidar / fiscalizar as condições do meio 
ambiente e da qualidade da água do córrego do Tijuco Preto?      
 (    ) não  (    ) sim (   ) talvez (    ) não sei 

 
 

OCORRÊNCIAS DIVERSAS 
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ANEXO 2: Tabulação das respostas do roteiro das entrevistas estruturadas para o 
levantamento da percepção ambiental de moradores da bacia urbana do Córrego do 
Tijuco Preto, São Carlos, realizada em 2003.  
 
A. Enquadramento Social 
T. D. : Tempo de residência no domicílio. 
T.S.C.:Tempo de residência na cidade de São Carlos. 
Instrução: 1-i  primeiro grau incompleto  1-c primeiro grau completo 
  2-i segundo grau incompleto   2-c segundo grau completo 
  s-i nível superior incompleto   s-c nível superior completo 
  pg  pós-graduação 
 
(1 a 5) Enquadramento social do entrevistado 
 sexo idade T.D. T.S.C. instrução 
[01] F 63 1 1 1-i 
[02] F 67 9 30 1-i 
[03] M 37 6 6 2-c 
[04] F 37 16 20 2-c 
[05] F 72 3 72 1-c 
[06] M 63 4 n/i 1-i 
[07] F 33 3 33 2-c 
[08] F 38 /9 38 2-c 
[09] F 39 17 39 2-c 
[10] F 50 8 40 1-c 
[11] F 50 15 50 s-c 
[12] F 53 1 33 s-c 
 
resultado: 16,7% M  83,3% F 
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B. Questões relacionadas a Bacias Hidrográficas. 
(6) Você sabe o que é uma bacia hidrográfica? 
 Não Sim Mais ou 

Menos Resposta 

[01]   X Algo com água. 
[02] X    
[03] X    
[04]  X  Água, limpeza, coisas orgânicas. 
[05] X    
[06] X    
[07]   X Não recorda. 
[08] X    
[09]   X Tem um rio com nascente e “ao redor”. 
[10] X    
[11]  X  Água. 
[12]   X Bacias bem limpas, não essa sujeira. 
Total 6 2 4  
% 50 16,7 33,3  
 
(7)Como você definiria o termo “bacia hidrográfica”? Para você, o que é bacia hidrográfica? 
 Resposta 
[01] Algo com água. 
[02]  
[03]  
[04] Água, limpeza, coisas orgânicas. 
[05]  
[06]  
[07] Não recorda. 
[08]  
[09] Tem um rio com nascente e “ao redor”. 
[10]  
[11] Água. 
[12] Bacias bem limpas, não essa sujeira. 
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(8) Sabe em qual bacia hidrográfica pertence a área urbana de São Carlos? 
(9) Em qual bacia hidrográfica está localizada a área urbana de São Carlos?  
 Não Sim Mais ou 

Menos Qual? 

[01]     
[02]     
[03]     
[04] X   Tietê 
[05] X    
[06]     
[07]     
[08]   X Rio Jacaré 
[09]     
[10] X    
[11] X    
[12] X    
Total 5 0 1  
 
C. Corpo D’Água Local 
 
(10) Para você como está a qualidade da água do córrego do Tijuco Preto? 
(11) O que faz você indicar este nível de qualidade para a água do córrego Tijuco Preto? 
 Não 

Sabe Ótima Boa Regular Ruim Péssima O que faz você indicar esse 
índice? 

[01] X       
[02]     X  Pela Sujeira, Mato, Lixo. 
[03] X       
[04]      X Sujeira, Mosquito da Dengue. 

[05] X       
[06]      X Sujeira, Lixo, Entulho. 
[07] X       
[08]     X  Sujeira, Lixo, Entulho. 
[09]      X Entulho, Lixo, Ratos, Baratas. 

[10]     X  Cheiro, Lixo, Sujeira. 
[11]      X Rato, Cobra, Preá, Bichos, 

Mato 
[12]      X Sujeira, Entulho 
Total 4 0 0 0 3 5  
% 33    25 42  
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(12) Desde que você mora aqui, já sofreu prejuízos / danos com alguma enchente? 
(13) Quando? 

 

 
(14) Para você, quais as causas das enchentes? 
 Resposta 
[01] Entupimento nos esgotos, boca de lobo e canalização. 
[02] Excesso de chuva, lixo na tubulação. 
[03] Sujeira nas ruas, falta de escoamento, tem muita gente jogando lixo. 
[04] Sujeira e lixo na rua. 
[05] Entupimento por plásticos e lixo em geral. 
[06] Muita chuva e sujeira. 
[07] Muito lixo, sujeira que impede a vazão da água. 
[08] Falta de infra-estrutura, limpeza, sujeira e falta de conscientização. 
[09] Entulho e falta de manutenção. 
[10] Sujeira, lixo no rio, entupimento do encanamento. 
[11] Falta de conservação e arborização. 
[12] Crescimento desenfreado da cidade e falta de infra-estrutura. 
 

 Não  Sim Quando? 
[01] X   
[02] X   
[03] X   
[04] X   
[05] X   
[06] X   
[07] X   
[08] X   
[09] X   
[10] X   
[11] X   
[12] X   
Total 12 0  
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(15) O que você acha que pode ser feito para evitar que aconteçam outras enchentes? 
 Resposta 
[01] Desobstruir as tubulações e as pessoas não jogarem mais lixo nas ruas. 
[02] Retirada do lixo e parte é culpa da chuva. 
[03] Manter a manutenção e a limpeza. 
[04] Conscientização, envolvendo multas e dinheiro. 
[05] A limpeza das canalizações. 
[06] Não Sabe. 
[07] Deveria canalizar o rio para aproveitar a área para fazer uma marginal. 
[08] Limpar o rio e aumentar em alguns pontos. 
[09] Deveria fazer a limpeza, proibir o depósito de entulho e ter fiscalização. 
[10] Ter cuidado, não jogar lixo no rio e deixar o lixo para o lixeiro. 
[11] Manutenção, proibir lixo. 
[12] Estudo para regularizar o crescimento da cidade, fazendo previsões. 
 
(16) De quem é a responsabilidade de evitar que aconteçam outras enchentes? 
 Resposta 
[01] Uma parte maior das pessoas, os moradores e a Prefeitura Municipal na manutenção. 
[02] Moradores e Prefeitura Municipal. 
[03] A Prefeitura Municipal, porque pagamos impostos de água e esgoto. 
[04] Do povo. 
[05] Do prefeito. 
[06] Não Sabe. 
[07] Da Prefeitura. 
[08] Da população que não tem consciência e a prefeitura que não limpa, nem conscientiza. 

[09] Da Prefeitura. 
[10] Da população que joga sujeira. 
[11] Da Prefeitura Municipal e seu descaso. 
[12] Do Poder Público e do Povo. 
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D. Participação Pública 
(17) Para você, quem é responsável para resolver os problemas do meio ambiente? 
 Resposta 
[01] A Prefeitura Municipal. 
[02] A Prefeitura Municipal. 
[03] A Prefeitura Municipal e os Proprietários, cada qual com seus terrenos. 
[04] A população deveria ser instruída e cada bairro exigir reuniões para haver essa instrução. 
[05] O Prefeito. 
[06] Não Sabe. 
[07] A Prefeitura Municipal e as pessoas que vivem no lugar. 
[08] Todo mundo, população, governo, industrias. 
[09] A prefeitura, já sofremos ameaça por falar para não jogarem lixo, não dá para comprar 

briga. 
[10] A população, a Prefeitura Municipal, todos devem colaborar. 

[11] Se a P. M. tivesse feito a sua parte, poderia agora, pedir à Vigilância Sanitária que fizesse 
sua parte. 

[12] A Prefeitura Municipal 
 
(18) Neste último ano, ficou sabendo de reunião(ões) para discutir questões relacionadas ao meio 
ambiente?  
(19) Participou destas reuniões para debater questões relacionadas ao meio ambiente? 
(20)Quando e onde aconteceram estas reuniões? 
 (18) (19) (20) 
 Não  Sim Não  Sim Quando? Onde? 
[01]  X X  2002  
[02]  X  X 2001  
[03] X  X    
[04]  X X  2002  
[05]  X X  2002  
[06] X  X    
[07]  X X  2001 ou 

2002 
 

[08] X  X  2002  
[09]  X X    
[10] X  X    

[11]  X  X  
No prédio do orçamento 

participativo, porém não surgiu 
efeito. 

[12]  X  X Abril de 
2003 

Em um prédio da Prefeitura 

Total 4 8 9 3   
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(21) Você costuma participar de atividades ou campanhas relacionadas  a preservação do meio 
ambiente (como mutirões para plantio de árvores, limpeza de áreas verdes, atividades educativas 
sobre economia de água, coleta seletiva de lixo, proteção dos mananciais)? 
(22) Quais suas últimas participações? 
 (21) (22) 
 Não  Sim As 

vezes  Raramente Campanha Quando? Onde? 

[01] X       
[02] X       
[03]   0     
[04] X       
[05]  X      
[06] X       
[07]   0     

[08] X    Coleta 
Seletiva Há 2 anos  

[09]   0     
[10] X       
[11]  X      

[12] X    Coleta 
Seletiva Há 6 meses Na cidade 

Total 7 2 0 0    
 
 
(22) Você participaria de uma Associação que tivesse como objetivo gerenciar / cuidar / fiscalizar as 
condições do meio ambiente e da qualidade da água do córrego do Tijuco Preto? 
 Não  Sim Talvez Não sei 
[01] X    
[02] X    
[03] X    
[04]  X   
[05]  X   
[06]    X 
[07]  X   
[08]  X   
[09]  X   
[10]   X  
[11]  X   
[12]  X   
Total 3 7 1 1 
% 25 58,3 8,35 8,35 
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E. Ocorrências Diversas / Relatos 
[01]  
[02]  
[03] Porque não resolve nada, em 2 anos nunca fizeram nada. 
[04] Relato: Falta de consciência, a população é muito suja, relaxados e porcos. 
[05]  
[06]  
[07]  
[08]  
[09]  
[10]  

[11] 

“Meu tempo é mais precioso para participar de reuniões que realmente funcionem. Em 
julho, segundo a Prefeitura, estaria melhor (...) falta aplicar os impostos que pagamos (...). 
Existe também o problema de segurança, pois nos terrenos baldios e casas em construção, 
se consomem drogas.” 

[12]  
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ANEXO 3: Interpretação dos resultados das entrevistas estruturadas para o levantamento 
da percepção ambiental de moradores da bacia urbana do Tijuco Preto, Município de São 
Carlos, SP, realizado em 2003.  
 

OBJETIVO:  

Interpretar e analisar os dados obtidos na primeira etapa das entrevistas realizadas no dia 30 

de julho de 2003 compreendendo doze entrevistados, entre as ruas Jacinto Palombo e Mário Duarte 

de Souza, à montante do córrego Tijuco Preto. Este roteiro de entrevistas contém 23 questões entre 

discursivas e de resposta direta, abordando temas como: Enquadramento Social, Bacias 

Hidrográficas, Corpo d’Água Local, Participação Pública e Relatos dos moradores do entorno do 

córrego, nos quais todas questões foram diretamente relacionadas ao córrego.  

A entrevista visa entender o contexto da situação atual do meio físico, político e social dentro 

da bacia hidrográfica do córrego do Tijuco Preto, coletando e analisando dados visando a criação de 

instrumentos para um desenvolvimento sustentável no qual se desperte a sensibilidade ambiental na 

comunidade envolvida, promovido através da Educação Ambiental, levando os moradores à 

participação nas discussões e na tomada de decisões na gestão pública dos recursos hídricos através 

de Associações de Bacias Urbana. 
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METODOLOGIA: 

Através da percepção ambiental são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo 

para com o meio ambiente. Esta pesquisa foi desenvolvida buscando levantar a percepção ambiental, 

o nível de informação dos entrevistados quanto ao conceito de bacia hidrográfica, a situação atual do 

corpo d’água local e seu grau de interesse em participar de ações para melhorar a qualidade 

ambiental de seu entorno, como a organização de uma Associação de Bacia Urbana, tendo como 

ponto focal o córrego do Tijuco Preto. 

A técnica empregada para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada tendo como base 

um roteiro com 23 questões. A entrevista é uma forma de obter informações sobre os fatos que 

influenciam as interações, processos e fenômenos relativos às pessoas em sua vida diária, 

caracterizada pela coleta de respostas verbais diretamente dos participantes (SELLTIZ et al., 1987). 

Esta metodologia é utilizada em Ciências Sociais, Antropologia, Etnobiologia, Psicologia, 

Pedagogia, Medicina e diversos outros ramos científicos não apenas para coleta de dados bem como 

com objetivos voltados para investigação, diagnóstico e orientação, sendo considerado um 

instrumento de trabalho indispensável nestes casos (GIL, 1989; NOGUEIRA, 1973).  

 Diversos autores (GIL, op.cit.; GOODE & HATT, 1997; LÜDKE & ANDRÉ, 1986; 

NOGUEIRA, op.cit.; SELLTIZ et al., 1967, 1987) apresentam vantagens para a utilização da 

entrevista para o levantamento de dados frente a outras técnicas (como o questionário, p.ex.), tais 

como: 

 

a. possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social, incluindo 

assuntos complexos ou alta carga emocional; 

b. permite conhecer a atitude, preferência ou opinião do entrevistado a respeito de determinado 

assunto sobre o qual aquele indivíduo seja fonte segura ou exclusiva; 

c. é muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano; 

d. os dados obtidos podem ser classificados e quantificados; 
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e. não exige que o entrevistado saiba ler e escrever; 

f. possibilita um maior número de respostas visto que é mais fácil deixar de responder a um 

questionário do que negar-se a responder a uma entrevista; 

g. existe possibilidade de flexibilidade para esclarecer dúvidas fazer adaptações para facilitar o 

entendimento ao entrevistado; 

h. permite ao entrevistador observar e analisar a expressão corporal do entrevistado e a situação em 

geral durante a entrevista. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como resultado, esta pesquisa revelou que uma parte significativa dos entrevistados não 

apresenta relações afetivas positivas com o entorno, o que prejudica a iniciativa de participar de 

ações em prol da melhoria da qualidade ambiental (Tabela 1). Da mesma forma, a maioria dos 

entrevistados atualmente não participa de nenhuma instância de discussões relacionadas à gestão dos 

recursos hídricos. A parcela de entrevistados que participou de momentos de discussão sobre a 

gestão dos recursos hídricos nos últimos anos, através de reuniões promovidas pela Prefeitura 

Municipal de São Carlos (PMSC), perdeu o interesse ao entender que, em sua opinião, não surtiram 

efeitos positivos à partir destas discussões ( 
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Tabela 2). Um dos entrevistados, ao ser questionado sobre as suas últimas participações 

nestas reuniões respondeu: “[a reunião aconteceu] no prédio do Orçamento Participativo, porém não 

surgiu efeito.” 
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Tabela 1: Avaliação dos entrevistados sobre a qualidade da água do córrego do Tijuco Preto. 
qualidade da água 

En
tre

vi
st

ad
o 

não 
sabe ótima boa regular ruim péssima indicador  

[01] X       
[02]     X  “pela sujeira, mato, lixo.” 
[03] X       
[04]      X “sujeira, mosquito da Dengue.” 
[05] X       
[06]      X “sujeira, lixo, entulho.” 
[07] X       
[08]     X  “sujeira, lixo, entulho.” 
[09]      X “entulho, lixo, ratos, baratas.” 
[10]     X  “cheiro, lixo, sujeira.” 
[11]      X “rato, cobra, preá, bichos, mato.” 
[12]      X “sujeira, entulho.” 
Total 4 - - - 3 5  

% 33    25 42  
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Tabela 2: Participação dos entrevistados em reuniões para discutir questões relacionadas ao meio ambiente. 

soube de reuniões 
neste último ano 

participou destas 
reuniões quando e onde aconteceram estas reuniões 

En
tre

vi
st

ad
os

 

não  sim não  sim quando? Onde? 

[01]  X X  2002 não informou 
[02]  X  X 2001 não informou 
[03] X      
[04]  X X  2002 não informou 
[05]  X X  2002 não informou 
[06] X      
[07]  X X  2001 ou 2002 não informou 
[08] X    2002 não informou 
[09]  X X    
[10] X      

[11]  X  X  no prédio do Orçamento 
Participativo 

[12]  X  X abril de 2003 em um prédio da Prefeitura 
Total 4 8 5 3   

% 33,3 66,7 41,7* 25,0*   
* - porcentagem em relação ao total de entrevistados. 

 

A maioria dos entrevistados acredita que a PMSC é a única responsável pela manutenção das 

áreas públicas e por resolver os problemas do meio ambiente que se apresentem, isentando-se de 

quaisquer responsabilidades referentes à promoção de atividades em prol da melhoria da qualidade 

ambiental. Esta postura é característica daqueles que são pouco sensibilizados quanto as relações e 

influências antrópicas junto ao ambiente, situação esta que somente pode ser corrigida através da 

aplicação de Educação Ambiental junto à comunidade local. Quanto à situação de evitar o 

aparecimento de novos problemas ambientais, os entrevistados apresentam uma percepção mais 

elaborada mostrando uma maior sensibilidade quanto à necessidade de participação da comunidade 

em prol da melhoria da qualidade ambiental (Tabela 3).  
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Tabela 3: Opinião dos entrevistados sobre a responsabilidade em resolver questões relacionadas ao meio ambiente. 

En
tre

vi
st

ad
o 

responsável em resolver os problemas 
ambientais 

responsável por evitar os problemas 
ambientais 

[01] “A Prefeitura Municipal.” “Uma parte maior das pessoas, os 
moradores e a Prefeitura Municipal na 
manutenção.” 

[02] “A Prefeitura Municipal.” “Moradores e Prefeitura Municipal.” 
[03] “A Prefeitura Municipal e os Proprietários, 

cada qual com seus terrenos.” 
“A Prefeitura Municipal, porque pagamos 
impostos de água e esgoto.” 

[04] “A população deveria ser instruída e cada 
bairro exigir reuniões para que haja essa 
instrução.” 

“Do povo.” 

[05] “O Prefeito.” “Do prefeito.” 
[06] “Não Sabe.” “Não Sabe.” 
[07] “A Prefeitura Municipal e as pessoas que 

vivem no lugar.” 
“Da Prefeitura.” 

[08] “Todo mundo, população, governo, 
industrias.” 

“Da população que não tem consciência e a 
prefeitura que não limpa, nem 
conscientiza.” 

[09] “A Prefeitura. Já sofremos ameaça por falar 
para não jogarem lixo, não dá para comprar 
briga.” 

“Da Prefeitura.” 

[10] “A população, a Prefeitura Municipal, todos 
devem colaborar.” 

“Da população que joga sujeira.” 

[11] 
“Se a Prefeitura Municipal tivesse feito a 
sua parte, poderia agora, pedir à Vigilância 
Sanitária que fizesse sua parte.” 

“Da Prefeitura Municipal e seu descaso.” 

[12] “A Prefeitura Municipal.” “Do Poder Público e do Povo.” 

 
Segundo SILVA et al. (2000), com a gestão democrática e participativa há estímulo à 

organização e à atuação da administração pública, obtendo-se assim um envolvimento mais efetivo 

da sociedade num processo coletivo de tomada de decisões. Apresentam-se como principais 

dificuldades encontradas para a participação popular na gestão participativa dos recursos hídricos a 

falta de força política e a desarticulação em relação ao funcionamento burocrático das discussões 

públicas pelo não envolvimento do cidadão comum (i.é, aquele que não é técnico ou profissional da 
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área) nas discussões e tomadas de decisão, ficando a maior parte da sociedade à margem do 

processo decisório (MIRANDA, 2001).  

Buscando minimizar esta situação, a criação e estabelecimento operacional de uma 

Associação de Bacia Urbana podem levar a mudanças neste quadro. Através de uma associação de 

usuários a sociedade pode encontrar apoio técnico e espaço físico para envolver os cidadãos nas 

discussões sobre a gestão dos recursos hídricos num formato mais próximo à realidade individual do 

que no formato no qual está configurada a participação pública através dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica (CBH’s), que atua de forma centralizadora não levando em conta as necessidades 

locais de cada micro-bacia representada. Desta forma, uma organização civil mais próxima do 

cidadão torna mais fácil a ação direta e a participação popular. 

A Associação de Bacia Urbana pode favorecer a Educação Ambiental junto à comunidade 

representada através de parcerias junto a Universidades, PMSC, Defesa Civil e ONG’s interessadas 

em realizar ações ambientais neste sentido, agindo como um facilitador e descentralizador na gestão 

pública dos recursos hídricos, fortalecendo a participação popular ao promover encontros entre 

educadores e o público de interesse. 
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RESUMO DA ANÁLISE DOS DADOS DOS ENTREVISTADOS  

Apartir de 12 entrevistados, algumas análises preliminares: 
 

Sexo: 
 8 mulheres: 83,3% 
 2 homens; 16,7% 

Faixa etária: 
 Entre 33 e 72 anos de idade com média de 50,17 anos. 

Tempo de residência: 
 No domicilio:  
   1 a 3 anos:  41,7% - 5 entrevistados 
   3 a 10 anos: 33,3% - 4 entrevistados 
   10 a 20 anos: 25,0% - 3 entrevistados 

 Em São Carlos: 
   1 a 10 anos:  16,7% - 2 entrevistados 
   10 a 20 anos:  08,3% - 1 entrevistado 
   20 a 30 anos:   08,3% - 1 entrevistado 
   30 a 40 anos:  41,7% - 5 entrevistados 
   Mais de 40 anos: 16,7% - 2 entrevistados 
   Não informou: 08,3% - 1 entrevistado 

Grau de instrução: 
 primeiro grau incompleto: 25,0% - 3 entrevistados 
 primeiro grau completo: 16,7% - 2 entrevistados 

 segundo grau incompleto: 0% 
 segundo grau completo:  41,6% - 5 entrevistados  

 nível superior incompleto:  0% 
 nível superior completo: 16,7% - 2 entrevistados 

 pós-graduação:  0% 
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 ANEXO 4: Proposta de Criação da Associação de Usuários de Bacia, encaminhado ao 
COMDEMA, pelo Biól., Me. Roberto Teixeira de Lima, conforme Ata da 10ª Reunião 
Ordinária do COMDEMA-SC de 26/08/2003  

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI ESPECÍFICA DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE BACIA 
URBANA DO CÓRREGO DO TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS, SP 

 

PROPOSTA PRELIMINAR  

Dispõe sobre a criação da Associação de Bacia Urbana do córrego do 
Tijuco Preto, São Carlos, SP. 

 

CAPÍTULO I  

DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE BACIA DO CÓRREGO DO TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS, 
SP 

 

Artigo 1º - Fica criada, pelo efeito desta Lei, a Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto, 
São Carlos, SP, como entidade destinada ao cumprimento de representação social civil 
dos moradores da área urbana da bacia hidrográfica do córrego do Tijuco Preto, São 
Paulo, SP, no que tange às questões sociais e ambientais que direta ou indiretamente 
atinjam seus representados, para atuação como sociedade civil organizada, 
reconhecida no Município de São Carlos, SP. 

§ 1º  -  As delimitações de atuação de representação da Associação de Bacia do Córrego do 
Tijuco Preto estão apresentadas em mapa anexo (Anexo 1) do presente documento e 
corresponde à bacia hidrográfica do córrego do Tijuco Preto, localizada integralmente 
dentro da área urbana do Município de São Carlos, SP. 

§ 2º  - A criação desta entidade visa dar reconhecimento e funcionamento ao que foi 
estabelecido pela Legislação Estadual de São Paulo pela Lei no 7.633, de 30/12/1991, 
referente à Política Estadual de Recursos Hídricos e ao Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

§ 3º  - Esta entidade funcionará como uma Associação de Usuários dos Recursos Hídricos, 
conforme o Art. 33, Seção II, Cap. II da referida Lei Estadual no 7.633, de 30/12/1991. 

Artigo 2º - A Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto terá como função principal estimular 
a participação popular da sociedade civil organizada nas discussões e decisões 
referentes à gestão pública dos recursos naturais e ao direcionamento e alocação de 
recursos financeiros de investimentos de competência pública em sua área de atuação, 
através de sua representação junto aos órgãos competentes. 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 56

§ 1º  - Em âmbito nacional, a Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto estará sob a 
chancela do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

§ 2º  - Em âmbito estadual, a Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto estará sob a 
chancela do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tiête-Jacaré e, em instância superior, do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

§ 3º  - Em âmbito municipal, os órgãos da Administração Pública Municipal, Universidades e 
outras  Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico serão co-responsáveis 
pelo planejamento e gestão da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto sendo 
que o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos – 
será considerado a mais alta instância consultiva em nível municipal. 

§ 4º  - Será criado o Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto 
para a atuação na administração legal e coordenação de suas atividades como entidade 
civil. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Artigo 3º - São objetivos da presente Lei: 

I. Promover a criação da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto para a atuação 
junto à comunidade residente em sua área de atuação; 

II. Implementar a gestão pública e participativa da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco 
Preto integrando setores e instâncias governamentais e a sociedade civil, com vistas à 
proteção e recuperação da área envolvida em sua atuação; 

III. Incentivar a implantação de atividades compatíveis com a proteção e recuperação dos 
mananciais e das nascentes presentes da área da bacia hidrográfica do córrego do Tijuco 
Preto, provendo discussões para o disciplinamento do uso e da ocupação do solo na área 
referida; 

IV. Garantir os subsídios e os instrumentos que proporcionem a articulação de programas e 
políticas municipais, especialmente os referentes ao meio ambiente e manejo de recursos 
naturais e à sua conservação, ao saneamento e saúde pública, e à prática da educação 
ambiental. 
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CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Artigo 4o - Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I. Bacia Hidrográfica: é um sistema biofísico e sócio-econômico, integrado e interdependente, 
contemplando atividades agrícolas, industriais, comunicações, serviços, facilidades 
recreacionais, formações vegetais, nascentes, córregos e riachos, lagoas e represas, 
incluindo todos os habitats e unidades da paisagem, cujos limites são estabelecidos 
topograficamente pelos divisores de água; 

II. Habitat: lugar onde um indivíduo ou grupo de indivíduos, de uma ou mais espécies distintas, 
desenvolvem suas relações ecológicas; 

III. Relações Ecológicas:  relações quaisquer que sejam pertinentes ao modo de vida natural de 
um indivíduo ou grupo de indivíduos, de uma ou mais espécies distintas; 

IV. Qualidade Ambiental: índice que indica a situação do meio ambiente numa determinada 
área avaliando as relações sociais e ambientais de forma a conciliar indicadores do bem-
estar social e da conservação dos recursos naturais. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DOS INSTRUMENTOS 

Artigo 5º  - São instrumentos para a implantação, funcionamento e gestão da Associação de Bacia 
do Córrego do Tijuco Preto: 

I. As Áreas de Controle e suas respectivas diretrizes e normas de planejamento e gestão da 
bacia; 

II. As normas para a implantação de infra-estrutura e dos serviços do sistema de saneamento 
ambiental; 

III. O Plano Diretor e as leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo; 

IV. O Código de Obras e Edificações deste município; 

V. Os mecanismos de compensação ambiental; 

VI. O licenciamento e a fiscalização de empreendimentos, parcelamento, uso e ocupação do 
solo e a imposição de penalidades por infrações às disposições desta Lei e normas dela 
decorrentes; 

VII. Os Estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA); 

VIII. O Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental; 



NIBH – NÚCLEO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
 www.shs.eesc.usp.br/laboratorio/hidraulica 

 
 
 

Relatório Técnico do Projeto Hidrossolidariedade – COSEAS/USP 437/03 
Bolsista: Aluno Feliph Arthuro Borro Leal - Supervisor: Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 

 

 58

IX. O Plano de Educação Ambiental para a Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto. 

 

Artigo 6º - As Leis Municipais de planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano, previstas no art. 30 da Constituição Federal, as Leis Municipais de 
Controle Ambiental e o Plano Diretor Municipal deverão incorporar as diretrizes e 
normas ambientais e urbanísticas de interesse nesta Lei. 

 

CAPÍTULO V 

DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DOS REPRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO EM SUAS 
ATIVIDADES  

 
 

Artigo 7o  - São reconhecidos como níveis de participação individual nesta Associação: 

I. Membro Representado: toda pessoa residente ou que desenvolva atividade de renda dentro 
da região reconhecida como área de ação da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco 
Preto; 

II. Membro Convidado: toda pessoa que embora não residente na região de ação da 
Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto, q que também não desenvolva atividade 
de renda naquela região, manifeste interesse em estar participando e ser representado por 
esta entidade; 

III. Conselheiro: Qualquer membro da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto que 
manifeste interesse em assumir as responsabilidades referentes ao nível de participação no 
Conselho desta entidade, desde que aceito, através de pleito eleitoral, pelos membros da 
Associação e tendo atendido as Leis que fixam os pré-requisitos legais necessários para ser 
candidato a cargo público eletivo. 

 

Artigo 8o  - Todo morador da região reconhecida como bacia hidrográfica do córrego do Tijuco 
Preto, São Carlos, SP, tem o direito de participar em qualquer nível e de ser 
representado pela Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto. 

§ 1º  - A participação dos moradores da região da bacia hidrográfica do córrego do Tijuco 
Preto nesta Associação é facultativa. 

§ 2º  - Moradores de outras bacias hidrográficas poderão participar em qualquer nível desta 
Associação desde que sua participação no nível de Membro Convidado seja aceita em 
situação legal em reunião do Conselho de Gestão da  Associação de Bacia do Córrego 
do Tijuco Preto.  
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CAPÍTULO VI 

DA COMPOSIÇÃO E DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO DE BACIA 
DO CÓRREGO DO TIJUCO PRETO E DA FUNÇÃO DE SEUS MEMBROS 

 
Artigo 9o  - A composição do Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco 

Preto será: 

I. Presidente: xxxx 

II. Vice-presidente: xxxx 

III. Conselheiro Administrativo: xxxx 

IV. Conselheiro Financeiro: xxxx 

V. Conselheiros Técnico-Científicos: xxxx 

VI. Secretário: xxxx 

VII. Representantes de Entidades Sociais:  xxxx 

VIII. Representantes de Entidades Ambientais: xxxx 

IX. Representantes da Administração Pública: xxxx 

 

Artigo 10o -  A eleição dos membros do Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Córrego do 
Tijuco Preto será consagrada através de pleito direto de seus Membros Representados e 
Convidados, de forma democrática, a partir da elaboração e reconhecimento legal de 
seu estatuto próprio. 

CAPÍTULO VI 

DA PARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS UNIVERSIDADES E OUTRAS 
ENTIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DAS ENTIDADES DE 

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA  
 

Artigo 11o  - A Administração Pública terá direito assegurado de indicar seu representante no 
Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Tijuco Preto.  

§ 1º  - A indicação dos representantes da Administração Pública  para o Conselho de Gestão 
da Associação de Bacia do Tijuco Preto deverá ser ratificada pelo Prefeito Municipal 
de São Carlos. 

Artigo 12o  -  As Universidades Públicas com sede no município de São Carlos terão participação 
assegurada no Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Tijuco Preto. 
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§ 1º  - A indicação de seus representantes ficará a cargo de cada Universidade, segundo seus 
trâmites legais para sua escolha.  

§ 2º  - A Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto poderá, mediante acordos, 
convênios ou contratos, promover parcerias de cooperação junto a Universidades e 
outras  entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico visando ampliar suas 
atividades em pesquisa e extensão, envolvendo a gestão pública participativa dos 
recursos hídricos, a aplicação do conhecimento científico e o treinamento e capacitação 
de recursos humanos visando a melhoria da qualidade ambiental na bacia hidrográfica 
do córrego do Tijuco Preto. 

Artigo 13o  - As indicações dos representantes de Entidades Sociais e Entidades Ambientais caberão 
à organização própria de cada entidade representada, conforme seu critério legal de 
escolha. 

§ 1º  - Não havendo estatuto ou norma definindo o critério legal de escolha, a Entidade 
interessada em manter um representante junto ao Conselho de Gestão da Associação de 
Bacia do Tijuco Preto deverá promover uma eleição direta junto aos seus representados 
devidamente registrada em ata solene apresentada junto com demais documentos de 
reconhecimento público de seu representante. 

Artigo 14o  - A indicação dos representantes da Administração Pública, das Universidades e das 
Entidades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e das Entidades de 
representação da Sociedade Civil Organizada  para o Conselho de Gestão da 
Associação de Bacia do Tijuco Preto deverá ser reconhecidas e aceitas pelo Presidente 
e pelo Vice-presidente do Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Tijuco Preto. 

§ 1º  - Para fins de início das atividades e consagração da criação desta entidade, a primeira 
composição do Conselho de Gestão da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco 
Preto, incluindo Presidente e Vice-presidente será ratificada e aceita pelo COMDEMA 
– Conselho Municipal de Meio Ambiente . 

 

CAPÍTULO VII 

DO SUPORTE FINANCEIRO  

Artigo 15o - Os Planos Plurianuais de Investimentos, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e os 
Orçamentos Anuais dos órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta, 
deverão contemplar recursos financeiros para a implementação desta Lei e para o 
funcionamento da Associação de Bacia do Córrego do Tijuco Preto. 

Artigo 16o –  xxxx  Será alocada como verba para funcionamento da Associação de Bacia do 
Córrego do Tijuco Preto uma receita mensal fixada em 1,5% do ICMS arrecadado pela 
utilização, fornecimento, tratamento e destinação dos recursos hídricos da área 
reconhecida como bacia hidrográfica do córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17 o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Anexo 5.1 da Minuta de Projeto de Lei Específica da Criação da Associação de Bacia do córrego 
do Tijuco Preto, São Carlos, SP  

 
Área reconhecida como bacia hidrográfica do córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP. 
(fonte: CDCC/IFSC/USP) 
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ANEXO 5: Ata do “I Workshop de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas”, do 
IX Simpósio do Curso de Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental: 
diversas abordagens para a bacia hidrográfica, de 10/12/2003. 
 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DO ALTO TIJUCO PRETO, VISANDO O 

PLANO DIRETOR NA SUA BACIA HIDROGRÁFICA 
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No dia 10 de Dezembro de 2003, às 13:30 horas, no auditório do Centro de Recursos Hídricos e 

Ecologia Aplicada, do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de 

São Carlos – Universidade de São Paulo, sito na cidade de Itirapina, Estado de São Paulo, foi 

realizada a reunião do I Workshop de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas do IX 

Simpósio do curso de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, com a seguinte 

ORDEM DO DIA: Discussão em mesa redonda, sobre o PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS 

VÁRZEAS DO ALTO TIJUCO PRETO, VISANDO O PLANO DIRETOR NA SUA BACIA 

HIDROGRÁFICA. 

ABERTURA DA REUNIÃO: os trabalhos tiveram início com a saudação aos presentes 

feita pelo Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo, o qual presidiu os trabalhos, com especial 

deferência à presença dos órgãos municipais e estaduais representados nas pessoas das 

autoridades presentes, lamentando também a ausência de outros, embora formalmente 
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convidados. Posteriormente, referiu-se ao símbolo do “workshop”, o córrego Tijuco Preto, suas 

áreas de várzeas e travessias, representados por modelagem em massa colorida, explicando que  

os problemas da bacia são de simples retratação, podendo até serem apreendidos e 

representados por crianças com uso de massa de modelagem. Esse símbolo aparece no Anexo 4. 

Posteriormente, apresentou os principais desafios e experiências do gerenciamento de bacias 

hidrográficas, propondo como motivação para as discussões da reunião a disponibilidade hídrica 

no Brasil e também os conceitos da “bacia escola”.  Na seqüência, a representante da ONG Teia 

Casa de Criação, Arq., Me. Renata Peres, fez apresentação sobre o projeto de recuperação “Pró-

Tijuco”, comparando os cenários das décadas de 60, 80 e a atual, enfatizando as principais 

diretrizes e planos diretores para essa bacia com cenários futuros para os anos 2005, 2010 e 

2015. 

PRIMEIRO ITEM: COMPOSIÇÃO DA MESA: dando continuidade aos trabalhos, o Prof. 

Mendiondo compôs a Mesa conforme segue: Prof. Dr. Renato S. Anelli, Secretário Municipal de 

Obras, Transportes e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de São Carlos; Sr. Virgílio de 

Aguiar Cintra, representando do EAT-DAEE/SP; Dr. Edvar Ferreira Filho, M. D. Promotor de 

Justiça da Comarca de São Carlos; Arq. Sandra Regina Motta, representando ao Secretário 

Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos, Prof. Dr. Ricardo Martucci; 

Sr. Paulo Mancini, representante do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa ao Meio 

Ambiente, de São Carlos; Eng., Me Marcelo Montaño, representante da ONG AQUAVIT; Prof. 

Dr. Marcelo Pereira de Souza, da EESC/USP, representando a comunidade acadêmica da 

Universidade de São Paulo; Prof. Benjamin Matiassi, representando a Associação de Moradores 

de Santa Marta, São Carlos e conselheiro do COMDEMA; Prof. Dr. Carlos Eduardo Matheus, 

representando o Curso de Especialização em Educação Ambiental do CRHEA/EESC/USP. 

SEGUNDO ITEM – PROPOSTA DA REUNIÃO: como ponto central da discussão, o Prof. 

Mendiondo perguntou à Mesa de que maneira cada autoridade, dentro de sua competência, 

poderia colaborar para a materialização e alcance dos objetivos e metas de recuperação 

ambiental do córrego Tijuco Preto. 
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TERCEIRO ITEM – DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DA REUNIÃO: o primeiro a 

ponderar sobre a proposta foi o Dr. Renato Anelli, o qual fez inicialmente um histórico das ações 

da prefeitura, apontando situações pontuais de erosão e enchentes. Na seqüência, fez menção ao 

trabalho da SMOTSP e SMHDU, em conjunto, sobre medidas emergenciais em referência aos 

problemas técnicos relativos aos recursos hídricos de São Carlos. Finalmente, o Prof. Anelli 

solicita licença à Mesa, na pessoa de seu presidente, Prof. Mendiondo, por necessitar retirar-se, 

justificando-se por motivos de compromissos anteriormente assumidos. Posteriormente, por 

intermédio do moderador das discussões, Biól, Me. Roberto Teixeira de Lima, foi passada a 

palavra ao representante do EAT-DAEE/SP, Sr. Virgílio Cintra, quem ressaltou a preocupação 

do DAEE com o quadrilátero Araraquara-São Carlos-Jaú-Araraquara, informando que esta 

região é de elevada importância em relação à disponibilidade hídrica subterrânea. O Sr. Cintra 

aponta a falta de contingente no órgão, o que tem inviabilizado muitos trabalhos técnicos e 

científicos. Passada a palavra, manifestou-se o Dr. Edvar Ferreira Filho, quem relatou as ações 

da Promotoria no Ministério Público da Comarca de São Carlos, destacando a recuperação das 

bacias hidrográficas e tratamento de esgotos como prioridades. Fez menção ao 

destamponamento do córrego Tijuco Preto e ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com 

a Prefeitura Municipal. Finalizou sua exposição com a disponibilidade da sua Promotoria para 

acolher as sugestões da academia universitária com relação ao projeto ProTijuco. Com a 

palavra, a Arq. Sandra Motta abarcou as questões de competência da SMHDU. Mencionou sobre 

sua preocupação com o zoneamento do espaço urbano, na tentativa de solucionar os conflitos 

ambientais. Em relação ao córrego Tijuco Preto, revela que o Plano Diretor de São Carlos prevê 

a introdução do coeficiente de permeabilidade, ressaltando que as várzeas do Tijuco Preto são 

declaradas como Áreas de Especial Interesse. Passada a palavra ao Sr. Paulo Mancini, do 

COMDEMA, mencionou sobre o fomento da minuta de lei de proteção aos mananciais de São 

Carlos. Elevou a competência dos COMDEMAs que é a de compartilhar a preocupação 

ambiental com a sociedade. Criticou a questão orçamentária municipal e ressaltou que a falta de 

divulgação dos problemas e dos projetos para soluções são as principais dificuldades 

encontradas. Dando seqüência à rodada de discussões, teve a palavra o Eng., Me. Marcelo 

Montaño, o qual priorizou a participação da população nos projetos, como medida de relevante 
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importância. Ressaltou que a ONG AQUAVIT está pronta para fortalecer o quesito participação 

da sociedade, bem como para validar, criticar, opinar e fiscalizar as ações de políticas públicas 

junto aos projetos de recuperação, via COMDEMA. Passada a palavra ao Prof. Dr. Marcelo 

Pereira de Souza, EESC/USP, quem teceu críticas em relação às prioridades da Prefeitura 

Municipal de São Carlos em relação à problemática ambiental, lamentando também a ausência 

do Prof. Dr. Renato Anelli ao final da reunião. O Prof. Marcelo de Souza relatou sobre sua 

frustração em relação ao projeto de recuperação do córrego Tijuco Preto. Criticou o orçamento 

da PMSC, revelando que não há verba para este projeto. Criticou também o programa “cidade 

compacta”. Fez especial crítica ao discurso da Arq. Sandra Motta, ressaltando que não é 

possível se ter uma área de relevante interesse ambiental e ao mesmo tempo estar planejada a 

construção de via marginal de rolamento de veículos dentro desta mesma área. Tendo sido dada 

a palavra ao Prof. Benjamin Matiassi, este parabenizou o projeto, convidando a todos a 

dirigirem seus interesses para o rio Cambuí. Relatou sobre as atividades da Associação de 

Moradores dos bairros, tendo exaltado a importância da participação popular em projetos desta 

natureza. Finalmente foi passada a palavra ao Prof. Dr. Matheus, do CRHEA/USP, o qual 

revelou seu vínculo afetivo com o córrego Tijuco Preto. Informou sobre a possibilidade da 

adesão dos alunos do curso de especialização em educação ambiental aos projetos de 

recuperação de bacias hidrográficas, especialmente ao Pró-Tijuco. Apresentou a proposta da 

“Bacia Escola” por intermédio do aluno de graduação em engenharia civil, Sr. Feliph Leal do 

Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas da EESC/USP, o qual destacou a importância da 

educação ambiental nas escolas, a confecção de material didático e de propaganda, com 

informações pedagógicas. Destacou que o projeto “Bacia Escola” pode ser também 

caracterizado como “hidrossolidário” em face à repartição de deveres e assunção de 

compromissos. A proposta consta de converter o Projeto PróTijuco em PROGRAMA, tendo como 

sustento as seguintes ações de “bacia-escola”: 1) campanhas de educação ambiental com 

material de divulgação, 2) oficinas “Bacia do Futuro” nas escolas de ensino fundamental, 3) 

consolidação de trabalhos do Curso de Especialização em Educação Ambiental do CRHEA/USP,  

4) Livro do ProTijuco, 5) criação de Associação de Usuários da Bacia do Tijuco Preto. 
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QUARTO ITEM - PLENÁRIO: encaminhando os trabalhos para o encerramento, o Prof. 

Mendiondo deixou livre a palavra, para considerações finais. Fizeram uso o Sr. Paulo Mancini e 

o Prof. Dr. Marcelo Pereira de Souza, complementando suas ponderações anteriores sobre a 

importância da participação popular nos projetos de recuperação e também a falta de 

comprometimento orçamentária e técnica por parte da administração municipal. Não havendo 

mais considerações, o Prof. Dr. Mendiondo passou a palavra ao plenário, para quem desejasse 

tecer comentários ou fazer perguntas. Primeiramente manifestou-se o Sr. Rubens Benini, 

mestrando do CRHEA, o qual indagou sobre o projeto viário. Foi respondido que se aguarda um 

parecer do DEPRN para seqüência dos andamentos. Em seguida, manifestou-se o Eng., Me. 

Alisson Carraro Borges, doutorando da Pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento 

da EESC/USP, o qual questionou sobre a morosidade do trâmite sobre o tratamento de esgoto da 

cidade. Fora respondido que os problemas são de ordem política, havendo necessidade de se 

voltar atenção para este ponto crítico. O Eng. Borges indagou também sobre a participação mais 

ativa do Ministério Público no que tange à fiscalização e punibilidade das infrações. Foi 

respondido que os crimes ambientais são apurados em três esferas distintas, sendo elas a penal, a 

civil e a administrativa. Quanto à competência do Ministério Público, que é apurar a esfera 

penal, este órgão está envidando esforços no sentido de amparar os projetos de recuperação das 

bacias. O Prof. Mendiondo sintetizou os anteriores debates através do pensamento “Saber 

Cuidar”, projetando-o junto com a foto dos participantes do Workshop e convidados que aparece 

no Anexo 5. 

QUINTO ITEM –HONRARIAS/PREMIAÇÃO. Não havendo outras manifestações, o Prof. 

Mendiondo procedeu à menção honrosa ao Prof. Marcelo de Souza, representando a “Luta 

Ambiental”, e ao Prof. Matheus, representando à “Educação Ambiental”. Também, premiados os 

melhores projetos acadêmicos de recuperação ambiental da Bacia do Tijuco Preto, produzidos 

pelos alunos de pós-graduação da disciplina “SEA 5871-Recuperação Ambiental de Bacias 

Hidrográficas”, oferecida no segundo semestre de 2003, como parte do programa de pós-

graduação em Ciências da Engenharia Ambiental do CRHEA/USP. Primeiro Prêmio: Eng. 

Andréia Mosca e Eng. Kátia Ventura; segundo prêmio: Eng. Nilo A. Bernardi Filho e Arq. 
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Heloísa Ceccato Mendes; terceiro prêmio: Eng. Flor. Rubens Benini e Eng. Civil Alfredo A. 

Ohnuma Jr. Convocou todos os membros da Mesa, bem como os alunos premiados, juntamente 

com Sr. André Pereira de Souza, filho do Prof. Dr. Marcelo de Souza, intitulado representante da 

“nova geração”, a agraciarem a todos com um presente, sendo este um fragmento de rocha 

brasileira, simbolizando um marco testemunhal, que resiste a ação do tempo, das mudanças que 

serão frutos das discussões, metas e objetivos exarados na reunião e das ações concretas em 

termos de recuperação ambiental na bacia do Tijuco Preto até 2015. Foram entregues aos 

presentes um calendário 2004 com motivo do I Workshop de Recuperação Ambiental de Bacias 

Hidrográficas. Tendo os trabalhos sido encerrados, iniciou-se a confraternização dos 

participantes, e a entrega de mudas de árvores brasileiras nativas gentilmente doadas pelo Horto 

Florestal de São Carlos. Finalmente, procedeu-se a lavratura da presente ata, assinada  pelo 

Presidente,  Secretário e Testemunhas. 

São Carlos, 10 de Dezembro de 2003 

 

 

 
Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo   Fernando Frachone Neves 
Presidente      Secretário 

 

Testemunhas 
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Segue abaixo comentário do Prof. Renato Anelli - Secretário Municipal de Obras, Transportes 
e Serviços Públicos de São Carlos. 

Date: Thu, 22 Jan 2004 21:25:58 -0200  

From: Renato Anelli <reanelli@sc.usp.br>  

Prezado Mario, 

Como não tive oportunidade anteriormente, receba aqui meus parabéns por mais este evento 
realizado em nossa universidade, o qual contribui em muito para o aprofundamento do debate 
sobre tão controvertido tema.  Escrevo esta mensagem para dar uma informação que parece ter 
faltado no decorrer da mesa que participei (tive de sair devido ao atraso de mais de uma hora no 
horário previamente agendado para o início da mesa de debate e não podia faltar em eventos 
agendados em seguida àquele).  Em sua manifestação o Prof. Marcelo Pereira, em meio às suas 
"críticas às prioridades da Prefeitura Municipal de São Carlos em relação à problemática 
ambiental", comete o equívoco de afirmar que no orçamento da PMSC "não há verba para este 
projeto". Tal afirmação não procede e pela ata transcrita não me parece que outro representante 
da PMSC tenha corrigido este equívoco. O orçamento de 2003 previu R$ 550.000,00 para a 
recuperação do Tijuco Preto, com ênfase no trecho entre as Ruas Monteiro Lobato e Totó Leite. 
O primeiro gasto vem ocorrendo na contratação da FIPAI  para a realização do "Plano Pró-
Tijuco" envolvendo um ampla equipe multidisciplinar sob a sua coordenação, Prof. Mário, no 
valor de R$ 99.385,00 (ao qual foi aditado o valor de R$ 3.300,00 para as prospecções especiais 
do subsolo realizada por uma equipe de pesquisadores da Geologia da USP São Paulo). Isso 
totaliza R$ 102.685,00 dos quais já foram liquidados R$ 69.557,00 referentes aos relatórios já 
entregues. Além disso, ainda foi contratado o Eng. Paulo Silva Leme para a realização do projeto 
estrutural da nova travessia da Rua Totó Leite e da recomposição do canal, no valor de R$ 
14.800, totalizando R$ 117.485,00 já empenhados no orçamento para a recuperação da Bacia do 
Tijuco Preto. Ao saldo de R$ 432.515,00 foi acrecentado o valor de R$ 140.000,00, através de 
uma emenda apresentada pela vereadora Géria Montanari, e o valor de R$ 120.000 para a 
construção de uma nova ponte para a travessia da Rua Antonio Rodrigues Cajado (a original foi 
levada pelas águas em 04/01/03) nos levando a um saldo de R$ 692.515,00 para ser investido 
ainda neste ano na referida bacia hidrográfica. O total a ser investido na recuperação da Bacia 
Hidrográfica nestes dois anos atinge o valor de R$ 810.000,00. Não é muito, mas é mais do que 
aquilo que foi possível investir no plano de combate às enchentes do Córrego do Gregório no 
centro comercial da cidade, que dependeu de recursos estaduais através de convênio com o 
DAEE.  
As obras ainda não foram iniciadas somente pelo fato dos projetos executivos ainda não estarem 
concluídos, o que deve ocorrer no próximo mês de fevereiro. Os projetos dessa fase contemplam 
o destamponamento do córrego, a recomposição de um prefil próximo ao original, a construção 
de nova travessia da R. Totó Leite com vão de cerca de 20m para garantir um corredor ecológico 
ao longo do curso d'água (solução muito mais cara do que as travessias até agora construídas na 
cidade).Ao afirmar a ausência de recursos orçamentários para este projeto, talvez o Prof. 
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Pereira tenha se embasado em referências que eu fiz diretamente a ele sobre a falta de recursos 
para a implantação de outras etapas do projeto, que ultrapassa a casa dos R$ 10.000.000 
conforme previsão inicial do Pró-Tijuco. Se isso ocorreu, peço minhas desculpas ao colega por 
induzi-lo ao equívoco. A carência de recursos vem sendo contornada pela administração 
municipal com solicitações de apoio fesderal e estadual. Aproveito a ocasião para informar que o 
projeto será contemplado com a maior fatia do "Plano de Mobilidade Urbana Ambientalmente 
Sustentável", base de um pedido de empréstimo apresentado pela PMSC ao BNDES e que 
depende apenas do seu licenciamento ambiental (em exame no DEPRN) para ter prosseguimento 
de tramitação no banco. Lembro ainda que a PMSC vem amortizando anualmente cerca de R$ 
14.000.000,00 de suas dívidas consolidadas, tendo sido possível investir ao longo do ano de 2003 
cerca de apenas R$ 7.000.000,00. Frente a uma situação dessas, sou de posição diversa do Prof. 
Pereira no seu julgamento das prioridades de investimento da PMSC. E o faria também se 
estivesse fora da atual administração do município e tivesse acesso a esses dados.  No debate 
democrático todos podemos exprimir nossas opiniões, sendo esta manifestação apenas um 
esclarecimento aos participantes do evento.  

 
Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Renato Anelli –  

Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos de São Carlos  
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ANEXO 6: Primeira Carta ao COMDEMA São Carlos, SP, disponibilizando 
recursos  para a criação da Associação de Usuários de Bacia, dia 29/06/2004 
  

 

São Carlos, SP. 29 de Junho de 2004.  

Ilmo. Sr. 

Dr. Yashiro Yamamoto 

M. D. Coordenador do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente, e 

M. D. Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia da 

Prefeitura Municipal de São Carlos.  

 

Prezado Senhor, 

 

DADO o andamento do convênio 01.02.0086.00, assinado entre as seguintes instituições: 

1) Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), como cedente através do Fundo Setorial 

de Recursos Hídricos (CT-HIDRO), 2) a Fundação para o Incremento a Pesquisa e do 

Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI) como tomadora, 3) a Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) como executora através do Núcleo 

Integrado de Bacias Hidrográficas do Departamento de Hidráulica e Saneamento 

(NIBH/SHS), e 4) o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 

(DAEE/SP),  

 

CONSIDERANDO o objeto do convênio é o projeto “Experimento Piloto de 

Gerenciamento Integrado de Bacias Urbanas para o Plano Diretor de São Carlos”, 

divulgado através da página do NIBH em www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica, 

declarado de interesse pela Honorável Câmara Municipal de São Carlos, Of. 126, de 

11/02/2004, Proc. Nro. 0238/04, Moção Nro. 0019, deliberada no Plenário da Sessão 

Ordinária de 10/02/2004, considerando que o mencionado convênio objetiva contribuir ao 
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PL 215, Proc. 2146/03 do Plano Diretor de São Carlos, em tramitação na Honorável 

Câmara Municipal de São Carlos, e 

 

CONFORME atestado em Ata da 9a. Reunião Extra-Ordinária do COMDEMA-São 

Carlos, celebrada em 17/06/2004, oportunidade na qual manifestei a necessidade de 

disponibilizar apoio para a criação de associação de bacias hidrográficas em São Carlos, 

CORRESPONDENDO à Ata da 10a. Reunião Ordinária do COMDEMA-São Carlos, 

celebrada em 26/08/2003, onde fora encaminhado uma proposta de criação de Associação 

de Bacia, e ATENDENDO às conclusões do I Workshop de Recuperação Ambiental de 

Bacias Hidrográficas, celebrado no dia 10/12/2003, no CRHEA/USP, com participação do 

Ministério Público e o representante da SMDSCT, SMHU e SMOTSP-São Carlos, e 

 

RESPEITANDO as atribuições a mim conferidas como coordenador do projeto do 

convênio supra-citado,  

 

DECLARO a V. Sa. e aos conselheiros do COMDEMA-São Carlos a disponibilidade de 

recursos financeiros para auxiliar em trâmites legais pertinentes para o registro de 

Associação de Usuários de Bacia que visem o gerenciamento integrado de bacias urbanas 

e/ou peri-urbanas de São Carlos, atendendo aos objetivos científicos do convênio 

01.02.0086.00 e ao PL 215, Proc. 2146/03 do Plano Diretor de São Carlos. 

 

EM SE TRATANDO de um elemento de políticas públicas em proteção ao meio ambiente e 

à sustentabilidade de qualidade de vida dos moradores são-carlenses, SOLICITO reunião 

de Câmara Técnica de Águas e Saneamento do COMDEMA em prazo de até 30 dias 

corridos a partir da presente data.  

  

Muito cordialmente, 

Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 
Representante Tit. da USP/COMDEMA-São Carlos 
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ANEXO 7: Segunda Carta ao COMDEMA – São Carlos, SP, com detalhes para 
criação de Associação de Usuários de Bacia, no dia 02/07/2004.  

 

São Carlos, 02 de Julho de 2004 

 

Ilmos. Sres.  
Câmara Técnica de Água e Saneamento  
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos 
COMDEMA-SC  
 

Prezados Senhores, 

 

CONFORME ofício enviado ao Dr. Yashiro Yamamoto, M. D. Coordenador do 

COMDEMA-SC, em reunião em reunião ordinária do 29 de junho de 2004, 

 

COMUNICO, com cópia ao M. D. Coordenador do COMDEMA-SC, sobre os 

REQUISITOS DOS INTERESSADOS em receber recursos financeiros para criação de 

Associação de Usuários de Bacia, e que apresentem as informações contidas anexos a 

seguir: 

1. Requerimentos para criação de Associação de Usuários de Bacia.  

2: Elementos obrigatórios para o Estatuto da Associação de Usuários de Bacia. 

SOLICITO muito cordialmente marcar reunião da Câmara Técnica de Água e Saneamento 

do COMDEMA-SC para proceder a:  

1. formar Comissão de Avaliadores,   

2. estabelecer Cronograma de Divulgação e Julgamento,  

3. executar a transferência de recursos à(s) proposta(s) vencedora(s).  

 

Muito Cordialmente, 

Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo 
Representante Tit. da USP/COMDEMA-São Carlos 
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ANEXO 7.I - Requerimentos para criação de Associação de Usuários de Bacia.  

1. Candidatos: pessoas físicas (com CPF) e/ou jurídica (com CNPJ) com endereço no 

Município de São Carlos. 

2. Documentação requerida para Associação de Usuários de Bacias pretendida: 

Entidade (pretendida): 
2.1 Razão Social:  
2.2 Endereço completo: 
2.3 Natureza:  
2.4 Histórico e justificativa para criação (máx. 20 linhas): 
2.5 Estatuto proposto: anexar cópia, conforme partes do Anexo 2 
2.6 Assinaturas de apoio (mín.100): nome completo, RG, endereço, assinatura 
2.7 Data prevista para Assembléia Constitutiva e aprovação de Estatuto. 
 
Representante do Projeto:  
2.8 Nome:  
2.9 CPF:  
2.10 Identidade:  
2.11 Data de Nascimento:  
2.12 Endereço Residencial completo:  
2.13 Contato (telefone, fax e email) 
2.14 Currículo do Representante: 
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Anexo 7.II - : Elementos obrigatórios para o Estatuto da Associação de Usuários de Bacia 
 
Ter objetivos e metas de recursos hídricos para a bacia pretendida e sub-bacias interiores, COMPATÍVEIS 
com enquadramento legal federal e estadual, e elementos técnicos municipais e de projetos de políticas 
públicas de recursos hídricos listados a seguir: 
 
1. Lei Federal 9433/97 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm),  
 
2. Lei Estadual 7663/91 (http://www.daee.sp.gov.br/legislacao/lei_7663.htm),  
 
3. Relatório Zero do Comitê de Bacia Tieté-Jacaré,  a partir da seqüência: 
  3.1 http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_index.exe, e clicar em “TJ” 
 3.2 www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_home_colegiado.exe?COLEGIADO=CRH/CBH-TJ 
 3.3 Clicar em “Documentos”  
 
4. Diretrizes contidas no PL 215, Proc. 2146/03, do Plano Diretor de São Carlos, em tramitação na 
Honorável Câmara Municipal de São Carlos, 
 
5.  Objetivos técnicos do “Experimento piloto de gerenciamento integrado de bacias para o plano diretor de 
São Carlos, SP”, projeto FINEP/CT-HIDRO 01.02.0086.00, disponível em 
www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica e/ou www.planodiretorbus.hpgvip.com.br,  
 
6. Modelo de Associação de Bacia, apresentado em Ata da 10a. Reunião Ordinária do COMDEMA-São 
Carlos, celebrada em 26/08/2003,  
 
7. Aprimorar cenários e planos de recursos hídricos nas escalas de: 

7.1 lote domiciliar, 
7.2 por quarteirão e loteamento (micro-drenagem) 
7.3 em córrego/rio principal da bacia (macro-drenagem) 

8. Implementar a partir de 2005 (estágio inicial), em 2010 (implementação parcial) e até 2015 (estágio 
avançado), nas escalas citadas no ponto 7, os princípios de: 

8.1  Não-redução ou aumento do Índice de Área Verde Total per cápita (m2/hab.),  
8.2  Não-redução ou aumento do Índice de Área Verde Pública per cápita (m2/hab.) 
8.3  Não ampliação ou redução de Vazoes Máximas Específicas (m3/s/km2), 
8.4  Não-ampliação ou redução do Coeficiente de Escoamento (% da precipitação),  
8.5  Pró-atitude de para Recuperação Ambiental da Bacia, com programas de: 
8.5.1 Uso racional: Programa Hidrossolidariedade (diminuição de consumo de água) 
8.5.2 Reuso de Água:  Programa ProCisterna (aumento da detenção pluvial) 
8.5.2 Educação ambiental: Programa Bacia-Escola (agentes eco-ambientais) 
8.5.3 Coleta seletiva de lixo: Programa Bacia-Limpa (redução e gestão do lixo) 
 

9. Estar disponível às consultas, revisões e sugestões que o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente 
de São Carlos assim o considerar pertinente, conforme atribuições delegadas na Lei Municipal 13.038/02.  

 


