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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH) faz parte do Laboratório de 
Hidráulica da EESC/USP. O Núcleo apoia ações integradas, interdisciplinares e 
interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos e pesquisas nas 
áreas de Recursos Hídricos, Recuperação, Planejamento e Educação Ambiental, Manejo 
Integrado e Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas. Aborda-se a caracterização das 
bacias hidrográficas visando a sustentabilidade ambiental e socioeconômica. 

O Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ - GURH 03/2002 vem sendo desenvolvido pelo NIBH-
USP (Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas) visando: 1. avaliar os impactos da urbanização 
através do monitoramento de balanço hídrico urbano, com seus ciclos ecológicos associados; 
2. avaliar a eficiência de dispositivos de controle da quantidade e qualidade hídrica na fonte; 3. 
subsidiar através de critérios técnicos e de gestão o Plano Diretor de drenagem urbana, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos de São Carlos.  

Durante os anos de 2004 e 2005 a Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou o 
interesse na recuperação de fundos de vale de área urbana. O vale do Córrego Tijuco Preto 
apresentava uma situação de grande complexidade, motivada pelo estado de degradação e 
proximidade da ocupação residencial. Desse modo, a Prefeitura Municipal desenvolveu, em 
conjunto com o NIBH, o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do 
Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica.  

Esta iniciativa piloto fez parte, portanto, do Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ e teve 
como objetivo implantar medidas (estruturais/não-estruturais) de recuperação ambiental do 
córrego, áreas de várzeas e da bacia de drenagem, degradadas pela ocupação urbana 
desordenada, especialmente em áreas de APPs, ocupadas por mananciais e nascentes, e 
visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de bacia hidrográfica. 

Diante desse contexto, este Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico teve 
como objetivo científico e tecnológico o desenvolvimento de estudos, diagnósticos, diretrizes 
e cenários de recuperação como suporte ao planejamento ambiental e urbano da Bacia 
Hidrográfica do Tijuco Preto. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em 
vista a solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para 
previsões negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade 
de testarem inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, foram utilizadas imagens retrospectivas encontradas 
através dos anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a 
extensão temporal aplicou cenários prospectivos para até 15 anos (2005, 2010 e 2015). Os 
exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem 
proximidade para uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental 
para um Plano de Bacia como um instrumento aberto à tomada de decisões. 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 
 

 Este Relatório Técnico Final está dividido em 5 partes. 

 A primeira parte contextualiza o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental 
das Várzeas do Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, que foi 
uma iniciativa que buscou ressaltar a importância de uma proposta de recuperação ambiental 
em uma bacia densamente urbanizada – Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a 
integração de ações envolvendo diferentes atores sociais: Poder Público, Universidade, 
Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

 A segunda parte apresenta a etapa de diagnóstico, que consistiu em caracterizar o 
sistema a ser trabalhado compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e 
apreciação de trabalhos prévios, diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação 
de unidades de planejamento para o Plano Diretor de Recuperação Ambiental, identificação 
dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas com usuários da Bacia e geração de 
elementos para a recuperação ambiental. 

 A terceira parte apresenta o estudo de diretrizes das diferentes frentes 
interdisciplinares. No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os 
princípios e ações mais adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-
sistemas, o início do monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e 
econômicos que influenciam o fator ambiental e o estabelecimento de critérios de 
recuperação adaptados ao local de projeto. 

 A quarta parte propõe o estudo de cenários para o Prótijuco, que consistiu na 
elaboração de estudos para a identificação das intervenções, integração de escalas de 
intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da participação social e dos aspectos 
legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das várzeas, identificação de 
princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais e potencialidades e 
restrições para a recuperação ambiental e potencial de controle de enchentes. 

 Por fim, a quinta parte do Relatório apresenta o artigo “Desenvolvimento de Cenários 
de Recuperação como Instrumento ao Planejamento Ambiental e Urbano – Bases Conceituais e 
Experiências Práticas”, que foi publicado e apresentado oralmente no Seminário “A questão 
ambiental urbana: experiências e perspectivas”, ocorrido em 2004, na Universidade de Brasília 
- UnB, DF, promovido pelo Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NEUR, Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares – CEAM, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e 
Institut de Recherche pour le Devéloppement – IRD. 
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Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas: 
Estudo de Caso – Projeto ProTijuco 

 
Renata Bovo Peres  

Eduardo Mario Mendiondo  
Rodrigo de Melo Porto  

 

 

Apresentação  

O Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto 
Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, foi uma iniciativa que buscou ressaltar a 
importância de uma proposta de recuperação ambiental em uma bacia densamente urbanizada – Bacia 
Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a integração de ações envolvendo diferentes atores 
sociais: Poder Público, Universidade, Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

Segundo Silva (2002), as bacias densamente urbanizadas são aquelas onde os conflitos de uso 
causam problemas mais imediatos e com um potencial de desdobramento mais agudo, pondo em 
cheque a saúde pública e o saneamento ambiental da população e envolvendo elevados custos sociais e 
econômicos para sua correção. Por isso, justifica-se um enfoque particular às bacias urbanizadas, 
mesmo que não sejam elas as que abrigam as maiores vazões a gerenciar no conjunto de bacias 
hidrográficas do País.  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto localiza-se em São Carlos. Situado na região central 
do Estado de São Paulo, o município apresenta uma densidade demográfica de 170 hab/km2 com 95% 
da população em áreas urbanas (superior à média latino-americana), crescimento urbano em 1,33% na 
década 1991- 2000 e localizado em zona de afloramento e recarga do Aqüífero Guarani. 

Em 2000, o IDH de São Carlos era superior a 0,84, o PIB total maior que US$ 350 milhões e 
ocupava a 17ª posição dos melhores municípios paulistas (PNUD, 2003). Entre 1960 e 2000, o 
crescimento populacional dobrou e se manifestou com uma taxa de mais 4m2/hab.ano. (PMSC, 2004). 
O município pertence a duas macro-bacias: 70% à UGHRI do Mogi-Guaçu ao norte e 30% na UGRHI 
do Tietê-Jacaré ao sul. O impacto urbano é significativo sobre esta última. Até 2004 São Carlos ainda 
contava com 5% de tratamento de esgoto. As bacias urbanas são de cabeceiras, variando de 0,3 a 29 
km2 e drenam suas águas para o rio Monjolinho, afluente da bacia do Jacaré e do rio Tietê (Mendiondo 
et al, 2004).  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto é uma das principais bacias urbanas do município 
de São Carlos, por localizar-se em região central e integrar diversos usos e atividades. 
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Figuras 1 e 2: Localização de São Carlos e da Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto 

 

A proposta do Projeto ProTijuco partiu do Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos, e teve como horizonte o desenvolvimento de um Plano de 
Recuperação Ambiental para a bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto. 

A escolha desta bacia caracterizou-se pelo estado de degradação ambiental que sua área de fundo 
de vale se encontra e também à existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 
Ministério Público, que exigiu proposta da Prefeitura Municipal para a recuperação ambiental das 
várzeas (baixadas inundáveis) e Áreas de Preservação Permanente (APPs) de córregos da cidade. 

A equipe executora deste trabalho foi composta como coordenação o Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas (NIBH/USP), integrando profissionais de diversas áreas do conhecimento incluindo a 
participação da Organização Teia - Casa de Criação. A duração do trabalho foi de 12 meses, com início 
em março de 2003 e término em abril de 2004.  

Diante do contexto apresentado, o Projeto ProTijuco delineou como objetivo principal, implantar 
medidas estruturais e não-estruturais de recuperação ambiental do córrego, áreas de várzeas e bacia de 
drenagem, ambientalmente degradadas pela ocupação urbana desordenada, especialmente em APPs, 
ocupadas por mananciais e nascentes, visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de 
bacia hidrográfica. 

A partir deste objetivo, foram traçadas como metas: realizar um experimento piloto de 
recuperação ambiental integrada (rio, várzea, bacia hidrográfica) para a despoluição de APPs e controle 
de enchentes; estimular a formação de biocorredores ecológicos em APPs urbanas para a 
renaturalização de fauna e flora; fomentar a capacitação tecnológica através de criação de um Centro de 
Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA); propor medidas de renaturalização 
voltadas à implementação de um parque temático de recuperação ambiental para atender à educação 
ambiental e o potencial de lazer e turismo ecológico regional; estimular a formação de associação de 
bacia hidrográfica para dar suporte ao COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio-
Ambiente) e ao Plano Diretor.  

Neste trabalho, a aplicação do conceito de renaturalização seria possível através do manejo regular 
ou de programas de recuperação com obras de engenharia especiais, a preservação de áreas naturais de 
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inundação impedindo usos que inviabilizem tal função e o fomento do reuso e de medidas 
descentralizadoras na bacia hidrográfica, para contribuir com a poluição difusa e fontes de escoamento 
devido à impermeabilização urbana. 

As aplicações da renaturalização integram três sistemas de intervenção: rio, várzeas e bacia de 
drenagem. Dessa integração surgem princípios guia específicos: a resiliência (capacidade do ecossistema 
de absorver as mudanças e externalidades naturais e/ou antrópicas), a continuidade (incorporando 
corredores ecológicos ao longo do eixo de intervenção), a biodiversidade (aumentando o número de 
espécies de fauna e flora local).  

 

 

Figura 3: Integração dos sistemas “rio”, “várzea” e “bacia” e seus princípios para o projeto de 
renaturalização sob um contexto de Plano Diretor de Recuperação Ambiental. 

 

Para a elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, o Projeto utilizou como metodologia a 
composição de cenários ambientais. Segundo Döll et al (2003), cenários são imagens alternativas de 
futuro ricas em indicadores para contribuir na tomada de decisões. Esse instrumento, baseado em um 
conjunto de dados comparados, sobrepostos e avaliados de maneira integrada, aponta diversas 
projeções de situações para uma determinada área de intervenção tendo em vista a solução de um 
problema ou a melhora de uma condição presente impactante. 

Como extensão temporal, os cenários elaborados abrangeram a evolução histórica 1960-2000 e as 
previsões para 2005 até 2015, com e sem Plano Diretor. Buscou-se, com isso, demonstrar a importância 
da presença de planejamento e as conseqüências da ausência em locais de grande tendência para a total 
perda da qualidade ambiental. 

Como extensão espacial, o sistema do ProTijuco compreendeu um trecho denominado Alto 
Tijuco Preto, (iniciando-se na sua nascente principal e finalizando em uma travessia localizada na rua 
Rui Barbosa) com área de drenagem de 2,3 km2 e extensão de 2.126m. Ao longo desta extensão, uma 
atenção especial foi dada nas áreas próximas aos fundos do vale do córrego Tijuco Preto, onde há 
grande potencial de renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado para dar sustentabilidade à 
fauna e flora original com cenários sustentáveis do Plano Diretor local.  



 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: 
 Foto aérea da área de 

intervenção tirada em 2004: em 
primeiro plano observa-se a 
primeira travessia do trecho 

Alto Tijuco Preto localizada na 
rua Rui Barbosa; ao fundo 

observa-se a nascente do 
córrego Tijuco Preto e as áreas 

ausentes de vegetação. 

 

Para a proposta de renaturalização, o trecho Alto Tijuco Preto foi dividido em “eco-regiões” com 
igual potencial de recuperação de funções ecológicas. As subdivisões foram propostas a partir das 
principais travessias da área utilizando o conceito de bacias embutidas (Mendiondo & Tucci, 1997). 

 

 

Figura 5: Mapa Topográfico da Bacia do Tijuco Preto 
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Figura 6:  Mapa das “eco-regiões” no trecho Alto Tijuco Preto sobre foto aérea 

 

A Tabela 1 apresenta as “eco-regiões” estudadas ressaltando as áreas de drenagem embutidas 
(AD), com áreas potencial de intervenção (API) e com exutórios com as travessias do córrego do 
Tijuco Preto. Com essa análise observou-se um total de área potencial de intervenção de 15,5ha, total 
de área de intervenção excluindo loteamentos dentro de Apps de 13,8ha e total de comprimento linear 
de intervenção de 2126m. 

 

Tabela 1 – “Eco-regiões” estudadas no trecho Alto Tijuco Preto 
Eco-
região 

AD 
(Km2) 

API 
(ha) 

Trecho / Exutório 
(travessia) 

Habitantes Domicílios 

1 0,1 0,35 Nascente – R. Monteiro 
Lobato 987 417 

2 0,55 2,65 R. Monteiro Lobato – R. 
Totó Leite 3729 1306 

3 1,01 4,69 R. Totó Leite – R. Miguel 
Giometti 6469 2303 

4 1,53 3,38 R. Miguel Giometti – R. 
Rod. Cajado  8899 3149 

5 2,28 4,46 R. Rod Cajado* - R. Rui 
Barbosa 12587 4859 

Total 2,28 4,46  12587 4859 
 

A Tabela 2 apresenta um orçamento preliminar para Projeto e Execução de Recuperação 
Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto. 
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Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais  

Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais

 
Tabela II – Pré-orçamento para implementação da Recuperação Ambiental no Alto Tijuco Preto. 

 

 

A partir da delimitação temporal e especial, o Plano Diretor do Alto Tijuco Preto contemplou as 
etapas: Diagnósticos da área, Diretrizes Gerais, Cenários e Propostas de Recuperação Ambiental. Um 
panorama destas etapas será apresentado a seguir como síntese da compreensão do projeto. 
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Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Alto Tijuco Preto 
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Apresentação 

A etapa de diagnóstico no Prótijuco consistiu em caracterizar o sistema a ser trabalhado 
compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e apreciação de trabalhos prévios, 
diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação de unidades de planejamento para o Plano 
Diretor de Recuperação Ambiental, identificação dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas 
com usuários da Bacia e geração de elementos para a recuperação ambiental. 

De acordo com Santos (2004), o diagnóstico é um momento do planejamento que envolve, pelo 
menos, três fases, cada qual compreendendo um processo: seleção e obtenção de dados de entrada, 
análise integrada e elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisão.   

Para a elaboração desse diagnóstico, a equipe partiu de sub-sistemas considerados fundamentais 
para as etapas propositivas, sendo eles: aspectos históricos, uso e ocupação, vegetação, sistema 
aquático, drenagem urbana, águas subterrâneas, aspectos sociais e percepção ambiental. 

 

Aspectos Históricos 

A bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto, (Tijuco (ti'iuka) - lamaçal, lameiro, charco, local 
onde se atola muito e Preto - aspecto escuro que suas águas aparentam, proveniente do solo 
hidromórfico existente na nascente), caracterizava-se, na década de 50, pela grande diversidade em 
fauna e flora, sendo também uma área rica em nascentes d’água, que possuía vários olhos d’água dos 
quais formava-se um grande brejo funcionando como suporte para a flora e fauna local. 

Conforme relatos de antigos moradores, a flora compreendia espécies de Jatobá, Copaíba, 
Paineira, Figueira, Ingá, Mamica-de-Cadela, Embaúba, arbustos e herbáceas de Taboa, Bananeira do 
Brejo, Cipós, Sempre-vivas, Bromélias, Orquídeas terrestres e arbóreas, diversidade de Samambaia e 
plantas com espinhos. Nas matas, havia grande variedade de mariposas, borboletas, libélulas, besouros, 
gafanhotos. Vários vertebrados também eram encontrados; dentre os mamíferos, como cachorros-do-
mato, raposas, quatis, coelhos preás, ratos silvestres e morcegos; aves: canário-da-terra, tico-tico, tico-
tico-rei, andorinha, inhambu, várias espécies de beija flores, anu, coleirinha, bandos de pintassilgos, 
saira, sanhaço, chupim, tuim, coruja, tiziu, bem-te-vi, Tietê, curiango e algumas espécies de gaviões. No 
riacho avistavam-se o paturi preto (mergulhão ou irerê), o saracura, o frango-da-água e mais de uma 
espécie de Martin pescador. Dentre os répteis, havia espécies de lagartos (teiú, lagarto verde, 
papavento), cobras (coral, cascavel, cobras d’ água). Várias espécies de anfíbios como sapos e rãs, assim 
como algumas espécies de peixes, dentre elas a traíra, o lambari de rabo vermelho, lebisters (guarús) e 
bagres. 
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Nesta área, em épocas de verão quando as chuvas eram mais intensas, ocorria um alagamento total 
natural da mesma. Aproveitando-se desse evento natural, a população da época utilizava tal área como 
um local de lazer. Analisando relatos de antigos moradores, imagens de satélite e referências 
bibliográficas, foi possível identificar quatro formações de vegetação que naturalmente cobriam a área 
estudada: Mata Mesófila Semidecídua ("Mata Atlântica de Interior"), Cerrado, Matas de Galerias (Ciliar 
ou Ripária) e Brejos (Terras úmidas ou encharcadas). 

O córrego do Tijuco Preto foi um córrego de águas rasas, sinuoso encaixado em um vale de cerca 
de 6 a 7 metros de profundidade e de substrato argiloso. Havia poucas rochas no sistema o que 
caracterizava o ambiente como um brejo. 

Atualmente a área contrasta a imagem de anos atrás, onde existiam chácaras e as águas eram 
utilizadas para o lazer pela comunidade. O processo de ocupação urbana com total ausência de 
planejamento adequado, inclusive inexistência de um Plano Diretor Municipal, causou a supressão de 
muitas áreas verdes e a impermeabilização de grandes áreas de solo da bacia hidrográfica.  

A fração total de ocupação urbana foi crescendo de forma gradativa na área: até 1940, 5% da bacia 
era ocupada; entre 1940 e 1950, 10%; entre 1950 e 1970, aproximadamente 85%; e entre 1980 e 2002, 
91%. Os 9% restantes se concentram em áreas próximas aos fundos do vale do Córrego do Tijuco 
Preto, onde ainda apresenta potencial para renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado. 

 

 

Figura 7 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 60. 
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Figura 8 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 70. 
 

 

Figura 9 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto 1998. 

 

Desta forma, é possível estimar que o sistema apresentava há cerca de 30 anos, um ambiente tipo 
brejo, com alta capacidade de retenção hídrica e substrato argiloso. No entanto, o diagnóstico atual, que 
será apontado a seguir, mostra mudanças significativas no regime hidrológico do sistema e 
conseqüentemente, em sua funcionalidade ecológica.  

 

Aspectos da Ocupação Urbana 

O Alto Tijuco Preto apresenta como cenário atual, aspecto semelhante ao que se verifica na 
maioria dos processos de ocupação das cidades brasileiras: um crescimento que nega o potencial e a 
necessidade de proteção das áreas de fundos de vale, optando em muitos casos pela máxima ocupação 
de suas margens e alteração no traçado natural dos rios.  
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Figura 10 –  

Vista do fundo de vale 
apresentando drenagem 

precária e assoreamento. 

 

 

O trecho em questão confronta diferentes usos e situações: áreas de risco de inundações, ocupação 
em área de proteção permanente, travessias precárias, supressão de vegetação nativa, lançamentos e 
vazamentos de esgoto, ausência de espaços públicos de lazer e convívio. Sofre também a pressão da 
ocupação urbana com loteamentos construídos que voltam suas costas ao córrego, tendo-o como “área 
de ninguém”, ao invés de valorizá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –  

Aspectos da área: 
drenagem precária e 

assoreamento. 
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Segundo o IBGE, o trecho denominado Alto Tijuco Preto tem cerca de 12.587 moradores, 
distribuídos em 4.859 domicílios. Verifica-se nas áreas próximas ao córrego grande contraste entre os 
tipos de moradias e pessoas. Praticamente na totalidade da área o uso e ocupação do solo caracterizam-
se por uma ocupação predominantemente residencial e uni-familiar, exceto nas vias principais. São 
observados desde condomínios fechados de padrão médio-alto até edificações simples com um único 
pavimento, com padrão típico de “autoconstrução”, sem muro e com acesso próximo às margens do 
rio.  

As extremidades do trecho de intervenção estão em contato com vias estruturais no traçado geral 
da cidade, a avenida marginal, uma das mais importantes ligações perimetrais da cidade. Como diretriz 
do sistema viário neste trecho, verifica-se a necessidade de continuidade e ampliação, sobretudo através 
do prolongamento da avenida marginal. Esta necessidade deve-se à aprovação de novos loteamentos e 
pela expansão da cidade sentido leste-oeste.   

Segundo Ohnuma Jr. (2004) a bacia do Alto Tijuco Preto apresenta situações de descaracterização 
do solo natural através de aterros próximos às áreas de preservação permanente para ocupação de 
indústrias. Além, disso, nota-se a presença de queimadas próximas ao local como medida de “controle” 
da vegetação, o que favorece a ocorrência de processos erosivos e obstrução das áreas livres do canal 
existente. É notável o esmagamento da área livre de passagem das águas superficiais ao longo do 
córrego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12 –  

Travessia rompida (ponte 
Rua Rodrigues Cajado). 
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O córrego Tijuco Preto é um curso d’água perene e estritamente urbano, pois possui sua nascente 
em área urbanizada. Sua extensão é de 2.850 m e a largura é inferior a 10 m. Existe uma pequena mata 
ao redor de seu leito, sendo um local bastante impactado, desde a nascente até seu encontro com o rio 
Monjolinho, na sua foz, dentro do perímetro urbano.   

A nascente do córrego encontra-se no centro de uma grande quadra irregular entre vias de 
circulação de caráter estrutural. Essa quadra apresenta adensamento médio, proporcionando uma 
sensação de amplitude e um ótimo ponto de vista do vale conformado pelo córrego Tijuco Preto. 
Apesar da área da nascente não estar confinada, nota-se algumas ocupações que visivelmente avançam 
em áreas reservadas para a proteção do curso d’água. O local vem sendo utilizado como pastagem para 
animais, como depósito de entulhos e parte das construções encontram-se em APP (conforme Lei 
4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” e “c”). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 
13 – Área 

da 
nascente 

do córrego 
Tijuco 
Preto. 

 

 

 

 

Ao longo do córrego, principalmente na porção a montante, existem pequenos trechos com mata 
ciliar, porém praticamente em todo o curso d’água não é mantida a faixa de área livre de trinta metros 
de largura, a qual é exigida pela legislação (Lei 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” 
e “c”). Em um trecho (entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite) observa-se a canalização, com 
tubos de concreto e com dutos em travessias, procedida no ano de 1983 pela Prefeitura Municipal de 
São Carlos. Esta ação contribuiu com os danos ambientais, uma vez que soterrou o corpo d’água, 
alterando as condições ambientais, isolando o curso da água superficial e impedindo sua interação com 
o meio físico.  

Em outras áreas foram suprimidas a vegetação natural, dificultando a regeneração natural. Às 
margens esquerda e direita, existem tubulações para a descarga de esgoto residencial e industrial, cujos 
emissários ao longo de sua bacia hidrográfica correm a céu aberto, além de outros efetuados de forma 
clandestina. Nessa fase do projeto, foi feita uma avaliação técnica de que são insuficientes a coleta e 
destinação adequada de todo o esgoto desta região, fatos que comprometem a classificação da água em 
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relação a seus possíveis usos, tornando necessária a implementação de redes coletoras lindeiras às suas 
margens.  

Em 2002, o passivo ambiental na bacia do Tijuco Preto (incluindo rio, várzea e bacia) foi de 
aproximadamente R$ 3 milhões ao ano. Nota-se, com isso, um crescente descaso com a área de fundo 
de vale do trecho Alto Tijuco Preto, com aumento de construções em áreas impróprias e diminuição da 
quantidade de áreas livres e de vegetação.  

Ao mesmo tempo em que foram notadas essas questões de depredação ambiental, percebeu-se, a 
partir de conversa com moradores locais, a enorme necessidade de áreas livres e de convívio para a 
região, extremamente carente deste tipo de uso. 

 

Aspectos da Vegetação 

A vegetação do Alto tijuco Preto é composta predominantemente por gramíneas, espécies 
invasoras, sendo que em alguns trechos ainda pode ser observada a presença de vegetação 
remanescente de mata ciliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 –  

Fragmento florestal em 
estágio inicial de 

regeneração bastante 
antropizado. 

 
 

 

Além de sua nascente principal, a área também apresenta diversos olhos d’água que demonstram 
alto grau de comprometimento, tendo em vista a presença de lotes no seu entorno. 
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Figura 15 –  

Áreas com remanescentes 
da vegetação nas margens 

do córrego. 

 

 

 

Nas proximidades da nascente a vegetação é composta por gramíneas (Brachiaria sp) e demais 
espécies invasoras (“mamona” e “capim-colonião”). Ocorre também a presença de indivíduos arbóreos 
de Leucena, espécie oportunista e altamente alelopática. Não existem fragmentos florestais expressivos 
no local ao redor da nascente, apenas vegetação de brejo, com espécies higrófilas, tais como lírio-do-
brejo (típicas de locais úmidos) e poucas árvores isoladas (Guarea guidonea e Cecropia sp.). Cabe 
ressaltar que a arborização urbana na bacia do córrego do Tijuco Preto é bastante escassa. Estima-se 
que mais de 65% das residências não possuem árvores em sua calçada. 

A vegetação ao longo de toda bacia é algo extremamente importante para a amortização de chuvas 
e para o abrigo da ave-fauna, além de propiciar melhoria da qualidade de vida para a população local. 
Dessa forma, além da recuperação de fundo de vale do córrego Tijuco Preto é necessário à formação 
de parques e bosques ao longo de toda área da bacia em questão. 

 

Aspectos do Sistema Aquático 

Os habitats aquáticos são o espaço físico colonizável por organismos sendo que, no presente 
estudo, foi dada ênfase à comunidade de macroinvertebrados aquáticos. O levantamento destes 
ambientes quanto aos aspectos qualitativos traduz-se no grau de capacidade de manutenção de 
estruturas e funções ecológicas da biota aquática, permitindo a geração de bases científicas para futuras 
ações de recuperação.  

Uma análise descritiva dos principais habitats aquáticos do Alto Tijuco Preto foi realizada 
utilizando protocolo de avaliação de habitat baseado em Hannaford et al.(1997), Callisto et al.(2000). 
Este protocolo combina diversos elementos de ecologia, e destina-se a descrever e qualificar os habitats 
utilizados pelos macroinvertebrados, permitindo uma melhor contextualização entre as condições de 
vida das comunidades aquáticas com as modalidades de uso e ocupação do solo. 

As comunidades eleitas como base para o levantamento são as de macroinvertebrados aquáticos e 
macrófitas aquáticas. Estas comunidades têm reconhecida importância em literatura como 
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bioindicadores de qualidade ambiental, podendo ser utilizadas no diagnóstico do grau de interferência 
das atividades antrópicas na avaliação da eficiência dos projetos de recuperação de sistemas aquáticos. 

A abordagem holística dos ecossistemas aquáticos se faz necessária quando o objetivo final dos 
estudos é a elaboração de propostas para o gerenciamento dos recursos hídricos. Neste sentido, o uso 
de multi-descritores da saúde ambiental corresponde a uma estratégia bastante eficiente de diagnóstico 
ambiental, por contemplar as diversas faces de uma mesma problemática. 

Desta forma, estruturou-se no presente estudo, a análise de três descritores da saúde ambiental do 
sistema Tijuco Preto: a) variáveis do meio abiótico (textura granulométrica do sedimento e física e 
química da água), b) comunidade biológica, representada pela comunidade de macroinvertebrados e c) 
testes toxicológicos, que avaliam o efeito tóxico da água do ambiente em espécies animais selecionadas.  

O levantamento dos parâmetros de qualidade de água e do sedimento é de fundamental 
importância quando se trata de estudos de recuperação ou renaturalização de ambientes aquáticos. Para 
tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros de qualidade da água, apresentados na Tabela e de 
qualidade de sedimento, apresentados na Tabela. Essas informações tomaram parte das ações em favor 
da restituição de estruturas e funções ecológicas para a área, no sentido de garantir um certo grau de 
sustentabilidade do sistema, suficiente para suportar os impactos negativos gerados pelo uso futuro da 
área como área de lazer. 

As coletas de dados foram realizadas concomitantemente em todas as “eco-regiões”, abrangendo 
um ponto de coleta para cada uma e de modo a cobrir um ciclo hidrológico (seco e chuvoso). 
Resumindo, tem-se: número de “eco-regiões” envolvidas = 5; número de pontos de coleta por “eco-
regiões” = 1; freqüência de amostragem = 4 amostras bimestrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 –  

Coleta da comunidade bentônica 
no Córrego do Tijuco Preto/ 

Córrego do Tijuco Preto. Aterro 
lançado recentemente sobre as 

margens do córrego. 

  

Para o diagnóstico das características do Córrego do Tijuco Preto, realizou-se campanha de campo 
no dia 06 de junho de 2003 para coleta de amostras de água, de sedimento e de macrófitas. Foram 
amostrados oito pontos de coleta ao longo do córrego, desde a rua Monteiro Lobato, onde se localiza a 
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nascente mais alta deste córrego, até o ponto em frente à entrada da USP, na ponte da rotatória. Dos 
oito pontos de coleta, dois localizaram-se em área de nascente (P2 e P6) e um em tributário (P4).  

 

Figura 17 – Croqui das estações de amostragem de água no Tijuco Preto. 

a. Variáveis físicas e químicas da água 

Com relação às variáveis físicas e químicas da água pode ser constatado que, em média, o Córrego 
do Tijuco Preto está entrando no Córrego do Monjolinho com cerca de 39,5% de déficit de depuração, 
portanto, de qualidade da água. Os pontos críticos identificados, especialmente em termos de número 
mais provável de coliformes fecais, foram os pontos P1 e P3, os quais devem ser priorizadas ações de 
identificação da contaminação seguida de medidas mitigadoras. Reduzindo-se essas duas fontes mais 
expressivas, o déficit de depuração do Córrego do Tijuco Preto reduzirá e o mesmo alimentará o 
Córrego do Monjolinho com água de melhor qualidade e menor risco de fonte de doenças de 
veiculação hídrica. 

As análises também mostraram contaminação das águas das nascentes com coliformes fecais, o 
que representa alta vulnerabilidade dessas nascentes ao uso e ocupação do solo do entorno. As 
nascentes estudadas mostraram estar sendo submetidas a forte tensão ecológica, provocando, além da 
perda de algumas de suas funções ecológicas, a desconformidade em relação aos limites estabelecidos 
pela Resolução do CONAMA, no. 20 para águas de Classe Especial, como é o caso de água de 
nascente, em que não está permitida a presença de coliformes fecais.  

A referida Resolução adota a ausência total de coliformes no caso dessa água de nascente ser 
utilizada para abastecimento sem prévio tratamento. Considerando-se que as águas dessas nascentes 
não são utilizadas para abastecimento, nem para irrigação de hortaliças e outras frutas consumidas 
cruas, ainda pesam sobre essas águas a função de preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas.  

Mesmo adotando a Classe 1 para essas águas, em que o número de coliformes fecais não deve 
exceder 200 NMP/100mL, as referidas nascentes estão contaminadas por coliformes fecais, 
apresentando valores 10 vezes acima na nascente P2 e valores 30 vezes acima na nascente P6. Quanto 
ao número de coliformes totais, a Resolução CONAMA define um índice limite de 1.000 NMP/100mL 
que, ao ser comparado com os valores registrados nas nascentes, resultam de 60 vezes e 30 vezes acima, 
para as nascentes P2 e P6. 
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b. Testes de Toxicidade Aguda 

De acordo com os resultados, a água do Córrego do Tijuco Preto, em vários pontos de coleta, 
incluindo nascentes e um tributário, não apresentou toxicidade aguda aos organismos-teste Daphnia 
similis, C. dubia e C. silvestrii.  

c. Granulometria do sedimento  

Os Testes apontam que no canal principal do córrego, a classificação da textura predominante é de 
areia fina a médio siltosa. Nas nascentes existe um percentual maior de areia média e argila em relação 
às demais estações. Na estação 7, devido à queda da ponte, o sedimento é predominantemente de 
pedregulho e texturas grosseiras. 

d. Comunidade de macroinvertebrados 

Foram encontrados um total de 16 taxa, principalmente insetos. A estação 2 apresenta uma 
diversidade e riqueza maior em relação as demais estações e o trecho correspondente as estações 3, 4 e 
5 apresentam uma grande pobreza faunística. 

A dominância da espécie Chironomus riparius no trecho correspondente as estações 3, 4, 5 e 6 
reforçam a tese de que a contaminação, principalmente a carga orgânica, é a causa da degradação das 
comunidades biológicas no sistema. Desta forma, este trecho do córrego apresenta grande déficit 
funcional em relação às regiões de nascente. 

Desta forma, constata-se que as regiões de nascente apresentam-se como os maiores reservatórios 
de diversidade biológica do sistema em relação aos trechos de águas correntes do Tijuco Preto. Nestes 
últimos, a contaminação da água a degradação das condições de habitat podem ser eleitos como os dois 
principais fatores que promovem a redução da riqueza e diversidade da comunidade. 

Em suma, os resultados obtidos indicam que a maior degradação está localizada no canal do 
córrego sendo que as nascentes apresentam uma condição de qualidade aceitável, mas com alto rico 
risco de degradação.  

 

Aspectos do Sistema de Drenagem Pluvial 

Para se avaliar as condições hidrológicas o Alto Tijuco Preto, tomou-se como base de estudo, área 
de montante igual a 2,31 Km2, e 1,7 Km de canais de drenagem e 5 bacias embutidas. 

A síntese do diagnóstico hidrológico do Córrego do Tijuco é de uma expressiva canalização e 
retificação de antigos meandros, acompanhado de enormes volumes de entulho nas APPs, domésticos 
e industriais, acumulados junto às margens dos córregos, perda de mata ciliar e de altíssimas taxas de 
impermeabilização dos loteamentos na sua bacia de drenagem.  

Para o Alto Tijuco Preto, uma das principais características observadas de drenagem, é o impacto 
que as fortes chuvas vêm causando ao local que não possui medidas adequadas para minimizá-los. A 
ocorrência destas chuvas na região provocou destruições e prejuízos ao longo das áreas de fundo de 
vale. Uma delas, ocorrida em 30/11/2002, demoliu a travessia da Rua Antônio Rodrigues Cajado. 
Provavelmente, o sub-dimensionamento da seção, aliado aos problemas de projeto e execução fizeram 
com que o armazenamento provocado pelas chuvas na extremidade da seção de montante da travessia 
não suportasse o volume de água para o evento observado. 
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Figura 18 –  

Rompimento da Travessia e 
Assoreamento do Córrego. 

 
 

 

Outra característica observada é o esmagamento da seção principal do canal natural, realizado 
principalmente pela localização da fábrica da Hero sobre área de aterro em APP pela formação de 
taludes provenientes de resíduos de construção civil.  

Ohnuma jr. (2003) indica também a evidência da supressão de muitas áreas verdes que antes eram 
potencialmente áreas de preservação, onde ocorre o tamponamento de canais naturais e ocupações 
indevidas próximas a estas áreas de proteção ambiental.  

O aterro e posterior ocupação de áreas tampão dos trechos de canais naturais reduziram a 
capacidade de formação e continuidade potencial dos recursos hídricos ao longo dos anos. A carência 
de preservação das áreas de fundo de vale apresenta crescente impacto ambiental de drenagem urbana. 
Além disso, a inexistência de Planos Diretores de Drenagem Urbana contribuem para a ausência de 
medidas de controle e mitigação de impactos. 

Percebeu-se, também, que o processo de ocupação ao longo da bacia alterou o seu 
comportamento hidrológico. A implantação de novas construções, a instalação de futuros condomínios 
verticais, por exemplo, implicaram na liberação de grande quantidade de detritos sedimentares e 
resíduos de construção para o canal. Conseqüentemente, aumentaram as taxas de assoreamento dos 
leitos dos cursos d´água, reduzindo a capacidade de escoamento nos canais, além de promover o 
incremento de novas áreas impermeáveis. 

Assim, em vista do crescimento urbano e do acelerado processo de ocupação ao longo da bacia e 
observando que resta pouca área edificável não-ocupada (aproximadamente 25%), é fundamental que 
se promovam intervenções no sentido de garantir a preservação destas áreas, cabendo a adoção de 
diretrizes e critérios de ocupação através de ações estruturais e não-estruturais. 
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Aspectos do Sistema de Águas Subterrâneas 
Apesar do crescente consumo de água subterrânea, os aspectos relacionados ao gerenciamento 

racional deste recurso são praticamente nulos. Embora as águas subterrâneas sejam naturalmente 
melhores protegidas de contaminantes que as águas superficiais, a grande expansão das atividades 
antrópicas nas áreas urbanas e rurais tende a engendrar processos de contaminação que, pelas 
características do meio físico em questão, as velocidades de fluxo nos aqüíferos variam geralmente de 
poucos centímetros a alguns metros por dia, podendo levar alguns anos para que seus efeitos sejam 
produzidos. 

O estudo das águas subterrâneas para o Alto Tijuco Preto teve como finalidade principal detalhar 
os processos envolvidos para um melhor entendimento do quantitativo relacionado às águas 
subterrâneas. O projeto envolveu diversas áreas especializadas. Os itens demonstrados a seguir formam 
a base para os estudos realizados. 

 

Sondagens “SPT” 

A sondagem é um método de investigação direta do subsolo. Através do conhecimento do subsolo 
é possível traçar uma linha de conhecimento dos materiais inerentes à região e localizar de maneira 
correta os poços de monitoramento ou piezômetros. 

Com o resultado da sondagem permitiu-se estimar o nível do lençol freático, alvo do estudo, e 
assim definir diretrizes para perfuração dos poços. As perfurações para reconhecimento do solo foram 
executadas à percussão com avanço seco, até a profundidade permitida pela resistência do solo ou até 
encontrar o nível da água, protegidas por um revestimento de diâmetro nominal de 63,50 mm. 

As determinações da resistência do solo à penetração do barrilete (SPT – Standard Penetration 
Test) foram executadas com amostrador de diâmetro externo de 50 mm e diâmetro interno de 34,9 
mm, usando-se para cravá-lo no solo o impacto vertical em queda livre de um peso de 65 kg, a uma 
altura de 75 cm, como preconizado pela ABNT. A resistência do solo é expressa em número de golpes 
necessários para penetração dos últimos 30 cm do amostrador. 

Foram executados para este estudo 20 furos de sondagens ao longo do Córrego do Tijuco Preto, a 
partir da nascente (Rua Monteiro Lobato) até a rua Rui Barbosa. Os resultados permitiram avaliar a 
quantificação de materiais dispostos ao longo das margens e dos furos pré-determinados. O resultados 
das sondagens determinaram a existência de concentração de material entulhado ao longo das margens, 
e locais passíveis de contaminação do lençol freático onde o nível da água estaria sujeito a depósitos de 
entulho, como se observa no gráfico abaixo, tomando-se a linha de superfície como nível zero. 
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Figura 19 – Perfis de Sondagens 

 

Os piezômetros ou poços de monitoramento foram construídos com a finalidade de monitorar o 
nível do lençol freático, no intuito de quantificar o recurso subterrâneo presente. 

Foram perfurados 10 poços de monitoramento para acompanhamento das oscilações sazonais do 
nível freático. A distribuição espacial dos poços considerou fatores como a existência de áreas livres da 
impermeabilização, facilidade de acesso e priorização das áreas públicas. 

A construção dos piezômetros para monitoramento de água subterrânea constitui uma medida 
preventiva e mitigadora tendo em vista a preservação deste importante recurso. 

Apesar do trabalho tratar somente dos aspectos quantitativos de água subterrânea, ficou em aberto 
e disponível a utilização destes poços para análise qualitativa da água. 

O aspecto abordado (quantitativo) é “pioneiro” em áreas urbanas, não pelo fato de ser o primeiro, 
mas sim, pelo fato de que pouco se faz em termos de quantificação do recurso água subterrânea. Aliado 
aos aspectos qualitativos será possível prever para as gerações futuras, a disponibilidade e a qualidade 
das reservas de água não-superficiais. 

 

Aspectos da Legislação 

A legislação municipal de São Carlos tem um histórico de fragmentação, incoerência e contradição 
em relação às hierarquias federais e estaduais. Além disso, sua elaboração realizava-se a partir de 
processos especulativos privilegiando parcelas e territórios da cidade em detrimento de outras e não 
tratava o município sob o ponto de vista do planejamento e gestão integrados. Esse histórico fez com 
que inexistisse um Plano Diretor Municipal em uma cidade média que já atinge 200 mil habitantes. 

A partir do ano de 2001, esse processo entra em questionamento quando, a atual gestão, inclui 
como uma das principais estratégias políticas, a elaboração e aprovação de um Plano Diretor Municipal, 
passando a cidade de São Carlos por um processo de adequação legal. Este processo considerou  
análise crítica em relação às leis municipais, maior conhecimento da cidade e tentativa de rompimento 
com o processo de ocupação fragmentado sem planejamento, buscando garantir a proteção e 
recuperação de áreas da cidade que conseguiram, ao menos, sobreviver do histórico de uma cidade sem 
leis. O processo também procurou estabelecer uma prática participativa através de Audiências Públicas 
e Conferências da Cidade. 
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Segundo Tucci, Op.Cit, 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 e 
os problemas de drenagem urbana conseqüentes. 

Focando o Alto Tijuco Preto, que até então inexistia qualquer legislação específica, verificou-se 
que algumas questões específicas para a área foram inseridas dentro do Projeto de Lei do Plano 
Diretor. 

Uma das principais questões foi a consideração de quase totalidade da área do Alto Tijuco Preto 
como sendo área Especial de Interesse Ambiental. As Áreas Especiais de Interesse Ambiental são porções do 
território destinadas a proteger e recuperar os mananciais, nascentes e corpos d´água; a preservação de áreas com vegetação 
significativa e paisagens naturais notáveis; áreas de reflorestamento e de conservação de parques e fundos de vale. (Art. 
62).  

 

 

Figura 20 – Imagem extraída do Projeto de Lei do Plano Diretor indicando os índices de ocupação e a 
Área Especial de Interesse Ambiental do Tijuco Preto. 

 

Nesse sentido, o diagnóstico aponta para um grande avanço na legislação do município e também 
do Alto Tijuco Preto, sendo ainda inexistentes as leis complementares (Planos Diretores de Drenagem, 
de Bacias, etc) assim como a regulamentação de tais leis. 

As principais legislações analisadas e que serviram de referências para o Projeto PRÓTIJUCO 
foram: LEGISLAÇÃO FEDERAL: URBANA - Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; 
Lei 6.766/79. Parcelamento do solo urbano. Lei 10257/01. Estatuto da cidade. AMBIENTAL - 
Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; Lei 4.771/65. Código Florestal; Lei 5.197/67. 
Proteção à Fauna; Lei 9.605/98. Crimes Ambientais; Lei 6938/81. Política Nacional do Meio 
Ambiente; Lei 9433/97. Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

LEGISLAÇÃO ESTADUAL: URBANA - Constituição Estadual. Cap. II - Do 
Desenvolvimento urbano. AMBIENTAL - Constituição Estadual. Cap. IV - Do Meio Ambiente, dos 
Recursos Naturais e do Saneamento, arts. 191 a 216. Lei 6.884/62. Parques e florestas estaduais, 
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monumentos naturais. Lei 997/76. Controle da poluição do meio ambiente. Lei 7.641/91. Proteção 
ambiental das bacias dos Rios Pardo, Moji Guaçu e Médio Grande; Lei 7.663/91. Normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos; Lei 7754/89. Proteção das florestas existentes nas 
nascentes dos rios; Lei 9.034/94. Plano Estadual de Recursos Hídricos. Lei 9.509/97. Política Estadual 
do Meio Ambiente; Lei 9.989/98. Recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo; Lei 
9.866/97. Proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 
Estado de São Paulo;  Resolução SMA 16/2001. Institui o "compromisso de compensação ambiental". 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: URBANA - Lei 6871/71. Define zoneamento do município e os 
perímetros das áreas urbanas; Lei 12731/00. Loteamentos Fechados e Empreendimentos em Sistemas 
de Condomínio; Lei 8044/79 (alterada pela lei 9240/84). Preservação das áreas de entorno do Terminal 
Rodoviário de Passageiros instituindo condições de uso e ocupação do solo; Lei 8091/79. Delimitação 
e Ampliação da área industrial localizada na região da Hero e Tapetes São Carlos. AMBIENTAL - Lei 
7379/74. Código de Posturas do Município de São Carlos; Lei 34/90 - (Lei Orgânica do Município). 
Título VII – Cap II – Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Lei 11236/96. 
Política de proteção, controle e conservação do meio ambiente; Lei 9240/84. Autoriza o poder 
executivo a instituir os recuos obrigatórios de ambos os lados das linhas de transmissão de energia 
elétrica e dos cursos d’água dentro do perímetro da área urbana e de expansão urbana do município. 
Lei 033/89. Proteção da flora dentro dos limites da zona urbana; Lei 2.757 (Prefeitura do Paulista). 4 de 
março de 1985. Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente do Paulista e 
dá outras providências. PL,2004. Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. 

 

Aspectos da Percepção Ambiental 

Através da percepção ambiental são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com 
o meio ambiente. A etapa de diagnóstico de percepção ambiental envolveu uma pesquisa que tinha o 
objetivo de interpretar e analisar os dados obtidos em entrevistas, compreendendo doze entrevistados 
no trecho do Alto Tijuco Preto. A 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. 

A técnica empregada para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada (realizadas em 
30/07/2003) tendo como base um roteiro de 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). O roteiro de entrevistas continha questões 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. 

Como resultado, a pesquisa revelou que uma parte significativa dos entrevistados considera a 
qualidade da água muito ruim e não apresenta relações afetivas positivas com o entorno, o que 
prejudica a iniciativa de participação das ações em prol da melhoria da qualidade ambiental (25% 
considera a qualidade da água ruim, 42% péssima e 33% não sabe).  

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 
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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 (33% não souberam de reuniões e 
67% souberam, desses 67%, 42% não participou e 25% participou). 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.” 

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, 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 às relações e influências antrópicas junto ao 
ambiente, situação esta que somente pode ser corrigida através da aplicação de instrumentos como 
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. 

Assim, 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 (isto é, 
aquele que não é técnico ou profissional da área) nas discussões e tomadas de decisão, ficando a maior 
parte da sociedade à margem do processo decisório (Miranda, 2001).  
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Apresentação 

A partir das discussões realizadas entre equipe Prótijuco, foram produzidas uma série de diretrizes 

para a continuidade dos trabalhos das diferentes frentes interdisciplinares. 

No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os princípios e ações mais 

adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-sistemas, o início do 

monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e econômicos que influenciam o 

fator ambiental e o estabelecimento de critérios de recuperação adaptados ao local de projeto. 

Os princípios adotados para o projeto foram: bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

controle em bacias de escalas embutidas, planejamento estratégico por etapas, não aumentar as 

enchentes naturais (localmente), não transferir os impactos a jusante (espacialmente), monitoramento, 

fiscalização e controle permanente, normalização da condição fundiária dos córregos, revitalização das 

áreas públicas visando empreendimentos sócio-ambientais e gerenciamento administrativo por 

associação de bacia.  

O trabalho de recuperação ambiental proposto para o Alto Tijuco Preto foi desenvolvido no 

sentido de associar as diretrizes estabelecidas, tanto pelo poder público quanto pela equipe técnica, 

propondo ações e desenhos para a área que procurassem minimizar os impactos ambientais e sociais 

que esta bacia densamente urbanizada vem sofrendo.  

Dessa forma, as diretrizes gerais para o Alto Tijuco Preto consideraram: minimizar o impacto da 

ocupação urbana sobre o meio ambiente, prever usos possíveis como lazer e recreação, garantir a 

manutenção da flora e da fauna, revegetar ao longo dos canais de macrodrenagem das águas pluviais, 

evitar processos erosivos, priorizar o uso de sistemas viários de baixo impacto ambiental para áreas de 

fundo de vale; incentivar a implantação da modernização de redes de coleta de esgotos sanitários e de 

efluentes industriais e melhoria dos serviços de limpeza pública, conscientizar e esclarecer a população 

local sobre os impactos e possíveis transformações na área, promover maior integração entre 

instituições públicas com suporte legal e melhoria operacional das condições de fiscalização e controle. 

 

Diretrizes para ocupação urbana 

A principal diretriz de ocupação desta área foi o desenvolvimento de uma proposta que procurasse 

integrar a progressiva recuperação ambiental da bacia com a possibilidade de oferecer à cidade um 

espaço de uso público na configuração de um parque linear, onde a população pudesse iniciar um 

processo de compreensão e preservação de áreas de proteção associadas ao direito à paisagem. 
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A proposta de recuperação contemplou áreas de proteção de nascentes com enriquecimento da 

vegetação nativa, ciclovias, passeios para pedestres com alargamentos de estar e contemplação, 

recuperação de travessias, destamponamento do córrego, associado a meandros que configurariam 

novos leitos sazonais - de acordo com o regime das águas - e incorporariam técnicas de engenharia 

naturalística em trechos mais degradados do canal. 

Atingir altos índices de permeabilidade também foi uma postura adotada no projeto, visto que o 

que se pretendeu foi que as águas pluviais fossem rapidamente absorvidas pelo solo -  em áreas 

enriquecidas por vegetação nativa e arbustiva -, evitando que todo volume drenado fosse conduzido 

direto para o canal, o que resultaria em maiores riscos de inundações e enchentes.  

Além disso, as condições alteradas de solo exigiriam que o plantio de espécies fosse acompanhado 

e monitorado ao longo do tempo, com operações de manutenção e observação de condições de 

umidade do solo. Nos locais em que as condições de estabilidade das áreas demandam obras de 

terraplanagem e retaludamento foi proposto tratamento específico. 

Levando em conta o vulto da remodelagem do terreno, foi proposta uma nova rede coletora 

paralela ao novo desenho do canal, garantindo o perfeito escoamento do esgoto coletado e eliminando 

o risco de contaminação do córrego. 

O projeto de renaturalização considerou, portanto, as questões infra-estruturais, as necessidades de 

restauro da área, incluindo a reformulação da geometria do terreno nas áreas de maior risco de 

instabilidade e nos locais sujeitos a enchentes, a necessidade de adequação de plantio em solos pobres e 

aterrados, e principalmente a potencialidade da área para uso público.  

Sendo assim, o que se pretendeu foi enfatizar a vivência dos espaços livres, a predominância do 

elemento natural enquanto paisagem e elemento a ser apropriado por futuras atividades de educação 

ambiental e a conseqüente alteração da atual lógica de apropriação do fundo de vale como uma sobra 

urbana. 

As diretrizes de ocupação urbana procuraram apontaram para uma melhor definição das possíveis 

tipologias de ocupação deste território. Como sugestões, indicou-se para as áreas públicas não 

ocupadas, a instalação de um parque linear, para as novas ocupações, o respeito de faixas de drenagem, 

de forma a evitar invasões em APPs, para edificações ociosas (como a antigas fábricas desativadas) 

definir novos usos públicos (como a instalação de um centro de inovação tecnológica).  
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Figura 21 – Proposta de Diretrizes Gerais de Uso e Ocupação para o Alto Tijuco Preto 
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Figura 22 - Estudo Preliminar para as eco-regiões 1, 2 e 3 do Alto Tijuco Preto. 
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Diretrizes para vegetação 

As diretrizes para a vegetação da área apontaram para a valorização do grande potencial de 

revegetação que ela apresenta. Nesse sentido, foram observados alguns critérios.  

Em primeiro lugar, a escolha de espécies nativas presentes na região de São Carlos, uma vez que o 

projeto de recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto visa oferecer interação com o lazer para a 

comunidade, paisagismo natural e o restabelecimento dos aspectos ecológicos do córrego e mata ciliar.  

O segundo ponto a ser observado foi a indicação de plantio de mudas frutíferas para a atração de 

espécies alóctones para se estabelecerem comunidades biológicas na região de reflorestamento e no 

Córrego do Tijuco. O terceiro ponto foi a garantia da biodiversidade das espécies escolhidas, visando 

favorecer o aspecto ecológico e propiciar na questão do paisagismo a harmonização com as 

características da região.  

Assim, o plantio de espécies buscaria restabelecer ambientes hoje degradados, possibilitando a 

manutenção de nascentes, as quais exigem espécies próprias para estas áreas, bem como as matas 

ciliares, as quais são elaboradas com espécies vegetais também específicas. Mais que um simples plantio 

de árvores nativas, a observância de critérios técnicos norteou os processos de elaboração dos planos 

de recuperação ambiental, permitindo ao reflorestamento a retenção de sedimentos, evitar alagamentos, 

controlar o fluxo de água, melhorar e manter a qualidade da água e o restabelecimento de espécies e a 

flexibilidade com a utilização pública. 

Desta forma, a partir dos critérios apontados, foram estabelecidas prioridades de reflorestamento 

para as diferentes áreas de recuperação. 

Nas áreas de nascentes foi proposto um reflorestamento com alta densidade visando a proteção e 

manutenção das propriedades ecológicas e da qualidade de água. Estas áreas deverão ser isoladas com 

cerca e acero, protegidas de fogo e animais, realizadas a remoção dos entulhos e posteriormente a 

restauração florestal. 

Nas áreas de margens sem cobertura florestal foi proposto um reflorestamento com alta densidade 

e contenção natural de margens. Nestas áreas objetiva-se a manutenção de características ecológicas e 

contenção de erosões, bem como controlar o fluxo de água. 

Para as áreas marginais com passeio público foi proposto reflorestamento com média densidade 

visando o restabelecimento de condições ecológicas e permitindo a circulação de pedestres e ciclistas 

para contemplação paisagística. 

As áreas com remanescentes florestais foi proposto reflorestamento com baixa densidade visando 

complementar a diversidade e a abundância de espécies já presentes, mantendo as funções ecológicas.  

E as áreas de praça foi proposto reflorestamento paisagístico. Neste caso, o objetivo do 

reflorestamento foi restabelecer de forma mais harmoniosa a paisagem das praças existentes. 
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Figura 23 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 

 

 
Figura 24 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 
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Figura 25 – Croqui esquemático para o trecho Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes para o Sistema Aquático 

Um dos principais aspectos apontados para as diretrizes do sistema aquático do Alto Tijuco Preto 

foi a elaboração de propostas de manejo e recuperação do sistema.  

Uma das variáveis de grande importância para a restauração dos processos ecológicos de rios é o 

desenho canal fluvial. Segundo WADE et al. (1998), umas das diretrizes para o sucesso dos projetos de 

reabilitação de rios, é que estes sejam o mais realístico possível estando em sintonia com os 

requerimentos funcionais do sistema. Neste caso, para o Alto Tijuco Preto, a pavimentação do fundo 

utilizando concreto foi desaconselhada sugerindo-se materiais mais permeáveis.  

Outra variável foi o reflorestamento das áreas de manancial para a preservação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos bem como, para a preservação das comunidades 

aquáticas que são importantes para a manutenção dos aspectos funcionais do sistema. 

A complexação de habitas aquáticos também foi considerada indispensável como estratégia para a 

manutenção das comunidades biológicas. Além disso, incluíam-se diretrizes de abertura dos trechos 

canalizados, elevação de vias públicas e reconstituição dos meandros, sendo aspectos indispensáveis 

para a restauração das condições funcionais do sistema. 

 
Figura 25 – Diretrizes Gerais voltadas ao Sistema Aquático do Alto Tijuco Preto. 
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Figuras 26 e 27 – Simulação DECH e SIRHMA - sistema de corredeiras e remansos artificiais para 

serem implementados na recuperação do Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes Para o Sistema de Drenagem Pluvial 

Após uma análise preliminar dos estudos hidrológicos e do diagnóstico ocupacional apresentado 

para o Alto Tijuco Preto, foram propostas medidas e ações para a prevenção e combates às inundações 

e de recuperação ambiental do sistema, visando à implementação de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana adequado e eficiente. 

As diretrizes foram divididas em medidas estruturais e não estruturais. 

Medidas estruturais são aquelas relacionadas às intervenções físicas, caracterizadas como obras 

destinadas a controlar o escoamento das águas. Estão diretamente voltadas a remediar os problemas 

existentes em áreas urbanizadas, compreendendo modificações em seções transversais de cursos d’água 
e obras para armazenamento temporário das águas da chuva.  
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Em seguida, são apresentadas algumas propostas de medidas estruturais de controle pluvial para o 

Alto Tijuco Preto: 

 

Medida                       Vantagens 
Desvantagens / 

Problemas 
Reservatórios de 

detenção e de 

filtragem 

Elevada capacidade de 

drenagem  

Custo elevado; 

disponibilidade espacial 

Microreservatórios 

nos lotes para reuso 

de águas pluviais 

Baixo custo unitário; 

reuso da água; 

disponibilidade espacial 

Integração social; baixa 

capacidade de redução das 

vazões de pico a curto 

prazo 

Renaturalização na 

várzea 

Contemplação do local; 

disponibilidade de 

espaços para lazer 

Baixa capacidade de 

redução das vazões de pico 

e do volume de 

armazenamento a curto 

prazo 

 

Medidas não-estruturais são aquelas que possuem caráter preventivo e estão incluídos em 

programas de curto, médio e longo prazo das administrações municipais. O controle resulta na redução 

dos impactos a jusante na bacia, alterando as tendências de ocupação e minimizando as cheias nos 

canais. 

Dentre as medidas não-estruturais propostas, destacaram-se: programas de educação ambiental, 

disposição de resíduos sólidos, participação pública na gestão dos recursos hídricos, instâncias de 

planejamento. 

Nos casos críticos de enchentes urbanas foram indicados desapropriações das áreas e implantação 

de parques municipais com áreas de detenção de cheias e mecanismos de dissipação de energia das 

águas, respeitando o previsto em legislação para APPs; 

 

Diretrizes para Legislação 

As diretrizes para os aspectos legais apontam para a garantia da efetivação dos princípios 

considerados no Plano Diretor Municipal, assim como, a regulamentação de suas leis específicas.  

Além disso, também sugeriu-se a elaboração de Planos de retenção e reuso de água pluvial na 

escala de lote, detenção de água na escala de micro- e macro-drenagem, contenção de sedimentos em 

áreas produtoras, fiscalização de esgotos clandestinos, penalização das responsabilidades sob impactos 

ambientais, fomento da revitalização ambiental dos lotes antigos, modernização das travessias urbanas, 

inclusão de novas normas legais (Leis Municipais) para uso e ocupação do solo, implantação de Parques 

Lineares, construção de áreas de lazer e praças, inserção de Reserva Ecológica em Área Urbana. 

Cabe aos planos instituir instrumentos e padrões que combatam a degradação ambiental e a 

redução da qualidade de vida na área e conseqüentemente na cidade.  
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Diretrizes para Educação Ambiental 

A principal diretriz apontada para iniciar um processo de educação ambiental na bacia, foi a 

criação e o estabelecimento operacional de uma Associação de Bacia do Tijuco Preto.  

Através de uma associação 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 

Bacias Hidrográficas (CBH’s), que atua de forma mais ampla não levando em conta as necessidades 

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

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

De forma clara e objetiva, as Associações de Bacia Urbana seriam organizações sem fins 

lucrativos, com reconhecimento legal de pessoa jurídica, que, amparada por um corpo técnico 

qualificado, realizariam a tarefa de aproximação da população com as questões ambientais pertinentes e 

a prática da Educação Ambiental, sob orientação de equipes interdisciplinares orientadas por 

profissionais diversos.  

Além da perspectiva de criação de uma Associação de Bacia, a situação apresentada pela bacia 

urbana do córrego do Tijuco Preto favorece a implantação de um projeto de Bacia Escola, que é a 

infra-estrutura de apoio necessária para auxiliar pesquisas científicas e projetos que visem o 

desenvolvimento tecnológico que atendam às demandas sociais face aos problemas ambientais 

relacionados aos impactos causados sobre os recursos hídricos urbanos. Além disso, podem abrir 

espaço de incentivo à criação da consciência ambiental dos atores envolvidos (em escolas, por 

exemplo) na gestão ambiental pública, sendo possível relacionar causas e efeitos da hidrologia urbana 

através da hidrosolidariedade, com participação efetiva da população (Esteves & Mendiondo, 2002). 

Compondo a integração e surgindo como contrapartida para as universidades e/ou centros de 

estudo e tecnologia envolvidos como parceiros neste processo de implantação e estruturação estarão 

interligados através de três componentes interseccionados: Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Mendiondo, 2002). As Associações de Bacia e Bacia Escola podem existir somente com o 

envolvimento e a participação popular, o apoio científico-tecnológico universitário e a atuação política 

da administração pública. 

 

 
Figura 28 – Componentes Ciência, Tecnologia e Inovação, inter-relacionadas para a criação de uma 

Bacia Escola (extraído de MENDIONDO, 2002). 
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Apresentação 

A etapa de cenários para o Prótijuco consistiu na elaboração de estudos para a identificação das 
intervenções, integração de escalas de intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da 
participação social e dos aspectos legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das 
várzeas, identificação de princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais, 
restrições para a recuperação ambiental, avaliação do potencial de controle de enchentes e 
quantificação física e financeira. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em vista a 
solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para previsões 
negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade de testarem 
inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, a equipe utilizou imagens retrospectivas encontradas através dos 
anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a extensão temporal aplicou 
cenários prospectivos para até 15 anos. Os cenários futurísticos se comportam como cenários de 
intervenção com Plano Diretor e cenários tendenciais sem Plano Diretor.  

Vale ressaltar que os cenários descritos neste trabalho foram elaborados no ano de 2003. Portanto, 
a relação feita foi: cenários a curto prazo para 2005 (início da implementação), cenários a médio prazo 
para 2010 (consolidação de cenários) e cenários a longo prazo para 2015 (efetivação de propostas).  

Os exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem proximidade para 
uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental para um Plano de Bacia 
como um instrumento aberto à tomada de decisões. 

 

Cenários Para Ocupação Urbana 

Áreas Livres e Sistema Viário - Com Plano 

2005 - Implantação de trecho do parque linear urbano; desvio da marginal; negociações visando 
reverter a situação de loteamentos ilegais não ocupados; garantia das áreas verdes. 

2010 - Ampliação do parque linear e potencialização de seu uso; criação de instrumentos que 
determinem índices de ocupação e densificação compatíveis com as características locais; incentivos à 
manutenção de áreas verdes; provisão de áreas para equipamentos públicos. 

2015 - Garantia das áreas previstas para o todo do parque; recuperação de suas nascentes antigas; 
consolidação do parque como área de lazer para a cidade; regulamentação de instrumentos citados, 
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com incentivos e sanções para que seja garantida a ocupação do solo de maneira mais ambientalmente 
viável. 

Áreas Livres e Sistema Viário - Sem Plano 

2005 - Afirmação dos loteamentos ilegais na área; implantação de trecho de marginal ao córrego; falta 
de mobilidade e acessibilidade na bacia; aumento da taxa de impermeabilização do solo; diminuição de 
áreas verdes; ausência de instrumentos que procurem garantir à bacia qualidade ambiental e de vida. 

2010 - Ampliação de vias marginais e canalização do córrego; parcelamento das áreas restantes pela 
valorização imobiliária; falta de controle na ação individual do lote; não garantia de áreas permeáveis; 
ausência de equipamentos. 

2015 - Consolidação da negação do córrego; ações guiadas pela lógica do mercado; cenário totalmente 
antropizado e modificado, tendo o córrego como um grande coletor de esgotos que importuna a cidade 
nas épocas de enchentes. Altos gastos injustificados em medidas estruturais de curto prazo na tentativa 
de reverter estes danos causados pela falta de planejamento anterior. 
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Figura 29 – Espacialização de Cenários Temporais para Uso e Ocupação 

 

Águas Residuais Tratadas - Com Plano 

2005 - Construção de interceptores que evitem o lançamento dos esgotos no córrego do Tijuco Preto, 
viabilizando o plano de recuperação e a implementação do parque. 

2010 - Estação de tratamento de esgotos para a cidade.  

2015 - Atendimento da rede de coleta de esgotos para toda a bacia de maneira eficiente e adequados 
índices de tratamento de esgoto para evitar contaminação de corpos d’água. 

 

Águas Residuais Tratadas - Sem Plano 

2005 - Emissão de esgotos no rio, in natura. 

2010 - Ampliação da carga de esgoto no corpo d’água, com aumento da ocupação na bacia. 

2015 - Multiplicação de animais e aumento da poluição gerada pelos esgotos lançados diretamente no 
córrego; mau-cheiro e morte do rio. 
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Figura 30 – Espacialização de Cenários Temporais para Água Residuais Tratadas 

 

  
Figuras 31 e 32 – Espacialização de Cenários Com e Sem Plano Diretor 

 

Níveis de Ruído - Com Plano 

2005 - Diminuição dos níveis de ruído devido a impossibilidade de tráfego de veículos na sentido 
longitudinal de todo o parque, exceto em trechos específicos, como também a diminuição da 
velocidade de circulação nas travessias.  

2010 - Diminuição contínua dos níveis de ruído pelo motivo anteriormente mencionado e aumento e 
crescimento da vegetação em toda a bacia.  

2015 - Manutenção de níveis adequados de ruído, com a diminuição da pressão antrópica, aumento da 
arborização entre outros fatores. 

Níveis de Ruído - Sem Plano 

2005 - Aumento expressivo das agressividades sonoras com a elevada velocidade de circulação 
possibilitada pela continuidade da avenida marginal. 

2010 - Grandes índices de ruído devido às excessivas velocidades de circulação, possibilitadas pela 
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construção de todo o trecho da marginal, cuja largura e tipo de pavimento propiciam a circulação a 
velocidades elevadas. 

2015 - Níveis elevadíssimos de ruído quando se acrescenta aos motivos já citados o aumento do 
número de veículos em circulação e pressão antrópica na área. 

 

Qualidade do Ar - Com Plano 

2005 - Início de melhoria da qualidade do ar com diminuição do tráfego e crescimento da área vegetada 
na bacia. 

2010 - Despoluição do córrego, com a interrupção dos lançamentos de esgoto e crescimento da 
vegetação do entorno, levando a uma melhoria significativa da qualidade do ar. 

2015 - Manutenção de níveis adequados de qualidade do ar com a continuidade do projeto de 
recuperação. 

Qualidade do Ar - Sem Plano 

2005 - Aumento dos níveis de poluição atmosférica, devido a grande circulação de veículos e 
diminuição das áreas verdes. 

2010 - Aumento da ação antrópica e extinção das áreas verdes, gerando a circulação de maior número 
de veículos, acarretando maiores concentrações de gases como o CO2. Continuidade de odores 
desagradáveis em trechos do córrego, devido o lançamento de esgoto 

2015 - Níveis maiores de poluição com o  aumento do tráfego na área associado as más condições de 
dispersão de poluentes. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Fase de implantação das mudas de espécies florestais nativas constituindo proteção integral no 
entorno da nascente, diminuindo desta forma a deposição de entulhos, a ocupação irregular e 
aumentando a cobertura vegetal. Com a intervenção na área, o despejo de esgoto será interrompido. 
Haverá também proteção das áreas de nascentes e margens do rio, conciliação de trajeto viário e 
adequação ambiental, com implantação de mudas nativas e parques urbanos. Haverá garantia da área 
verde destinada ao parque e criação de instrumentos que visem a implementação das áreas verdes 
pensadas na bacia. 

2010 - Após 5 anos do plantio das mudas de espécies florestais nativas, este trecho deverá apresentar 
um extrato florestal com aproximadamente 3 metros de altura, com predomínio das espécies pioneiras. 
Deverão ser paralisadas as ações de despejo de entulhos, aumentando a cobertura vegetal diminuindo 
os processos erosivos e o assoreamento do córrego. Em alguns trechos, o córrego assumirá seu antigo 
leito e terá proteção das mudas plantadas. Algumas árvores no entorno da ciclovia e vias já deverão 
apresentar florescimento. Haverá regulamentação de instrumentos e planejamento para as áreas verdes 
da bacia de maneira integrada. 

2015 - Após 10 anos do término do plantio de mudas de nativas, a mata implantada deverá apresentar 
um dossel de aproximada-mente 6 metros de altura com, pelo menos, 2 extratos florestais. Deverá ter 
início a morte de algumas espécies pioneiras dando lugar ao desenvolvimento das espécies secundárias 
tardias e clímax. Dessa forma, a fauna deverá ser atraída, fazendo com que novas espécies sejam 
introduzidas no sistema. O córrego do Tijuco terá a proteção de suas margens feita por mata mais 
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densa implantada próximo às suas margens. Restabelecimento florestal deste trecho, com a recuperação 
das funções ecológicas da mata ciliar. Haverá implementação de áreas verdes de maneira integrada em 
toda a bacia, visando questões relativas à drenagem urbana, lazer etc. Adequadas gestão e manutenção, 
bem como arborização de vias públicas. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Da mesma forma que a atual, daqui a 2 anos a situação será semelhante a que se encontra hoje, 
ou seja, ausência de vegetação, deposição de entulhos, presença de animais, despejo de esgotos, 
pastoreio e incidência constante de fogo, assoreamento da calha do rio.  Haverá diminuição das áreas 
verdes por conta de ocupação dos loteamentos ilegais aprovados. 

2010 - Daqui a 7 anos a situação neste trecho será muito pior do que a que se encontra hoje, ou seja, 
ausência de vegetação, grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas 
sobre o córrego, ocupação irregular com imóveis e proliferação de animais nocivos à saúde, problemas 
com a rede de esgoto, maior erosão das áreas de solo descoberta, aterro de nascentes e trânsito de 
veículos intenso. Haverá redução das áreas de preservação permanente com a implantação do sistema 
viário marginal ao córrego e não garantia de áreas verdes na bacia. 

2015 - Daqui a 12 anos a situação neste trecho apresentará uma degradação ambiental muito maior que 
a encontrada hoje, apresentando APPs totalmente impermeabilizadas, ausência total da vegetação, 
grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas sob o córrego, 
asfaltamento de ruas sobre a área aumentando a impermeabilização, proliferação de animais nocivos a 
saúde, além de ocupações irregulares em APP. Haverá maior grau de impactação por processos 
erosivos e trânsito de veículos. Perda de nascentes e maior impacto do despejo de esgotos no rio. 
Haverá índices baixíssimos de áreas verdes na bacia por conta da ocupação das áreas de APP e pela não 
previsão e implementação destas áreas cedidas pelos loteamentos aprovados. 

 

 
Figura 33 – Espacialização de Cenários sobre o processo de Recuperação Vegetal 
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Figura 34 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Áreas Verdes 
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Cenários para o Sistema Aquático 

Os cenários para o sistema aquático foram baseados no conceito de recuperação ambiental 
funcional. Neste conceito, a recuperação ambiental funcional é aquela onde as medidas ambientais 
(estruturais e não-estruturais) garantam a recuperação das funções críticas do ecossistema. Desta forma, 
as tecnologias de recuperação para o ambiente urbano visam recriar (ou criar) uma estrutura ecológica 
funcional que se aproxime da funcionalidade de um sistema natural e que permita o desenvolvimento 
das atividades sociais. 

Das funções críticas ecológicas, quatro possuem grande interesse no contexto urbano: a 
conservação dos habitats, transformação, estocagem e exportação de materiais. A conservação de 
habitats está diretamente relacionada com a conservação da biodiversidade que é a condição básica para 
a existência de funcionalidade ecológica.  

As ações necessárias para garantir a funcionalidade ecológica do sistema estão presentes nas 
esferas de decisão e de caráter estrutural. As decisões tomadas em função dos aspectos legais, sociais e 
conceituais servirão de base para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de recuperação 
ambiental.  

A heterogeneidade de condições ambientais existentes em uma bacia hidrográfica é espacialmente 
organizada de forma semelhante a um mosaico. Esta forma de representação gráfica permite identificar 
e classificar as regiões através de atributos ou critérios.  

A elaboração de cenários em um modelo de mosaico pode ter aplicação para diferentes objetivos 
em uma mesma área de estudo. Neste caso, o mosaico será delineado através das perspectivas de risco 
ambiental uma vez que o objetivo é elaborar cenários futuros. 

Com base em uma carta geral da bacia foi possível estabelecer áreas com maior concentração de 
risco à qualidade da água e conseqüentemente, a dinâmica funcional do sistema aquático. 

As áreas estão representadas na figura. Como grande parte da área encontra-se impermeabilizada 
os dois principais critérios adotados para definir onde estão concentrados os riscos de contaminação 
dos mananciais foram as curvas de nível e as tendências de escoamento através do viário público. As 
emissões de efluentes domésticos foram consideradas como predominantes no canal do córrego.  

Observa-se na figura que as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água estão 
localizadas nas regiões adjacentes às nascentes. Isto reforça a necessidade de serem criadas zonas 
tampão próximas aos mananciais.  
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Figura 35 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Sistema Aquático: Regiões de nascentes 
(círculos verdes) e as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água (em vermelho). 

 

A partir do mapa de riscos de degradação foi elaborada a avaliação temporal dos cenários de 
qualidade da água. Os aspetos estruturais devem estar balizados nas diretrizes de funcionalidade 
ecológica de rios na escala de bacias hidrográficas.  

 

Qualidade da água - Com Plano 

2005 - Regulamentação de emendas municipais para a preservação de mananciais; Implantação de um 
sistema de coletor tronco de esgotos; Criação de áreas de proteção de mananciais. 

2010 - Implementação do parque linear como estratégia para preservação de mananciais; Manutenção 
dos dispositivos urbanos. 

2015 - Expansão da recuperação para outras sub-bacias e formação de um corredor ecológico. 

 

Qualidade da água - Sem Plano 

2005 - Ausência de regulamentação para o uso de áreas próximas a mananciais; Despejo contínuo de 
efluentes. 

2010 - Ocupação desordenada das áreas de manancial; Início das obras de tamponamento do canal. 

2015 - Ausência de mananciais laterais ao rio; Degradação de outras sub-bacias nos mesmos moldes da 
bacia do Tijuco Preto, devido à ausência de dispositivos legais. 

 

A seguir descreve-se o prognóstico de cenários ambientais para 2005, 2010 e 2015, visando a 
qualidade ambiental, com base nos aspectos qualitativos dos recursos hídricos. As projeções desta 
abordagem são baseadas na implementação das ações previstas no Plano Diretor do Município. Para 
esta finalidade são adotados indicadores de qualidade para a qualidade das águas, que servem como 
balizadores para os prognósticos da qualidade ambiental em recursos hídricos. Para a qualidade das 
águas é adotado o índice de qualidade das águas (IQA) elaborado pela CETESB (2002).  
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Figura 36 – Espacialização de Cenários Temporais com plano diretor, respectivamente, sobre a 
Qualidade Ambiental dos Recursos Hídricos do Alto Tijuco Preto. 

A geração dos valores adotados é baseada nas tendências de ocupação e uso do solo da bacia do 
córrego Tijuco Preto. Como nesta fase do projeto é tecnicamente impossível prever os valores exatos 
de cada variável adotada na elaboração dos índices, optou-se pela saída qualitativa conforme a escala do 
indicador. Desta forma, a qualidade da água, por exemplo, em uma condição de não tratamento de 
esgotos tende ao nível RUIM enquanto que o mesmo corpo de água se submetido a tratamento tende a 
qualidade ÓTIMA.  

Com base nas classificações é possível estimar a faixa de valores numéricos de cada indicador 
adotado (água, biota e hábitat), de forma que seja possível a tomada de decisões em pontos específicos 
para os problemas previstos. 
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Figura 37 – Diagrama de elaboração do prognóstico. 

 

 

 
 

Figura 38 - Esquema de aplicação do prognóstico para a eleição das ações ambientais. 

 

As figuras representam esquematicamente o processo de elaboração e aplicação do prognóstico de 
cenários ambientais com base em indicadores da qualidade dos recursos hídricos.  

Os dados primários para a elaboração dos indicadores são os apresentados nos relatórios II, III, V, 
VI e VII do presente estudo. Com base neste diagnóstico foram gerados os mapas com os prognósticos 
para a qualidade das águas, biota e habitat. Em ambas as linhas de prognósticos (com e sem plano 
diretor) estão indicadas graficamente as principais ações ambientais que contribuíram para a formação 
dos cenários propostos (em anexo). 
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Cenários para Drenagem Pluvial 

Os cenários propostos de recuperação ambiental abordam aspectos que direcionam o sistema de 
drenagem para uma melhor funcionalidade do canal e dos componentes hidrológicos, para interferir 
nas ações de contenção de enchentes, promoção de áreas permeáveis, acerto e regularização de canais, 
reúso de águas pluviais etc. 

Drenagem pluvial - Com Plano 

2005 - Destamponamento e construção de canal a céu aberto para a eco-região1, situada entre a Rua 
Monteiro Lobato e Totó Leite; Criação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana;  Integração da 
galeria existente com a galeria a construir do parque; Regularização do escoamento superficial em guias 
e sarjetas; Desenvolvimento de projeto de lei para a adoção de microreservatórios nos lotes, com reuso 
de águas; Planos de monitoramento ao longo do trecho através de pluviógrafos e linígrafos; Elaboração 
de minuta de lei efetiva e integrada as diversas instâncias de planejamento para a promoção de maiores 
áreas permeáveis em todos os lotes da bacia; Trabalhos de coleta seletiva na bacia evitando assim a 
diminuição do volume de escoamento ao longo do canal; Manutenção dos projetos e do sistema de 
drenagem na nova gestão. 

2010 - Adequação das travessias integrando com a condução dos canais; Regularização da coleta de 
águas pluviais que chegam no córrego; Execução e adequação de taludes e acerto do talvegue para a 
eco-região2 pós-Totó Leite; Implantação do sistema de reúso de águas pluviais com a instalação de 
microreservatórios nos lotes; Elaboração da viabilidade de projeto para reativação do reservatório de 
detenção da R. Miguel Giometti; Regularização e preservação dos trechos que interligam nascentes ao 
córrego; Instalação de réguas hidrométricas nas travessias; Manutenção e limpeza dos canais 
construídos; 

2015 - Construção de novas galerias para a coleta de águas pluviais; Verificação da viabilidade de novos 
trechos para execução de canalizações a céu aberto; Manutenção dos projetos e do PDDU para a nova 
gestão; Destaca-se que em todas as previsões levantadas, é extremamente importante que se estabeleça 
meios de ação para a manutenção dos estudos e projetos, buscando dar continuidade às estruturas de 
apoio para conservação, preservação e sustentabilidade das áreas de intervenção. 

Drenagem pluvial - Sem Plano 

2005, 2010 e 2015 – Uma não-intervenção nos aspectos inerentes a estrutura do processo de drenagem 
tendem a promover o incremento de áreas impermeáveis, a descaracterização de áreas de mananciais e 
nascentes, a ocupação desordenada em áreas de risco às inundações, o aumento das vazões máximas 
em toda a extensão do canal, a poluição e o descontrole dos resíduos sólidos que chegam nos condutos. 

 

Modelagem Hidrológica 

A realização de simulações hidrológicas identifica elementos de apoio à estrutura de drenagem 
urbana, uma vez que direciona ações para mitigação dos problemas decorrentes dos impactos no 
sistema de drenagem. A micro-bacia do Tijuco até o ponto de jusante da Rua Rui Barbosa foi 
delimitada conforme as cinco “eco-regiões” apresentadas anteriormente, tendo como exutórios de saída 
as travessias: Monteiro Lobato (seção 1), Totó Leite (seção 2), Miguel Giometti (seção 3), Antônio 
Rodrigues Cajado (seção 4) e Rui Barbosa (seção 5). 

Os parâmetros hidráulico-hidrológicos das sub-bacias e dos trechos d’água são identificados 
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através de fotos aéreas, visitas in loco, plantas topográficas, cálculos hidrológicos e linhas de tendência, 
tendo como ferramenta suporte o software AutoCAD 2002. O modelo utilizado para a apresentação 
das simulações é o IPHS-1, tendo como distribuição atual a divisão da micro-bacia em 6 sub-bacias, 10 
pontos de controle e 9 sub-trechos d’ água; posto de observação de chuva; reservatório de detenção 
para cenário futuro com Plano Diretor e cenários de recuperação ambiental estratégicos. 

A chuva observada possui duração aproximada de 1 hora, precipitações de: 2.5, 7.9, 8.1, 5.9, 3.3, 
3.6, 4.5, 2.7, 1.7, 0.6, 0.3, 0.4, 0.1, 0.1 (tormenta desagregada), totalizando 41.7mm, para um intervalo de 
tempo de chuva de 60s e período de retorno igual a 7 anos. 

Os hidrogramas de projeto encontram-se nos gráficos a seguir. 
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Hidrograma de cheia p/ cenário atual
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2005 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2005 COM PD  
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2010 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2010 COM PD 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2015 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2015 COM PD 
por travessias
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Figura 39 – Cenários elaborados a partir de hidrogramas de projeto para cada UP Com e Sem Plano 
Diretor para o Alto Tijuco Preto. 

 

A classificação dos solos quanto a sua permeabilidade e/ou potencial de escoamento superficial 
tem suma importância na elaboração dos hidrogramas de projeto, principalmente quando existe uma 
carência de dados ou informações que possam reduzir às incertezas encontradas. 

A elaboração dos hidrogramas de projeto para cada UP e propostas de cenários permite concluir 
que a implantação de medidas de controle para o sistema de drenagem é eficaz no combate a redução 
das vazões de pico em cada ponto de controle determinado. A adoção de áreas permeáveis nos lotes 
residenciais e industriais contribui para a redução do escoamento superficial ao longo das áreas. Em 
algumas passagens, é possível até mesmo se chegar a situação das condições passadas, através da 
adoção de um Plano Diretor de Drenagem Urbana prático, eficiente e fiscalizador. Em se tratando de 
medidas estruturais e de efeito, todas elas se mostram capazes de minimizar os efeitos a jusante das 
vazões máximas, no entanto, deve-se atentar para o fato de que essas medidas devem atuar em 
conjunto com outras medidas de caráter não estrutural, como por exemplo, a questão educacional, 
limpeza de córregos, entre outras já discutidas em relatórios anteriores. 

 

Cenários para Águas Subterrâneas - Com Plano  

2005 - Entender o processo de interação entre o córrego do Tijuco Preto e o Lençol Freático - o 
processo de entendimento e compreensão da interação entre rio e aqüífero é de fundamental 
importância para situar as formas de comunicação entre estes recursos, possibilitando determinar as 
influências provocadas por alteração destes. Por exemplo, determinar os períodos do ano que o 
aqüífero contribui para o córrego e vice-versa, possibilitando dizer que a água que corre é alimentada 
pelo aqüífero nos períodos de estiagem. / Avaliar possíveis riscos de contaminação do subsolo - a água 
subterrânea é importante reserva hídrica, e toda forma de controle que vise à preservação deste recurso 
torna-se de grande importância para garantir a utilização deste recurso para gerações futuras. / Montar 
uma rede de monitoramento de águas subterrâneas - a rede de monitoramento permite a inspeção de 
qualquer alteração sofrida no recurso subterrâneo, tanto em termos quantitativos como em termos 
qualitativos, garantindo o controle da preservação deste recurso. 

2010 - Quantificar a relação hidráulica entre o córrego do Tijuco Preto o Lençol Freático - os 
parâmetros hidráulicos entre o rio e o aqüífero tornam-se viável dentro de uma rede de monitoramento, 
permitindo medidas mitigadoras de controle destes recursos, por observação de alterações induzidas na 
rede / Recuperar possíveis contaminações do subsolo - com a detecção de áreas que sofreram algum 
tipo de contaminação seja por percolação da rede de esgoto, seja por carreamento de materiais da 
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superfície para o aqüífero ou outra forma de contaminação, pode-se acionar medidas que controlem 
uma agravação da área contaminada, podendo assim acionar medidas de recuperação destas áreas. / 
Ampliar redes permanentes de monitoramento de águas subterrâneas - a partir de uma idéia inicial, 
possibilitar a expansão das redes de monitoramento por toda a área urbana do município, tendo um 
controle de qualquer alteração provocada em qualquer recurso hídrico. 

2015 - Compreensão dos processos hidráulicos e hidrológicos envolvidos - compreensão total dos 
processos envolvidos no ciclo hidrológico da bacia, assim como a capacidade de intervenção em 
qualquer fonte de alteração na bacia. / Controle da contaminação do subsolo - capacidade adquirida 
para remediar e intervir em qualquer alteração ainda resultante. No entanto, espera-se um controle total 
das fontes poluidoras internas à bacia. / Monitorar permanentemente redes de monitoramento de 
águas subterrâneas - com a capacidade adquirida nesta bacia em termos do recurso subterrâneo, visa à 
ampliação de redes integradas dentro da área urbana do município com o subsidio de se ter um 
controle global das influências induzidas na área urbana. 

Cenários para Águas Subterrâneas - Sem Plano  

2005 - Degradação de um importante Recurso Hídrico - a falta de uma rede de monitoramento de 
águas subterrâneas impede a caracterização qualitativa e quantitativa deste recurso permitindo, assim, 
que agentes antrópicos comprometam-no de forma a inviabilizá-lo como fonte hídrica. 

2010 - Degradação do subsolo da bacia - a exposição do subsolo a áreas contaminadas resultará em 
danos e alterações ao material geológico do local. A suscetibilidade à exposição poderá resultar em 
recalques em fundações de obras na bacia, assim como a perda de características como resistência, 
compacidade e fertilidade do solo. 

2015 - Degradação total do recurso subterrâneo e da capacidade do subsolo - a não realização destas 
etapas, provavelmente, culminará com a perda do recurso subterrâneo como fonte hídrica e com a 
degradação e alteração irreversível do subsolo da bacia. 

 

Cenários para Legislação - Com Plano  

2005 - Elaboração de um Plano Diretor para a Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto que incorpore e 
integre as diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Criação de Lei 
Específica para a Área de Especial Interesse Ambiental do Córrego Tijuco Preto, que garanta a 
implantação do Parque do Tijuco (ORDENAMENTO TERRITORIAL - Projeto de Lei - Plano Diretor, 
Cap IV, Seção II, Art.63, item VI);  Aquisição da Área da Hero para Instalação de Centro de Inovação 
Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) integrado ao Parque do Tijuco 
(INSTRUMENTO: DIREITO DE PREEMPÇÃO - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção IV,  Art.170, ítem b: 
faixa de 100m entre APP do córrego Tijuco Preto e as instalações da Industria Hero S/A); Elaboração do Estudo 
de Impacto de Vizinhança nessa área devido ao impacto causado pelo sistema viário 
(INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, ...consideram-se 
empreendimentos de impacto aqueles x: empreendimentos causadores de modificações estruturais do sistema viário); 
Elaboração de um Estatuto para a criação da Associação da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto visando 
maior participação dos moradores em projetos e ações para a bacia; Elaboração de um Sistema de 
Informações sobre a Bacia do Tijuco Preto; Criação de Instrumentos de concessão de incentivos 
fiscais; Implementação do Fundo Municipal de Defesa Ambiental a ser aplicado em projetos de 
melhoria da qualidade do meio ambiente (Lei Municipal 11236/96, Cap V, art. 15) 

2010 - Implementação do Plano Diretor para a Bacia do Tijuco Preto que incorpore e integre as 
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diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Implementação da 
Operação Urbana Área II do Plano Diretor (INSTRUMENTO: OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS - Projeto de Lei  Plano Diretor, Título IV, Cap I, Seção I, Art.190, item II);  Elaboração 
do Estudo de Impacto de Vizinhança para a continuidade do traçado da marginal devido ao impacto 
causado pelo viário (INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, 
...consideram-se empreendimentos); Associação de usuários da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto em 
funcionamento levantando propostas para a Operação Urbana; Incentivos Fiscais sendo 
proporcionados a empreendedores que protegerem as Áreas de Proteção Permanente de suas 
propriedades 

2015 – Centro de Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) em desenvolvimento, 
com pesquisas e atividades voltadas à diversas regiões da bacia e com aplicações e desdobramentos em 
outras bacias urbanas; Os usuários cada vez mais participando e propondo em parceria com o poder 
público na busca da maior qualidade de vida da Bacia;  Os associados dando consultoria para outros 
grupos de moradores organizarem suas Associações de Bacias Hidrográficas  

Cenários para Legislação - Sem Plano  

2005 - Legislação urbana e ambiental fragmentada; Falta de instrumentos para a recuperação da Bacia; 
Áreas suscetíveis a especulação imobiliária sem planejamento e integração com as diretrizes urbanas e 
ambientais; Falta de critérios para aprovação de loteamentos;  Área da Hero comprada por particulares 
para instalação de condomínio fechado sem relação com a cidade e com o Parque do Tijuco; 
Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana nesta área devido à falta de um Estudo de 
Impacto; Falta de articulação e participação dos moradores nos processos de decisão;  Falta de 
informações ambientais para tomada de decisões e implementação de projetos;  Falta de penalidades 
para empreendimentos que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;  Falta de 
recursos para atividade ligada a melhoria da qualidade ambiental da Bacia. 

2010 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; Região 
afetada por grandes empreendimentos habitacionais, comerciais e de negócios sem nenhuma relação 
entre si e aprovados sem critérios legais;  Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana e 
com o grande número de remoções em função da continuidade do sistema viário; Operação Urbana 
sendo proposta sem nenhuma participação dos usuários; Falta de penalidades para empreendimentos 
que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;   

2015 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; A 
legislação fragmentada e voltada aos interesses do mercado imobiliários, A cidade continuando a 
crescer sem critérios urbanos e ambientais com perda da qualidade de vida e da paisagem; As áreas 
verdes e de preservação cada vez mais escassas e fragmentadas, sendo invadidas por edificações; Os 
usuários cada vez mais desacreditados no poder público e na potencialidade paisagística da região Os 
moradores totalmente desarticulados sem nenhuma instância que represente seus direitos. 

A existência de legislações em vigor, mesmo quando regulamentadas, não caracterizam condições 
suficientes para cristalizar as estruturas necessárias para garantir a gestão adequada dos recursos 
hídricos, sendo fundamental a incorporação de equipes técnicas capacitadas disponíveis e um arranjo 
institucional adequado a fim de garantir os processos organizacionais que resultem um planejamento 
estratégico com condições para a implementação de programas de ação. Coimbra (1999).  
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Figura 51 – Cenários Temporais 2005, 2010 e 2015, respectivamente, Com e Sem Plano 
Diretor sobre a aplicação da Legislação para o Alto Tijuco Preto. 

 

Cenários para Percepção/Educação Ambiental 

 

Com Plano 

2005 - Início de um processo de participação com a implementação do parque e de associação de 
moradores em prol do projeto de recuperação ambiental do Córrego Tijuco Preto; articulação de 
atividades junto à comunidade e às escolas da bacia; integração da comunidade com o desenvolvimento 
das obras de recuperação das margens do Córrego Tijuco-Preto; integração com projetos de coleta 
seletiva desenvolvidas pelo município; desenvolvimento de pesquisas sobre percepção ambiental dos 
moradores do entorno do Córrego Tijuco Preto e da cidade de São Carlos; área de abrangência 
essencialmente local – Programa Pró-Tijuco. Início de um processo de mudança de percepção do meio 
em questão, pelo qual a comunidade passa a atribuir significado ao parque. 

2010 - Canais de participação organizados em torno da implementação do Plano de Bacia. Criação de 
espaços físicos para educação ambiental no entorno do Córrego Tijuco Preto; desenvolvimento de 

2005 com plano 2005 sem plano 

2010 com plano 2010 sem plano 

2015 com plano 2015 sem plano 

1 km 3 km 
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atividades lúdicas em relação ao ambiente; produção de material de divulgação: vídeos, folders, 
adesivos; Pró-Tijuco como referência de projeto de recuperação de margens de rios, através de 
programas de visitas ao local, feita por escolas e outras entidades; cursos técnicos referentes a 
urbanismo e ambiente; participação pública na manutenção e cuidado do entorno do córrego do 
Tijuco; monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de banco de dados 
nos centros de educação ambiental da bacia; implantação e divulgação de conhecimento histórico pelos 
moradores em centros de educação ambiental dos bairros pertencentes à bacia; continuidade de 
pesquisas sobre percepção ambiental; área de abrangência: entorno da Bacia do Córrego Tijuco Preto e 
Município de São Carlos. Programa Pró-Tijuco municipal. O parque Tijuco Preto passa a ser assimilado 
como um importante e fundamental elemento da paisagem urbana, dotado de valor, indicando uma 
nova relação homem-natureza. 

2015 - Implantação de projetos de educação ambiental, visando uma mudança de valores por parte da 
população, despertando o interesse e a tomada de consciência no que diz respeito à manutenção e 
preservação do parque. Monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de 
banco de dados nos centros de educação ambiental da bacia; área de modelos para estudos acadêmicos 
e centros de Educação Ambiental como canalizadores de recursos financeiros e humanos para 
trabalhos na bacia; valorização estética e ambiental do local, com incorporação de atributos ambientais 
no valor de mercado da região e área de abrangência a nível regional, como modelo para gerenciamento 
estadual de bacias hidrográficas urbanas. Referência Programa Pró-Tijuco em nível estadual. 
Consolidação do Parque Tijuco Preto como área de preservação, patrimônio da população, conferindo 
legibilidade e atratividade visual no ambiente da cidade. 

Sem Plano 

2005 - Continuação do processo de ocupação antrópica na área, acentuando a rejeição da população da 
bacia com relação ao córrego, uma vez que a maioria das edificações vira as “costas” para ele. 
Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, além de poucos canais efetivos de 
envolvimento da sociedade. 

2010 - Apatia da população com relação ao ambiente em questão, com a densificação da ocupação, da 
poluição e degradação em toda a área. Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, 
além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

2015 - Apatia crescente da população com relação ao córrego, uma vez que ele se configura como 
descarte de resíduos e origem de doenças, mau-cheiro etc. Inexpressiva participação por falta de 
interesse e informação, além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

 

Integração de Cenários / Proposta de Recuperação Ambiental 

Após a finalização da etapa de proposição de cenários de recuperação, juntamente com uma 
compilação de discussões públicas realizadas em workshops temáticos e com discussões realizadas com 
a equipe contratante do poder público, o trabalho buscou apontar todos os parâmetros e indicadores 
adotados, relacionado as abordagens do projeto (ocupação, vegetação, drenagem, ecologia, legislação, 
educação ambiental) em sua totalidade, e apontando um estudo geral integrado para a progressiva 
recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto.  

Esta proposta de recuperação foi, portanto, resultado de uma série de discussões em diversos 
níveis com atores envolvidos no projeto e consistiu na combinação dos cenários iniciais e indicação da 
viabilidade técnica e financeira do projeto. 
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O PRÓTIJUCO acredita que todas as medidas de recuperação ambiental apontadas neste Plano, 
para sua efetiva implementação, devam constantemente ser apresentadas e discutidas com grande 
parcela dos usuários da bacia, pois a plena funcionalidade do cenários ambientais é que eles sejam 
instrumentos para a tomada de decisão pela sociedade e não apenas por técnicos e gestores. 

  
Figura 52: Comparação de cenários: sem planejamento (à esquerda) e com Plano Diretor 

de Recuperação Ambiental (à direita) no Alto Tijuco Preto, São Carlos.  
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Figura 53 – Integração de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente envolvendo todos os 
aspectos ambientais estudados para o Plano Diretor de Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

   
Figura 54 – Espacialização de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente observando a 

progressiva Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

Conclusões Finais 

Todas as etapas de trabalho apresentadas resultaram em diversos produtos técnicos, como: 
produção de Relatórios Mensais de Recuperação Ambiental (www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/ 
hidraulica); Propostas de Renaturalização de rios urbanos como subsídios para Planos Diretores; 
Publicações nacionais e internacionais. Além disso, o projeto também gerou como resultados práticos a 
Assessoria das Câmaras Técnicas do Comdema-SC (http://www.saocarlos.sp.gov.br/smci.htm); 
Capacitação e Parceria Tecnológica de Ongs: Associação Teia Casa de Criação (www.teia.org.br); 
Organização de Workshops de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas CRHEA/EESC/USP 
(www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica); Incentivo à criação de Associação de Bacias; 
Hidrossolidariedade: doação de projetos para a campanha da fraternidade 2004 “Água: Fonte de Vida”; 
Recursos Humanos: disciplinas de graduação e pós-graduação (www.fenix.usp.br).  

10m 100m 

http://www.shs.eesc.usp.br/
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Figuras 55, 56, 57 e 58 – Atividades realizadas com a equipe do PróTijuco: reuniões 

projetuais com o Poder Público Municipal (acima direita e esquerda), visitas a campo (abaixo 
esquerda) e discussões abertos (abaixo direita). 

Este trabalho foi considerado uma iniciativa inovadora no município de São Carlos, por englobar 
de maneira aberta e participativa, o lado acadêmico e da pesquisa e o lado prático da ação pública. 
Pode-se considerar que não é um trabalho fechado em si mesmo, mas pelo contrário, ele é visto como 
um arcabouço de proposições inseridas em um processo de recuperação ambiental que a cidade como 
um todo está buscando garantir, podendo servir de referência para outras bacias hidrográficas com 
realidades semelhantes.  

O Projeto PROTIJUCO apresenta-se como um diferencial em relação à gestão dos recursos 
hídricos em nível municipal, pois visa estabelecer estratégias permanentes e não-permeáveis às 
alterações políticas que ocorrem dentro do processo de sucessão dos gestores municipais.  

Acredita-se, assim, que o PróTijuco é um marco de referência a um processo que estimule o 
aparecimento de novos projetos e novas iniciativas, que pensem a cidade não apenas sob a ótica de 
intervenções paliativas e imediatistas, mas sobretudo, com propostas duradouras e sustentáveis. 
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Figura 59 e 60 – Seminários oferecidos sobre o Projeto PróTijuco para pesquisadores, 

profissionais e população em geral. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH) faz parte do Laboratório de 
Hidráulica da EESC/USP. O Núcleo apoia ações integradas, interdisciplinares e 
interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos e pesquisas nas 
áreas de Recursos Hídricos, Recuperação, Planejamento e Educação Ambiental, Manejo 
Integrado e Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas. Aborda-se a caracterização das 
bacias hidrográficas visando a sustentabilidade ambiental e socioeconômica. 

O Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ - GURH 03/2002 vem sendo desenvolvido pelo NIBH-
USP (Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas) visando: 1. avaliar os impactos da urbanização 
através do monitoramento de balanço hídrico urbano, com seus ciclos ecológicos associados; 
2. avaliar a eficiência de dispositivos de controle da quantidade e qualidade hídrica na fonte; 3. 
subsidiar através de critérios técnicos e de gestão o Plano Diretor de drenagem urbana, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos de São Carlos.  

Durante os anos de 2004 e 2005 a Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou o 
interesse na recuperação de fundos de vale de área urbana. O vale do Córrego Tijuco Preto 
apresentava uma situação de grande complexidade, motivada pelo estado de degradação e 
proximidade da ocupação residencial. Desse modo, a Prefeitura Municipal desenvolveu, em 
conjunto com o NIBH, o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do 
Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica.  

Esta iniciativa piloto fez parte, portanto, do Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ e teve 
como objetivo implantar medidas (estruturais/não-estruturais) de recuperação ambiental do 
córrego, áreas de várzeas e da bacia de drenagem, degradadas pela ocupação urbana 
desordenada, especialmente em áreas de APPs, ocupadas por mananciais e nascentes, e 
visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de bacia hidrográfica. 

Diante desse contexto, este Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico teve 
como objetivo científico e tecnológico o desenvolvimento de estudos, diagnósticos, diretrizes 
e cenários de recuperação como suporte ao planejamento ambiental e urbano da Bacia 
Hidrográfica do Tijuco Preto. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em 
vista a solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para 
previsões negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade 
de testarem inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, foram utilizadas imagens retrospectivas encontradas 
através dos anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a 
extensão temporal aplicou cenários prospectivos para até 15 anos (2005, 2010 e 2015). Os 
exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem 
proximidade para uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental 
para um Plano de Bacia como um instrumento aberto à tomada de decisões. 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 
 

 Este Relatório Técnico Final está dividido em 5 partes. 

 A primeira parte contextualiza o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental 
das Várzeas do Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, que foi 
uma iniciativa que buscou ressaltar a importância de uma proposta de recuperação ambiental 
em uma bacia densamente urbanizada – Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a 
integração de ações envolvendo diferentes atores sociais: Poder Público, Universidade, 
Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

 A segunda parte apresenta a etapa de diagnóstico, que consistiu em caracterizar o 
sistema a ser trabalhado compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e 
apreciação de trabalhos prévios, diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação 
de unidades de planejamento para o Plano Diretor de Recuperação Ambiental, identificação 
dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas com usuários da Bacia e geração de 
elementos para a recuperação ambiental. 

 A terceira parte apresenta o estudo de diretrizes das diferentes frentes 
interdisciplinares. No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os 
princípios e ações mais adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-
sistemas, o início do monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e 
econômicos que influenciam o fator ambiental e o estabelecimento de critérios de 
recuperação adaptados ao local de projeto. 

 A quarta parte propõe o estudo de cenários para o Prótijuco, que consistiu na 
elaboração de estudos para a identificação das intervenções, integração de escalas de 
intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da participação social e dos aspectos 
legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das várzeas, identificação de 
princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais e potencialidades e 
restrições para a recuperação ambiental e potencial de controle de enchentes. 

 Por fim, a quinta parte do Relatório apresenta o artigo “Desenvolvimento de Cenários 
de Recuperação como Instrumento ao Planejamento Ambiental e Urbano – Bases Conceituais e 
Experiências Práticas”, que foi publicado e apresentado oralmente no Seminário “A questão 
ambiental urbana: experiências e perspectivas”, ocorrido em 2004, na Universidade de Brasília 
- UnB, DF, promovido pelo Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NEUR, Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares – CEAM, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e 
Institut de Recherche pour le Devéloppement – IRD. 
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Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas: 
Estudo de Caso – Projeto ProTijuco 

 
Renata Bovo Peres  

Eduardo Mario Mendiondo  
Rodrigo de Melo Porto  

 

 

Apresentação  

O Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto 
Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, foi uma iniciativa que buscou ressaltar a 
importância de uma proposta de recuperação ambiental em uma bacia densamente urbanizada – Bacia 
Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a integração de ações envolvendo diferentes atores 
sociais: Poder Público, Universidade, Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

Segundo Silva (2002), as bacias densamente urbanizadas são aquelas onde os conflitos de uso 
causam problemas mais imediatos e com um potencial de desdobramento mais agudo, pondo em 
cheque a saúde pública e o saneamento ambiental da população e envolvendo elevados custos sociais e 
econômicos para sua correção. Por isso, justifica-se um enfoque particular às bacias urbanizadas, 
mesmo que não sejam elas as que abrigam as maiores vazões a gerenciar no conjunto de bacias 
hidrográficas do País.  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto localiza-se em São Carlos. Situado na região central 
do Estado de São Paulo, o município apresenta uma densidade demográfica de 170 hab/km2 com 95% 
da população em áreas urbanas (superior à média latino-americana), crescimento urbano em 1,33% na 
década 1991- 2000 e localizado em zona de afloramento e recarga do Aqüífero Guarani. 

Em 2000, o IDH de São Carlos era superior a 0,84, o PIB total maior que US$ 350 milhões e 
ocupava a 17ª posição dos melhores municípios paulistas (PNUD, 2003). Entre 1960 e 2000, o 
crescimento populacional dobrou e se manifestou com uma taxa de mais 4m2/hab.ano. (PMSC, 2004). 
O município pertence a duas macro-bacias: 70% à UGHRI do Mogi-Guaçu ao norte e 30% na UGRHI 
do Tietê-Jacaré ao sul. O impacto urbano é significativo sobre esta última. Até 2004 São Carlos ainda 
contava com 5% de tratamento de esgoto. As bacias urbanas são de cabeceiras, variando de 0,3 a 29 
km2 e drenam suas águas para o rio Monjolinho, afluente da bacia do Jacaré e do rio Tietê (Mendiondo 
et al, 2004).  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto é uma das principais bacias urbanas do município 
de São Carlos, por localizar-se em região central e integrar diversos usos e atividades. 
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Figuras 1 e 2: Localização de São Carlos e da Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto 

 

A proposta do Projeto ProTijuco partiu do Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos, e teve como horizonte o desenvolvimento de um Plano de 
Recuperação Ambiental para a bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto. 

A escolha desta bacia caracterizou-se pelo estado de degradação ambiental que sua área de fundo 
de vale se encontra e também à existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 
Ministério Público, que exigiu proposta da Prefeitura Municipal para a recuperação ambiental das 
várzeas (baixadas inundáveis) e Áreas de Preservação Permanente (APPs) de córregos da cidade. 

A equipe executora deste trabalho foi composta como coordenação o Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas (NIBH/USP), integrando profissionais de diversas áreas do conhecimento incluindo a 
participação da Organização Teia - Casa de Criação. A duração do trabalho foi de 12 meses, com início 
em março de 2003 e término em abril de 2004.  

Diante do contexto apresentado, o Projeto ProTijuco delineou como objetivo principal, implantar 
medidas estruturais e não-estruturais de recuperação ambiental do córrego, áreas de várzeas e bacia de 
drenagem, ambientalmente degradadas pela ocupação urbana desordenada, especialmente em APPs, 
ocupadas por mananciais e nascentes, visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de 
bacia hidrográfica. 

A partir deste objetivo, foram traçadas como metas: realizar um experimento piloto de 
recuperação ambiental integrada (rio, várzea, bacia hidrográfica) para a despoluição de APPs e controle 
de enchentes; estimular a formação de biocorredores ecológicos em APPs urbanas para a 
renaturalização de fauna e flora; fomentar a capacitação tecnológica através de criação de um Centro de 
Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA); propor medidas de renaturalização 
voltadas à implementação de um parque temático de recuperação ambiental para atender à educação 
ambiental e o potencial de lazer e turismo ecológico regional; estimular a formação de associação de 
bacia hidrográfica para dar suporte ao COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio-
Ambiente) e ao Plano Diretor.  

Neste trabalho, a aplicação do conceito de renaturalização seria possível através do manejo regular 
ou de programas de recuperação com obras de engenharia especiais, a preservação de áreas naturais de 
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inundação impedindo usos que inviabilizem tal função e o fomento do reuso e de medidas 
descentralizadoras na bacia hidrográfica, para contribuir com a poluição difusa e fontes de escoamento 
devido à impermeabilização urbana. 

As aplicações da renaturalização integram três sistemas de intervenção: rio, várzeas e bacia de 
drenagem. Dessa integração surgem princípios guia específicos: a resiliência (capacidade do ecossistema 
de absorver as mudanças e externalidades naturais e/ou antrópicas), a continuidade (incorporando 
corredores ecológicos ao longo do eixo de intervenção), a biodiversidade (aumentando o número de 
espécies de fauna e flora local).  

 

 

Figura 3: Integração dos sistemas “rio”, “várzea” e “bacia” e seus princípios para o projeto de 
renaturalização sob um contexto de Plano Diretor de Recuperação Ambiental. 

 

Para a elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, o Projeto utilizou como metodologia a 
composição de cenários ambientais. Segundo Döll et al (2003), cenários são imagens alternativas de 
futuro ricas em indicadores para contribuir na tomada de decisões. Esse instrumento, baseado em um 
conjunto de dados comparados, sobrepostos e avaliados de maneira integrada, aponta diversas 
projeções de situações para uma determinada área de intervenção tendo em vista a solução de um 
problema ou a melhora de uma condição presente impactante. 

Como extensão temporal, os cenários elaborados abrangeram a evolução histórica 1960-2000 e as 
previsões para 2005 até 2015, com e sem Plano Diretor. Buscou-se, com isso, demonstrar a importância 
da presença de planejamento e as conseqüências da ausência em locais de grande tendência para a total 
perda da qualidade ambiental. 

Como extensão espacial, o sistema do ProTijuco compreendeu um trecho denominado Alto 
Tijuco Preto, (iniciando-se na sua nascente principal e finalizando em uma travessia localizada na rua 
Rui Barbosa) com área de drenagem de 2,3 km2 e extensão de 2.126m. Ao longo desta extensão, uma 
atenção especial foi dada nas áreas próximas aos fundos do vale do córrego Tijuco Preto, onde há 
grande potencial de renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado para dar sustentabilidade à 
fauna e flora original com cenários sustentáveis do Plano Diretor local.  
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Figura 4: 
 Foto aérea da área de 

intervenção tirada em 2004: em 
primeiro plano observa-se a 
primeira travessia do trecho 

Alto Tijuco Preto localizada na 
rua Rui Barbosa; ao fundo 

observa-se a nascente do 
córrego Tijuco Preto e as áreas 

ausentes de vegetação. 

 

Para a proposta de renaturalização, o trecho Alto Tijuco Preto foi dividido em “eco-regiões” com 
igual potencial de recuperação de funções ecológicas. As subdivisões foram propostas a partir das 
principais travessias da área utilizando o conceito de bacias embutidas (Mendiondo & Tucci, 1997). 

 

 

Figura 5: Mapa Topográfico da Bacia do Tijuco Preto 
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Figura 6:  Mapa das “eco-regiões” no trecho Alto Tijuco Preto sobre foto aérea 

 

A Tabela 1 apresenta as “eco-regiões” estudadas ressaltando as áreas de drenagem embutidas 
(AD), com áreas potencial de intervenção (API) e com exutórios com as travessias do córrego do 
Tijuco Preto. Com essa análise observou-se um total de área potencial de intervenção de 15,5ha, total 
de área de intervenção excluindo loteamentos dentro de Apps de 13,8ha e total de comprimento linear 
de intervenção de 2126m. 

 

Tabela 1 – “Eco-regiões” estudadas no trecho Alto Tijuco Preto 
Eco-
região 

AD 
(Km2) 

API 
(ha) 

Trecho / Exutório 
(travessia) 

Habitantes Domicílios 

1 0,1 0,35 Nascente – R. Monteiro 
Lobato 987 417 

2 0,55 2,65 R. Monteiro Lobato – R. 
Totó Leite 3729 1306 

3 1,01 4,69 R. Totó Leite – R. Miguel 
Giometti 6469 2303 

4 1,53 3,38 R. Miguel Giometti – R. 
Rod. Cajado  8899 3149 

5 2,28 4,46 R. Rod Cajado* - R. Rui 
Barbosa 12587 4859 

Total 2,28 4,46  12587 4859 
 

A Tabela 2 apresenta um orçamento preliminar para Projeto e Execução de Recuperação 
Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto. 
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Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais  

Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais

 
Tabela II – Pré-orçamento para implementação da Recuperação Ambiental no Alto Tijuco Preto. 

 

 

A partir da delimitação temporal e especial, o Plano Diretor do Alto Tijuco Preto contemplou as 
etapas: Diagnósticos da área, Diretrizes Gerais, Cenários e Propostas de Recuperação Ambiental. Um 
panorama destas etapas será apresentado a seguir como síntese da compreensão do projeto. 
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Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Alto Tijuco Preto 
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Apresentação 

A etapa de diagnóstico no Prótijuco consistiu em caracterizar o sistema a ser trabalhado 
compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e apreciação de trabalhos prévios, 
diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação de unidades de planejamento para o Plano 
Diretor de Recuperação Ambiental, identificação dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas 
com usuários da Bacia e geração de elementos para a recuperação ambiental. 

De acordo com Santos (2004), o diagnóstico é um momento do planejamento que envolve, pelo 
menos, três fases, cada qual compreendendo um processo: seleção e obtenção de dados de entrada, 
análise integrada e elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisão.   

Para a elaboração desse diagnóstico, a equipe partiu de sub-sistemas considerados fundamentais 
para as etapas propositivas, sendo eles: aspectos históricos, uso e ocupação, vegetação, sistema 
aquático, drenagem urbana, águas subterrâneas, aspectos sociais e percepção ambiental. 

 

Aspectos Históricos 

A bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto, (Tijuco (ti'iuka) - lamaçal, lameiro, charco, local 
onde se atola muito e Preto - aspecto escuro que suas águas aparentam, proveniente do solo 
hidromórfico existente na nascente), caracterizava-se, na década de 50, pela grande diversidade em 
fauna e flora, sendo também uma área rica em nascentes d’água, que possuía vários olhos d’água dos 
quais formava-se um grande brejo funcionando como suporte para a flora e fauna local. 

Conforme relatos de antigos moradores, a flora compreendia espécies de Jatobá, Copaíba, 
Paineira, Figueira, Ingá, Mamica-de-Cadela, Embaúba, arbustos e herbáceas de Taboa, Bananeira do 
Brejo, Cipós, Sempre-vivas, Bromélias, Orquídeas terrestres e arbóreas, diversidade de Samambaia e 
plantas com espinhos. Nas matas, havia grande variedade de mariposas, borboletas, libélulas, besouros, 
gafanhotos. Vários vertebrados também eram encontrados; dentre os mamíferos, como cachorros-do-
mato, raposas, quatis, coelhos preás, ratos silvestres e morcegos; aves: canário-da-terra, tico-tico, tico-
tico-rei, andorinha, inhambu, várias espécies de beija flores, anu, coleirinha, bandos de pintassilgos, 
saira, sanhaço, chupim, tuim, coruja, tiziu, bem-te-vi, Tietê, curiango e algumas espécies de gaviões. No 
riacho avistavam-se o paturi preto (mergulhão ou irerê), o saracura, o frango-da-água e mais de uma 
espécie de Martin pescador. Dentre os répteis, havia espécies de lagartos (teiú, lagarto verde, 
papavento), cobras (coral, cascavel, cobras d’ água). Várias espécies de anfíbios como sapos e rãs, assim 
como algumas espécies de peixes, dentre elas a traíra, o lambari de rabo vermelho, lebisters (guarús) e 
bagres. 
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Nesta área, em épocas de verão quando as chuvas eram mais intensas, ocorria um alagamento total 
natural da mesma. Aproveitando-se desse evento natural, a população da época utilizava tal área como 
um local de lazer. Analisando relatos de antigos moradores, imagens de satélite e referências 
bibliográficas, foi possível identificar quatro formações de vegetação que naturalmente cobriam a área 
estudada: Mata Mesófila Semidecídua ("Mata Atlântica de Interior"), Cerrado, Matas de Galerias (Ciliar 
ou Ripária) e Brejos (Terras úmidas ou encharcadas). 

O córrego do Tijuco Preto foi um córrego de águas rasas, sinuoso encaixado em um vale de cerca 
de 6 a 7 metros de profundidade e de substrato argiloso. Havia poucas rochas no sistema o que 
caracterizava o ambiente como um brejo. 

Atualmente a área contrasta a imagem de anos atrás, onde existiam chácaras e as águas eram 
utilizadas para o lazer pela comunidade. O processo de ocupação urbana com total ausência de 
planejamento adequado, inclusive inexistência de um Plano Diretor Municipal, causou a supressão de 
muitas áreas verdes e a impermeabilização de grandes áreas de solo da bacia hidrográfica.  

A fração total de ocupação urbana foi crescendo de forma gradativa na área: até 1940, 5% da bacia 
era ocupada; entre 1940 e 1950, 10%; entre 1950 e 1970, aproximadamente 85%; e entre 1980 e 2002, 
91%. Os 9% restantes se concentram em áreas próximas aos fundos do vale do Córrego do Tijuco 
Preto, onde ainda apresenta potencial para renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado. 

 

 

Figura 7 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 60. 
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Figura 8 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 70. 
 

 

Figura 9 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto 1998. 

 

Desta forma, é possível estimar que o sistema apresentava há cerca de 30 anos, um ambiente tipo 
brejo, com alta capacidade de retenção hídrica e substrato argiloso. No entanto, o diagnóstico atual, que 
será apontado a seguir, mostra mudanças significativas no regime hidrológico do sistema e 
conseqüentemente, em sua funcionalidade ecológica.  

 

Aspectos da Ocupação Urbana 

O Alto Tijuco Preto apresenta como cenário atual, aspecto semelhante ao que se verifica na 
maioria dos processos de ocupação das cidades brasileiras: um crescimento que nega o potencial e a 
necessidade de proteção das áreas de fundos de vale, optando em muitos casos pela máxima ocupação 
de suas margens e alteração no traçado natural dos rios.  
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Figura 10 –  

Vista do fundo de vale 
apresentando drenagem 

precária e assoreamento. 

 

 

O trecho em questão confronta diferentes usos e situações: áreas de risco de inundações, ocupação 
em área de proteção permanente, travessias precárias, supressão de vegetação nativa, lançamentos e 
vazamentos de esgoto, ausência de espaços públicos de lazer e convívio. Sofre também a pressão da 
ocupação urbana com loteamentos construídos que voltam suas costas ao córrego, tendo-o como “área 
de ninguém”, ao invés de valorizá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –  

Aspectos da área: 
drenagem precária e 

assoreamento. 
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Segundo o IBGE, o trecho denominado Alto Tijuco Preto tem cerca de 12.587 moradores, 
distribuídos em 4.859 domicílios. Verifica-se nas áreas próximas ao córrego grande contraste entre os 
tipos de moradias e pessoas. Praticamente na totalidade da área o uso e ocupação do solo caracterizam-
se por uma ocupação predominantemente residencial e uni-familiar, exceto nas vias principais. São 
observados desde condomínios fechados de padrão médio-alto até edificações simples com um único 
pavimento, com padrão típico de “autoconstrução”, sem muro e com acesso próximo às margens do 
rio.  

As extremidades do trecho de intervenção estão em contato com vias estruturais no traçado geral 
da cidade, a avenida marginal, uma das mais importantes ligações perimetrais da cidade. Como diretriz 
do sistema viário neste trecho, verifica-se a necessidade de continuidade e ampliação, sobretudo através 
do prolongamento da avenida marginal. Esta necessidade deve-se à aprovação de novos loteamentos e 
pela expansão da cidade sentido leste-oeste.   

Segundo Ohnuma Jr. (2004) a bacia do Alto Tijuco Preto apresenta situações de descaracterização 
do solo natural através de aterros próximos às áreas de preservação permanente para ocupação de 
indústrias. Além, disso, nota-se a presença de queimadas próximas ao local como medida de “controle” 
da vegetação, o que favorece a ocorrência de processos erosivos e obstrução das áreas livres do canal 
existente. É notável o esmagamento da área livre de passagem das águas superficiais ao longo do 
córrego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12 –  

Travessia rompida (ponte 
Rua Rodrigues Cajado). 
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O córrego Tijuco Preto é um curso d’água perene e estritamente urbano, pois possui sua nascente 
em área urbanizada. Sua extensão é de 2.850 m e a largura é inferior a 10 m. Existe uma pequena mata 
ao redor de seu leito, sendo um local bastante impactado, desde a nascente até seu encontro com o rio 
Monjolinho, na sua foz, dentro do perímetro urbano.   

A nascente do córrego encontra-se no centro de uma grande quadra irregular entre vias de 
circulação de caráter estrutural. Essa quadra apresenta adensamento médio, proporcionando uma 
sensação de amplitude e um ótimo ponto de vista do vale conformado pelo córrego Tijuco Preto. 
Apesar da área da nascente não estar confinada, nota-se algumas ocupações que visivelmente avançam 
em áreas reservadas para a proteção do curso d’água. O local vem sendo utilizado como pastagem para 
animais, como depósito de entulhos e parte das construções encontram-se em APP (conforme Lei 
4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” e “c”). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 
13 – Área 

da 
nascente 

do córrego 
Tijuco 
Preto. 

 

 

 

 

Ao longo do córrego, principalmente na porção a montante, existem pequenos trechos com mata 
ciliar, porém praticamente em todo o curso d’água não é mantida a faixa de área livre de trinta metros 
de largura, a qual é exigida pela legislação (Lei 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” 
e “c”). Em um trecho (entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite) observa-se a canalização, com 
tubos de concreto e com dutos em travessias, procedida no ano de 1983 pela Prefeitura Municipal de 
São Carlos. Esta ação contribuiu com os danos ambientais, uma vez que soterrou o corpo d’água, 
alterando as condições ambientais, isolando o curso da água superficial e impedindo sua interação com 
o meio físico.  

Em outras áreas foram suprimidas a vegetação natural, dificultando a regeneração natural. Às 
margens esquerda e direita, existem tubulações para a descarga de esgoto residencial e industrial, cujos 
emissários ao longo de sua bacia hidrográfica correm a céu aberto, além de outros efetuados de forma 
clandestina. Nessa fase do projeto, foi feita uma avaliação técnica de que são insuficientes a coleta e 
destinação adequada de todo o esgoto desta região, fatos que comprometem a classificação da água em 
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relação a seus possíveis usos, tornando necessária a implementação de redes coletoras lindeiras às suas 
margens.  

Em 2002, o passivo ambiental na bacia do Tijuco Preto (incluindo rio, várzea e bacia) foi de 
aproximadamente R$ 3 milhões ao ano. Nota-se, com isso, um crescente descaso com a área de fundo 
de vale do trecho Alto Tijuco Preto, com aumento de construções em áreas impróprias e diminuição da 
quantidade de áreas livres e de vegetação.  

Ao mesmo tempo em que foram notadas essas questões de depredação ambiental, percebeu-se, a 
partir de conversa com moradores locais, a enorme necessidade de áreas livres e de convívio para a 
região, extremamente carente deste tipo de uso. 

 

Aspectos da Vegetação 

A vegetação do Alto tijuco Preto é composta predominantemente por gramíneas, espécies 
invasoras, sendo que em alguns trechos ainda pode ser observada a presença de vegetação 
remanescente de mata ciliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 –  

Fragmento florestal em 
estágio inicial de 

regeneração bastante 
antropizado. 

 
 

 

Além de sua nascente principal, a área também apresenta diversos olhos d’água que demonstram 
alto grau de comprometimento, tendo em vista a presença de lotes no seu entorno. 
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Figura 15 –  

Áreas com remanescentes 
da vegetação nas margens 

do córrego. 

 

 

 

Nas proximidades da nascente a vegetação é composta por gramíneas (Brachiaria sp) e demais 
espécies invasoras (“mamona” e “capim-colonião”). Ocorre também a presença de indivíduos arbóreos 
de Leucena, espécie oportunista e altamente alelopática. Não existem fragmentos florestais expressivos 
no local ao redor da nascente, apenas vegetação de brejo, com espécies higrófilas, tais como lírio-do-
brejo (típicas de locais úmidos) e poucas árvores isoladas (Guarea guidonea e Cecropia sp.). Cabe 
ressaltar que a arborização urbana na bacia do córrego do Tijuco Preto é bastante escassa. Estima-se 
que mais de 65% das residências não possuem árvores em sua calçada. 

A vegetação ao longo de toda bacia é algo extremamente importante para a amortização de chuvas 
e para o abrigo da ave-fauna, além de propiciar melhoria da qualidade de vida para a população local. 
Dessa forma, além da recuperação de fundo de vale do córrego Tijuco Preto é necessário à formação 
de parques e bosques ao longo de toda área da bacia em questão. 

 

Aspectos do Sistema Aquático 

Os habitats aquáticos são o espaço físico colonizável por organismos sendo que, no presente 
estudo, foi dada ênfase à comunidade de macroinvertebrados aquáticos. O levantamento destes 
ambientes quanto aos aspectos qualitativos traduz-se no grau de capacidade de manutenção de 
estruturas e funções ecológicas da biota aquática, permitindo a geração de bases científicas para futuras 
ações de recuperação.  

Uma análise descritiva dos principais habitats aquáticos do Alto Tijuco Preto foi realizada 
utilizando protocolo de avaliação de habitat baseado em Hannaford et al.(1997), Callisto et al.(2000). 
Este protocolo combina diversos elementos de ecologia, e destina-se a descrever e qualificar os habitats 
utilizados pelos macroinvertebrados, permitindo uma melhor contextualização entre as condições de 
vida das comunidades aquáticas com as modalidades de uso e ocupação do solo. 

As comunidades eleitas como base para o levantamento são as de macroinvertebrados aquáticos e 
macrófitas aquáticas. Estas comunidades têm reconhecida importância em literatura como 
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bioindicadores de qualidade ambiental, podendo ser utilizadas no diagnóstico do grau de interferência 
das atividades antrópicas na avaliação da eficiência dos projetos de recuperação de sistemas aquáticos. 

A abordagem holística dos ecossistemas aquáticos se faz necessária quando o objetivo final dos 
estudos é a elaboração de propostas para o gerenciamento dos recursos hídricos. Neste sentido, o uso 
de multi-descritores da saúde ambiental corresponde a uma estratégia bastante eficiente de diagnóstico 
ambiental, por contemplar as diversas faces de uma mesma problemática. 

Desta forma, estruturou-se no presente estudo, a análise de três descritores da saúde ambiental do 
sistema Tijuco Preto: a) variáveis do meio abiótico (textura granulométrica do sedimento e física e 
química da água), b) comunidade biológica, representada pela comunidade de macroinvertebrados e c) 
testes toxicológicos, que avaliam o efeito tóxico da água do ambiente em espécies animais selecionadas.  

O levantamento dos parâmetros de qualidade de água e do sedimento é de fundamental 
importância quando se trata de estudos de recuperação ou renaturalização de ambientes aquáticos. Para 
tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros de qualidade da água, apresentados na Tabela e de 
qualidade de sedimento, apresentados na Tabela. Essas informações tomaram parte das ações em favor 
da restituição de estruturas e funções ecológicas para a área, no sentido de garantir um certo grau de 
sustentabilidade do sistema, suficiente para suportar os impactos negativos gerados pelo uso futuro da 
área como área de lazer. 

As coletas de dados foram realizadas concomitantemente em todas as “eco-regiões”, abrangendo 
um ponto de coleta para cada uma e de modo a cobrir um ciclo hidrológico (seco e chuvoso). 
Resumindo, tem-se: número de “eco-regiões” envolvidas = 5; número de pontos de coleta por “eco-
regiões” = 1; freqüência de amostragem = 4 amostras bimestrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 –  

Coleta da comunidade bentônica 
no Córrego do Tijuco Preto/ 

Córrego do Tijuco Preto. Aterro 
lançado recentemente sobre as 

margens do córrego. 

  

Para o diagnóstico das características do Córrego do Tijuco Preto, realizou-se campanha de campo 
no dia 06 de junho de 2003 para coleta de amostras de água, de sedimento e de macrófitas. Foram 
amostrados oito pontos de coleta ao longo do córrego, desde a rua Monteiro Lobato, onde se localiza a 
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nascente mais alta deste córrego, até o ponto em frente à entrada da USP, na ponte da rotatória. Dos 
oito pontos de coleta, dois localizaram-se em área de nascente (P2 e P6) e um em tributário (P4).  

 

Figura 17 – Croqui das estações de amostragem de água no Tijuco Preto. 

a. Variáveis físicas e químicas da água 

Com relação às variáveis físicas e químicas da água pode ser constatado que, em média, o Córrego 
do Tijuco Preto está entrando no Córrego do Monjolinho com cerca de 39,5% de déficit de depuração, 
portanto, de qualidade da água. Os pontos críticos identificados, especialmente em termos de número 
mais provável de coliformes fecais, foram os pontos P1 e P3, os quais devem ser priorizadas ações de 
identificação da contaminação seguida de medidas mitigadoras. Reduzindo-se essas duas fontes mais 
expressivas, o déficit de depuração do Córrego do Tijuco Preto reduzirá e o mesmo alimentará o 
Córrego do Monjolinho com água de melhor qualidade e menor risco de fonte de doenças de 
veiculação hídrica. 

As análises também mostraram contaminação das águas das nascentes com coliformes fecais, o 
que representa alta vulnerabilidade dessas nascentes ao uso e ocupação do solo do entorno. As 
nascentes estudadas mostraram estar sendo submetidas a forte tensão ecológica, provocando, além da 
perda de algumas de suas funções ecológicas, a desconformidade em relação aos limites estabelecidos 
pela Resolução do CONAMA, no. 20 para águas de Classe Especial, como é o caso de água de 
nascente, em que não está permitida a presença de coliformes fecais.  

A referida Resolução adota a ausência total de coliformes no caso dessa água de nascente ser 
utilizada para abastecimento sem prévio tratamento. Considerando-se que as águas dessas nascentes 
não são utilizadas para abastecimento, nem para irrigação de hortaliças e outras frutas consumidas 
cruas, ainda pesam sobre essas águas a função de preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas.  

Mesmo adotando a Classe 1 para essas águas, em que o número de coliformes fecais não deve 
exceder 200 NMP/100mL, as referidas nascentes estão contaminadas por coliformes fecais, 
apresentando valores 10 vezes acima na nascente P2 e valores 30 vezes acima na nascente P6. Quanto 
ao número de coliformes totais, a Resolução CONAMA define um índice limite de 1.000 NMP/100mL 
que, ao ser comparado com os valores registrados nas nascentes, resultam de 60 vezes e 30 vezes acima, 
para as nascentes P2 e P6. 
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b. Testes de Toxicidade Aguda 

De acordo com os resultados, a água do Córrego do Tijuco Preto, em vários pontos de coleta, 
incluindo nascentes e um tributário, não apresentou toxicidade aguda aos organismos-teste Daphnia 
similis, C. dubia e C. silvestrii.  

c. Granulometria do sedimento  

Os Testes apontam que no canal principal do córrego, a classificação da textura predominante é de 
areia fina a médio siltosa. Nas nascentes existe um percentual maior de areia média e argila em relação 
às demais estações. Na estação 7, devido à queda da ponte, o sedimento é predominantemente de 
pedregulho e texturas grosseiras. 

d. Comunidade de macroinvertebrados 

Foram encontrados um total de 16 taxa, principalmente insetos. A estação 2 apresenta uma 
diversidade e riqueza maior em relação as demais estações e o trecho correspondente as estações 3, 4 e 
5 apresentam uma grande pobreza faunística. 

A dominância da espécie Chironomus riparius no trecho correspondente as estações 3, 4, 5 e 6 
reforçam a tese de que a contaminação, principalmente a carga orgânica, é a causa da degradação das 
comunidades biológicas no sistema. Desta forma, este trecho do córrego apresenta grande déficit 
funcional em relação às regiões de nascente. 

Desta forma, constata-se que as regiões de nascente apresentam-se como os maiores reservatórios 
de diversidade biológica do sistema em relação aos trechos de águas correntes do Tijuco Preto. Nestes 
últimos, a contaminação da água a degradação das condições de habitat podem ser eleitos como os dois 
principais fatores que promovem a redução da riqueza e diversidade da comunidade. 

Em suma, os resultados obtidos indicam que a maior degradação está localizada no canal do 
córrego sendo que as nascentes apresentam uma condição de qualidade aceitável, mas com alto rico 
risco de degradação.  

 

Aspectos do Sistema de Drenagem Pluvial 

Para se avaliar as condições hidrológicas o Alto Tijuco Preto, tomou-se como base de estudo, área 
de montante igual a 2,31 Km2, e 1,7 Km de canais de drenagem e 5 bacias embutidas. 

A síntese do diagnóstico hidrológico do Córrego do Tijuco é de uma expressiva canalização e 
retificação de antigos meandros, acompanhado de enormes volumes de entulho nas APPs, domésticos 
e industriais, acumulados junto às margens dos córregos, perda de mata ciliar e de altíssimas taxas de 
impermeabilização dos loteamentos na sua bacia de drenagem.  

Para o Alto Tijuco Preto, uma das principais características observadas de drenagem, é o impacto 
que as fortes chuvas vêm causando ao local que não possui medidas adequadas para minimizá-los. A 
ocorrência destas chuvas na região provocou destruições e prejuízos ao longo das áreas de fundo de 
vale. Uma delas, ocorrida em 30/11/2002, demoliu a travessia da Rua Antônio Rodrigues Cajado. 
Provavelmente, o sub-dimensionamento da seção, aliado aos problemas de projeto e execução fizeram 
com que o armazenamento provocado pelas chuvas na extremidade da seção de montante da travessia 
não suportasse o volume de água para o evento observado. 
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Figura 18 –  

Rompimento da Travessia e 
Assoreamento do Córrego. 

 
 

 

Outra característica observada é o esmagamento da seção principal do canal natural, realizado 
principalmente pela localização da fábrica da Hero sobre área de aterro em APP pela formação de 
taludes provenientes de resíduos de construção civil.  

Ohnuma jr. (2003) indica também a evidência da supressão de muitas áreas verdes que antes eram 
potencialmente áreas de preservação, onde ocorre o tamponamento de canais naturais e ocupações 
indevidas próximas a estas áreas de proteção ambiental.  

O aterro e posterior ocupação de áreas tampão dos trechos de canais naturais reduziram a 
capacidade de formação e continuidade potencial dos recursos hídricos ao longo dos anos. A carência 
de preservação das áreas de fundo de vale apresenta crescente impacto ambiental de drenagem urbana. 
Além disso, a inexistência de Planos Diretores de Drenagem Urbana contribuem para a ausência de 
medidas de controle e mitigação de impactos. 

Percebeu-se, também, que o processo de ocupação ao longo da bacia alterou o seu 
comportamento hidrológico. A implantação de novas construções, a instalação de futuros condomínios 
verticais, por exemplo, implicaram na liberação de grande quantidade de detritos sedimentares e 
resíduos de construção para o canal. Conseqüentemente, aumentaram as taxas de assoreamento dos 
leitos dos cursos d´água, reduzindo a capacidade de escoamento nos canais, além de promover o 
incremento de novas áreas impermeáveis. 

Assim, em vista do crescimento urbano e do acelerado processo de ocupação ao longo da bacia e 
observando que resta pouca área edificável não-ocupada (aproximadamente 25%), é fundamental que 
se promovam intervenções no sentido de garantir a preservação destas áreas, cabendo a adoção de 
diretrizes e critérios de ocupação através de ações estruturais e não-estruturais. 
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Aspectos do Sistema de Águas Subterrâneas 
Apesar do crescente consumo de água subterrânea, os aspectos relacionados ao gerenciamento 

racional deste recurso são praticamente nulos. Embora as águas subterrâneas sejam naturalmente 
melhores protegidas de contaminantes que as águas superficiais, a grande expansão das atividades 
antrópicas nas áreas urbanas e rurais tende a engendrar processos de contaminação que, pelas 
características do meio físico em questão, as velocidades de fluxo nos aqüíferos variam geralmente de 
poucos centímetros a alguns metros por dia, podendo levar alguns anos para que seus efeitos sejam 
produzidos. 

O estudo das águas subterrâneas para o Alto Tijuco Preto teve como finalidade principal detalhar 
os processos envolvidos para um melhor entendimento do quantitativo relacionado às águas 
subterrâneas. O projeto envolveu diversas áreas especializadas. Os itens demonstrados a seguir formam 
a base para os estudos realizados. 

 

Sondagens “SPT” 

A sondagem é um método de investigação direta do subsolo. Através do conhecimento do subsolo 
é possível traçar uma linha de conhecimento dos materiais inerentes à região e localizar de maneira 
correta os poços de monitoramento ou piezômetros. 

Com o resultado da sondagem permitiu-se estimar o nível do lençol freático, alvo do estudo, e 
assim definir diretrizes para perfuração dos poços. As perfurações para reconhecimento do solo foram 
executadas à percussão com avanço seco, até a profundidade permitida pela resistência do solo ou até 
encontrar o nível da água, protegidas por um revestimento de diâmetro nominal de 63,50 mm. 

As determinações da resistência do solo à penetração do barrilete (SPT – Standard Penetration 
Test) foram executadas com amostrador de diâmetro externo de 50 mm e diâmetro interno de 34,9 
mm, usando-se para cravá-lo no solo o impacto vertical em queda livre de um peso de 65 kg, a uma 
altura de 75 cm, como preconizado pela ABNT. A resistência do solo é expressa em número de golpes 
necessários para penetração dos últimos 30 cm do amostrador. 

Foram executados para este estudo 20 furos de sondagens ao longo do Córrego do Tijuco Preto, a 
partir da nascente (Rua Monteiro Lobato) até a rua Rui Barbosa. Os resultados permitiram avaliar a 
quantificação de materiais dispostos ao longo das margens e dos furos pré-determinados. O resultados 
das sondagens determinaram a existência de concentração de material entulhado ao longo das margens, 
e locais passíveis de contaminação do lençol freático onde o nível da água estaria sujeito a depósitos de 
entulho, como se observa no gráfico abaixo, tomando-se a linha de superfície como nível zero. 
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Figura 19 – Perfis de Sondagens 

 

Os piezômetros ou poços de monitoramento foram construídos com a finalidade de monitorar o 
nível do lençol freático, no intuito de quantificar o recurso subterrâneo presente. 

Foram perfurados 10 poços de monitoramento para acompanhamento das oscilações sazonais do 
nível freático. A distribuição espacial dos poços considerou fatores como a existência de áreas livres da 
impermeabilização, facilidade de acesso e priorização das áreas públicas. 

A construção dos piezômetros para monitoramento de água subterrânea constitui uma medida 
preventiva e mitigadora tendo em vista a preservação deste importante recurso. 

Apesar do trabalho tratar somente dos aspectos quantitativos de água subterrânea, ficou em aberto 
e disponível a utilização destes poços para análise qualitativa da água. 

O aspecto abordado (quantitativo) é “pioneiro” em áreas urbanas, não pelo fato de ser o primeiro, 
mas sim, pelo fato de que pouco se faz em termos de quantificação do recurso água subterrânea. Aliado 
aos aspectos qualitativos será possível prever para as gerações futuras, a disponibilidade e a qualidade 
das reservas de água não-superficiais. 

 

Aspectos da Legislação 

A legislação municipal de São Carlos tem um histórico de fragmentação, incoerência e contradição 
em relação às hierarquias federais e estaduais. Além disso, sua elaboração realizava-se a partir de 
processos especulativos privilegiando parcelas e territórios da cidade em detrimento de outras e não 
tratava o município sob o ponto de vista do planejamento e gestão integrados. Esse histórico fez com 
que inexistisse um Plano Diretor Municipal em uma cidade média que já atinge 200 mil habitantes. 

A partir do ano de 2001, esse processo entra em questionamento quando, a atual gestão, inclui 
como uma das principais estratégias políticas, a elaboração e aprovação de um Plano Diretor Municipal, 
passando a cidade de São Carlos por um processo de adequação legal. Este processo considerou  
análise crítica em relação às leis municipais, maior conhecimento da cidade e tentativa de rompimento 
com o processo de ocupação fragmentado sem planejamento, buscando garantir a proteção e 
recuperação de áreas da cidade que conseguiram, ao menos, sobreviver do histórico de uma cidade sem 
leis. O processo também procurou estabelecer uma prática participativa através de Audiências Públicas 
e Conferências da Cidade. 
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Segundo Tucci, Op.Cit, 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 e 
os problemas de drenagem urbana conseqüentes. 

Focando o Alto Tijuco Preto, que até então inexistia qualquer legislação específica, verificou-se 
que algumas questões específicas para a área foram inseridas dentro do Projeto de Lei do Plano 
Diretor. 

Uma das principais questões foi a consideração de quase totalidade da área do Alto Tijuco Preto 
como sendo área Especial de Interesse Ambiental. As Áreas Especiais de Interesse Ambiental são porções do 
território destinadas a proteger e recuperar os mananciais, nascentes e corpos d´água; a preservação de áreas com vegetação 
significativa e paisagens naturais notáveis; áreas de reflorestamento e de conservação de parques e fundos de vale. (Art. 
62).  

 

 

Figura 20 – Imagem extraída do Projeto de Lei do Plano Diretor indicando os índices de ocupação e a 
Área Especial de Interesse Ambiental do Tijuco Preto. 

 

Nesse sentido, o diagnóstico aponta para um grande avanço na legislação do município e também 
do Alto Tijuco Preto, sendo ainda inexistentes as leis complementares (Planos Diretores de Drenagem, 
de Bacias, etc) assim como a regulamentação de tais leis. 

As principais legislações analisadas e que serviram de referências para o Projeto PRÓTIJUCO 
foram: LEGISLAÇÃO FEDERAL: URBANA - Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; 
Lei 6.766/79. Parcelamento do solo urbano. Lei 10257/01. Estatuto da cidade. AMBIENTAL - 
Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; Lei 4.771/65. Código Florestal; Lei 5.197/67. 
Proteção à Fauna; Lei 9.605/98. Crimes Ambientais; Lei 6938/81. Política Nacional do Meio 
Ambiente; Lei 9433/97. Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

LEGISLAÇÃO ESTADUAL: URBANA - Constituição Estadual. Cap. II - Do 
Desenvolvimento urbano. AMBIENTAL - Constituição Estadual. Cap. IV - Do Meio Ambiente, dos 
Recursos Naturais e do Saneamento, arts. 191 a 216. Lei 6.884/62. Parques e florestas estaduais, 
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monumentos naturais. Lei 997/76. Controle da poluição do meio ambiente. Lei 7.641/91. Proteção 
ambiental das bacias dos Rios Pardo, Moji Guaçu e Médio Grande; Lei 7.663/91. Normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos; Lei 7754/89. Proteção das florestas existentes nas 
nascentes dos rios; Lei 9.034/94. Plano Estadual de Recursos Hídricos. Lei 9.509/97. Política Estadual 
do Meio Ambiente; Lei 9.989/98. Recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo; Lei 
9.866/97. Proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 
Estado de São Paulo;  Resolução SMA 16/2001. Institui o "compromisso de compensação ambiental". 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: URBANA - Lei 6871/71. Define zoneamento do município e os 
perímetros das áreas urbanas; Lei 12731/00. Loteamentos Fechados e Empreendimentos em Sistemas 
de Condomínio; Lei 8044/79 (alterada pela lei 9240/84). Preservação das áreas de entorno do Terminal 
Rodoviário de Passageiros instituindo condições de uso e ocupação do solo; Lei 8091/79. Delimitação 
e Ampliação da área industrial localizada na região da Hero e Tapetes São Carlos. AMBIENTAL - Lei 
7379/74. Código de Posturas do Município de São Carlos; Lei 34/90 - (Lei Orgânica do Município). 
Título VII – Cap II – Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Lei 11236/96. 
Política de proteção, controle e conservação do meio ambiente; Lei 9240/84. Autoriza o poder 
executivo a instituir os recuos obrigatórios de ambos os lados das linhas de transmissão de energia 
elétrica e dos cursos d’água dentro do perímetro da área urbana e de expansão urbana do município. 
Lei 033/89. Proteção da flora dentro dos limites da zona urbana; Lei 2.757 (Prefeitura do Paulista). 4 de 
março de 1985. Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente do Paulista e 
dá outras providências. PL,2004. Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. 

 

Aspectos da Percepção Ambiental 

Através da percepção ambiental são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com 
o meio ambiente. A etapa de diagnóstico de percepção ambiental envolveu uma pesquisa que tinha o 
objetivo de interpretar e analisar os dados obtidos em entrevistas, compreendendo doze entrevistados 
no trecho do Alto Tijuco Preto. A 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. 

A técnica empregada para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada (realizadas em 
30/07/2003) tendo como base um roteiro de 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). O roteiro de entrevistas continha questões 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. 

Como resultado, a pesquisa revelou que uma parte significativa dos entrevistados considera a 
qualidade da água muito ruim e não apresenta relações afetivas positivas com o entorno, o que 
prejudica a iniciativa de participação das ações em prol da melhoria da qualidade ambiental (25% 
considera a qualidade da água ruim, 42% péssima e 33% não sabe).  

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 
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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 (33% não souberam de reuniões e 
67% souberam, desses 67%, 42% não participou e 25% participou). 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.” 

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, 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 às relações e influências antrópicas junto ao 
ambiente, situação esta que somente pode ser corrigida através da aplicação de instrumentos como 
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. 

Assim, 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 (isto é, 
aquele que não é técnico ou profissional da área) nas discussões e tomadas de decisão, ficando a maior 
parte da sociedade à margem do processo decisório (Miranda, 2001).  
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Apresentação 

A partir das discussões realizadas entre equipe Prótijuco, foram produzidas uma série de diretrizes 

para a continuidade dos trabalhos das diferentes frentes interdisciplinares. 

No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os princípios e ações mais 

adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-sistemas, o início do 

monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e econômicos que influenciam o 

fator ambiental e o estabelecimento de critérios de recuperação adaptados ao local de projeto. 

Os princípios adotados para o projeto foram: bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

controle em bacias de escalas embutidas, planejamento estratégico por etapas, não aumentar as 

enchentes naturais (localmente), não transferir os impactos a jusante (espacialmente), monitoramento, 

fiscalização e controle permanente, normalização da condição fundiária dos córregos, revitalização das 

áreas públicas visando empreendimentos sócio-ambientais e gerenciamento administrativo por 

associação de bacia.  

O trabalho de recuperação ambiental proposto para o Alto Tijuco Preto foi desenvolvido no 

sentido de associar as diretrizes estabelecidas, tanto pelo poder público quanto pela equipe técnica, 

propondo ações e desenhos para a área que procurassem minimizar os impactos ambientais e sociais 

que esta bacia densamente urbanizada vem sofrendo.  

Dessa forma, as diretrizes gerais para o Alto Tijuco Preto consideraram: minimizar o impacto da 

ocupação urbana sobre o meio ambiente, prever usos possíveis como lazer e recreação, garantir a 

manutenção da flora e da fauna, revegetar ao longo dos canais de macrodrenagem das águas pluviais, 

evitar processos erosivos, priorizar o uso de sistemas viários de baixo impacto ambiental para áreas de 

fundo de vale; incentivar a implantação da modernização de redes de coleta de esgotos sanitários e de 

efluentes industriais e melhoria dos serviços de limpeza pública, conscientizar e esclarecer a população 

local sobre os impactos e possíveis transformações na área, promover maior integração entre 

instituições públicas com suporte legal e melhoria operacional das condições de fiscalização e controle. 

 

Diretrizes para ocupação urbana 

A principal diretriz de ocupação desta área foi o desenvolvimento de uma proposta que procurasse 

integrar a progressiva recuperação ambiental da bacia com a possibilidade de oferecer à cidade um 

espaço de uso público na configuração de um parque linear, onde a população pudesse iniciar um 

processo de compreensão e preservação de áreas de proteção associadas ao direito à paisagem. 
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A proposta de recuperação contemplou áreas de proteção de nascentes com enriquecimento da 

vegetação nativa, ciclovias, passeios para pedestres com alargamentos de estar e contemplação, 

recuperação de travessias, destamponamento do córrego, associado a meandros que configurariam 

novos leitos sazonais - de acordo com o regime das águas - e incorporariam técnicas de engenharia 

naturalística em trechos mais degradados do canal. 

Atingir altos índices de permeabilidade também foi uma postura adotada no projeto, visto que o 

que se pretendeu foi que as águas pluviais fossem rapidamente absorvidas pelo solo -  em áreas 

enriquecidas por vegetação nativa e arbustiva -, evitando que todo volume drenado fosse conduzido 

direto para o canal, o que resultaria em maiores riscos de inundações e enchentes.  

Além disso, as condições alteradas de solo exigiriam que o plantio de espécies fosse acompanhado 

e monitorado ao longo do tempo, com operações de manutenção e observação de condições de 

umidade do solo. Nos locais em que as condições de estabilidade das áreas demandam obras de 

terraplanagem e retaludamento foi proposto tratamento específico. 

Levando em conta o vulto da remodelagem do terreno, foi proposta uma nova rede coletora 

paralela ao novo desenho do canal, garantindo o perfeito escoamento do esgoto coletado e eliminando 

o risco de contaminação do córrego. 

O projeto de renaturalização considerou, portanto, as questões infra-estruturais, as necessidades de 

restauro da área, incluindo a reformulação da geometria do terreno nas áreas de maior risco de 

instabilidade e nos locais sujeitos a enchentes, a necessidade de adequação de plantio em solos pobres e 

aterrados, e principalmente a potencialidade da área para uso público.  

Sendo assim, o que se pretendeu foi enfatizar a vivência dos espaços livres, a predominância do 

elemento natural enquanto paisagem e elemento a ser apropriado por futuras atividades de educação 

ambiental e a conseqüente alteração da atual lógica de apropriação do fundo de vale como uma sobra 

urbana. 

As diretrizes de ocupação urbana procuraram apontaram para uma melhor definição das possíveis 

tipologias de ocupação deste território. Como sugestões, indicou-se para as áreas públicas não 

ocupadas, a instalação de um parque linear, para as novas ocupações, o respeito de faixas de drenagem, 

de forma a evitar invasões em APPs, para edificações ociosas (como a antigas fábricas desativadas) 

definir novos usos públicos (como a instalação de um centro de inovação tecnológica).  
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Figura 21 – Proposta de Diretrizes Gerais de Uso e Ocupação para o Alto Tijuco Preto 
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Figura 22 - Estudo Preliminar para as eco-regiões 1, 2 e 3 do Alto Tijuco Preto. 
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Diretrizes para vegetação 

As diretrizes para a vegetação da área apontaram para a valorização do grande potencial de 

revegetação que ela apresenta. Nesse sentido, foram observados alguns critérios.  

Em primeiro lugar, a escolha de espécies nativas presentes na região de São Carlos, uma vez que o 

projeto de recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto visa oferecer interação com o lazer para a 

comunidade, paisagismo natural e o restabelecimento dos aspectos ecológicos do córrego e mata ciliar.  

O segundo ponto a ser observado foi a indicação de plantio de mudas frutíferas para a atração de 

espécies alóctones para se estabelecerem comunidades biológicas na região de reflorestamento e no 

Córrego do Tijuco. O terceiro ponto foi a garantia da biodiversidade das espécies escolhidas, visando 

favorecer o aspecto ecológico e propiciar na questão do paisagismo a harmonização com as 

características da região.  

Assim, o plantio de espécies buscaria restabelecer ambientes hoje degradados, possibilitando a 

manutenção de nascentes, as quais exigem espécies próprias para estas áreas, bem como as matas 

ciliares, as quais são elaboradas com espécies vegetais também específicas. Mais que um simples plantio 

de árvores nativas, a observância de critérios técnicos norteou os processos de elaboração dos planos 

de recuperação ambiental, permitindo ao reflorestamento a retenção de sedimentos, evitar alagamentos, 

controlar o fluxo de água, melhorar e manter a qualidade da água e o restabelecimento de espécies e a 

flexibilidade com a utilização pública. 

Desta forma, a partir dos critérios apontados, foram estabelecidas prioridades de reflorestamento 

para as diferentes áreas de recuperação. 

Nas áreas de nascentes foi proposto um reflorestamento com alta densidade visando a proteção e 

manutenção das propriedades ecológicas e da qualidade de água. Estas áreas deverão ser isoladas com 

cerca e acero, protegidas de fogo e animais, realizadas a remoção dos entulhos e posteriormente a 

restauração florestal. 

Nas áreas de margens sem cobertura florestal foi proposto um reflorestamento com alta densidade 

e contenção natural de margens. Nestas áreas objetiva-se a manutenção de características ecológicas e 

contenção de erosões, bem como controlar o fluxo de água. 

Para as áreas marginais com passeio público foi proposto reflorestamento com média densidade 

visando o restabelecimento de condições ecológicas e permitindo a circulação de pedestres e ciclistas 

para contemplação paisagística. 

As áreas com remanescentes florestais foi proposto reflorestamento com baixa densidade visando 

complementar a diversidade e a abundância de espécies já presentes, mantendo as funções ecológicas.  

E as áreas de praça foi proposto reflorestamento paisagístico. Neste caso, o objetivo do 

reflorestamento foi restabelecer de forma mais harmoniosa a paisagem das praças existentes. 
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Figura 23 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 

 

 
Figura 24 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 
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Figura 25 – Croqui esquemático para o trecho Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes para o Sistema Aquático 

Um dos principais aspectos apontados para as diretrizes do sistema aquático do Alto Tijuco Preto 

foi a elaboração de propostas de manejo e recuperação do sistema.  

Uma das variáveis de grande importância para a restauração dos processos ecológicos de rios é o 

desenho canal fluvial. Segundo WADE et al. (1998), umas das diretrizes para o sucesso dos projetos de 

reabilitação de rios, é que estes sejam o mais realístico possível estando em sintonia com os 

requerimentos funcionais do sistema. Neste caso, para o Alto Tijuco Preto, a pavimentação do fundo 

utilizando concreto foi desaconselhada sugerindo-se materiais mais permeáveis.  

Outra variável foi o reflorestamento das áreas de manancial para a preservação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos bem como, para a preservação das comunidades 

aquáticas que são importantes para a manutenção dos aspectos funcionais do sistema. 

A complexação de habitas aquáticos também foi considerada indispensável como estratégia para a 

manutenção das comunidades biológicas. Além disso, incluíam-se diretrizes de abertura dos trechos 

canalizados, elevação de vias públicas e reconstituição dos meandros, sendo aspectos indispensáveis 

para a restauração das condições funcionais do sistema. 

 
Figura 25 – Diretrizes Gerais voltadas ao Sistema Aquático do Alto Tijuco Preto. 
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Figuras 26 e 27 – Simulação DECH e SIRHMA - sistema de corredeiras e remansos artificiais para 

serem implementados na recuperação do Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes Para o Sistema de Drenagem Pluvial 

Após uma análise preliminar dos estudos hidrológicos e do diagnóstico ocupacional apresentado 

para o Alto Tijuco Preto, foram propostas medidas e ações para a prevenção e combates às inundações 

e de recuperação ambiental do sistema, visando à implementação de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana adequado e eficiente. 

As diretrizes foram divididas em medidas estruturais e não estruturais. 

Medidas estruturais são aquelas relacionadas às intervenções físicas, caracterizadas como obras 

destinadas a controlar o escoamento das águas. Estão diretamente voltadas a remediar os problemas 

existentes em áreas urbanizadas, compreendendo modificações em seções transversais de cursos d’água 
e obras para armazenamento temporário das águas da chuva.  
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Em seguida, são apresentadas algumas propostas de medidas estruturais de controle pluvial para o 

Alto Tijuco Preto: 

 

Medida                       Vantagens 
Desvantagens / 

Problemas 
Reservatórios de 

detenção e de 

filtragem 

Elevada capacidade de 

drenagem  

Custo elevado; 

disponibilidade espacial 

Microreservatórios 

nos lotes para reuso 

de águas pluviais 

Baixo custo unitário; 

reuso da água; 

disponibilidade espacial 

Integração social; baixa 

capacidade de redução das 

vazões de pico a curto 

prazo 

Renaturalização na 

várzea 

Contemplação do local; 

disponibilidade de 

espaços para lazer 

Baixa capacidade de 

redução das vazões de pico 

e do volume de 

armazenamento a curto 

prazo 

 

Medidas não-estruturais são aquelas que possuem caráter preventivo e estão incluídos em 

programas de curto, médio e longo prazo das administrações municipais. O controle resulta na redução 

dos impactos a jusante na bacia, alterando as tendências de ocupação e minimizando as cheias nos 

canais. 

Dentre as medidas não-estruturais propostas, destacaram-se: programas de educação ambiental, 

disposição de resíduos sólidos, participação pública na gestão dos recursos hídricos, instâncias de 

planejamento. 

Nos casos críticos de enchentes urbanas foram indicados desapropriações das áreas e implantação 

de parques municipais com áreas de detenção de cheias e mecanismos de dissipação de energia das 

águas, respeitando o previsto em legislação para APPs; 

 

Diretrizes para Legislação 

As diretrizes para os aspectos legais apontam para a garantia da efetivação dos princípios 

considerados no Plano Diretor Municipal, assim como, a regulamentação de suas leis específicas.  

Além disso, também sugeriu-se a elaboração de Planos de retenção e reuso de água pluvial na 

escala de lote, detenção de água na escala de micro- e macro-drenagem, contenção de sedimentos em 

áreas produtoras, fiscalização de esgotos clandestinos, penalização das responsabilidades sob impactos 

ambientais, fomento da revitalização ambiental dos lotes antigos, modernização das travessias urbanas, 

inclusão de novas normas legais (Leis Municipais) para uso e ocupação do solo, implantação de Parques 

Lineares, construção de áreas de lazer e praças, inserção de Reserva Ecológica em Área Urbana. 

Cabe aos planos instituir instrumentos e padrões que combatam a degradação ambiental e a 

redução da qualidade de vida na área e conseqüentemente na cidade.  
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Diretrizes para Educação Ambiental 

A principal diretriz apontada para iniciar um processo de educação ambiental na bacia, foi a 

criação e o estabelecimento operacional de uma Associação de Bacia do Tijuco Preto.  

Através de uma associação 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 

Bacias Hidrográficas (CBH’s), que atua de forma mais ampla não levando em conta as necessidades 

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

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

De forma clara e objetiva, as Associações de Bacia Urbana seriam organizações sem fins 

lucrativos, com reconhecimento legal de pessoa jurídica, que, amparada por um corpo técnico 

qualificado, realizariam a tarefa de aproximação da população com as questões ambientais pertinentes e 

a prática da Educação Ambiental, sob orientação de equipes interdisciplinares orientadas por 

profissionais diversos.  

Além da perspectiva de criação de uma Associação de Bacia, a situação apresentada pela bacia 

urbana do córrego do Tijuco Preto favorece a implantação de um projeto de Bacia Escola, que é a 

infra-estrutura de apoio necessária para auxiliar pesquisas científicas e projetos que visem o 

desenvolvimento tecnológico que atendam às demandas sociais face aos problemas ambientais 

relacionados aos impactos causados sobre os recursos hídricos urbanos. Além disso, podem abrir 

espaço de incentivo à criação da consciência ambiental dos atores envolvidos (em escolas, por 

exemplo) na gestão ambiental pública, sendo possível relacionar causas e efeitos da hidrologia urbana 

através da hidrosolidariedade, com participação efetiva da população (Esteves & Mendiondo, 2002). 

Compondo a integração e surgindo como contrapartida para as universidades e/ou centros de 

estudo e tecnologia envolvidos como parceiros neste processo de implantação e estruturação estarão 

interligados através de três componentes interseccionados: Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Mendiondo, 2002). As Associações de Bacia e Bacia Escola podem existir somente com o 

envolvimento e a participação popular, o apoio científico-tecnológico universitário e a atuação política 

da administração pública. 

 

 
Figura 28 – Componentes Ciência, Tecnologia e Inovação, inter-relacionadas para a criação de uma 

Bacia Escola (extraído de MENDIONDO, 2002). 
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Apresentação 

A etapa de cenários para o Prótijuco consistiu na elaboração de estudos para a identificação das 
intervenções, integração de escalas de intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da 
participação social e dos aspectos legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das 
várzeas, identificação de princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais, 
restrições para a recuperação ambiental, avaliação do potencial de controle de enchentes e 
quantificação física e financeira. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em vista a 
solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para previsões 
negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade de testarem 
inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, a equipe utilizou imagens retrospectivas encontradas através dos 
anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a extensão temporal aplicou 
cenários prospectivos para até 15 anos. Os cenários futurísticos se comportam como cenários de 
intervenção com Plano Diretor e cenários tendenciais sem Plano Diretor.  

Vale ressaltar que os cenários descritos neste trabalho foram elaborados no ano de 2003. Portanto, 
a relação feita foi: cenários a curto prazo para 2005 (início da implementação), cenários a médio prazo 
para 2010 (consolidação de cenários) e cenários a longo prazo para 2015 (efetivação de propostas).  

Os exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem proximidade para 
uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental para um Plano de Bacia 
como um instrumento aberto à tomada de decisões. 

 

Cenários Para Ocupação Urbana 

Áreas Livres e Sistema Viário - Com Plano 

2005 - Implantação de trecho do parque linear urbano; desvio da marginal; negociações visando 
reverter a situação de loteamentos ilegais não ocupados; garantia das áreas verdes. 

2010 - Ampliação do parque linear e potencialização de seu uso; criação de instrumentos que 
determinem índices de ocupação e densificação compatíveis com as características locais; incentivos à 
manutenção de áreas verdes; provisão de áreas para equipamentos públicos. 

2015 - Garantia das áreas previstas para o todo do parque; recuperação de suas nascentes antigas; 
consolidação do parque como área de lazer para a cidade; regulamentação de instrumentos citados, 
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com incentivos e sanções para que seja garantida a ocupação do solo de maneira mais ambientalmente 
viável. 

Áreas Livres e Sistema Viário - Sem Plano 

2005 - Afirmação dos loteamentos ilegais na área; implantação de trecho de marginal ao córrego; falta 
de mobilidade e acessibilidade na bacia; aumento da taxa de impermeabilização do solo; diminuição de 
áreas verdes; ausência de instrumentos que procurem garantir à bacia qualidade ambiental e de vida. 

2010 - Ampliação de vias marginais e canalização do córrego; parcelamento das áreas restantes pela 
valorização imobiliária; falta de controle na ação individual do lote; não garantia de áreas permeáveis; 
ausência de equipamentos. 

2015 - Consolidação da negação do córrego; ações guiadas pela lógica do mercado; cenário totalmente 
antropizado e modificado, tendo o córrego como um grande coletor de esgotos que importuna a cidade 
nas épocas de enchentes. Altos gastos injustificados em medidas estruturais de curto prazo na tentativa 
de reverter estes danos causados pela falta de planejamento anterior. 
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Figura 29 – Espacialização de Cenários Temporais para Uso e Ocupação 

 

Águas Residuais Tratadas - Com Plano 

2005 - Construção de interceptores que evitem o lançamento dos esgotos no córrego do Tijuco Preto, 
viabilizando o plano de recuperação e a implementação do parque. 

2010 - Estação de tratamento de esgotos para a cidade.  

2015 - Atendimento da rede de coleta de esgotos para toda a bacia de maneira eficiente e adequados 
índices de tratamento de esgoto para evitar contaminação de corpos d’água. 

 

Águas Residuais Tratadas - Sem Plano 

2005 - Emissão de esgotos no rio, in natura. 

2010 - Ampliação da carga de esgoto no corpo d’água, com aumento da ocupação na bacia. 

2015 - Multiplicação de animais e aumento da poluição gerada pelos esgotos lançados diretamente no 
córrego; mau-cheiro e morte do rio. 
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Figura 30 – Espacialização de Cenários Temporais para Água Residuais Tratadas 

 

  
Figuras 31 e 32 – Espacialização de Cenários Com e Sem Plano Diretor 

 

Níveis de Ruído - Com Plano 

2005 - Diminuição dos níveis de ruído devido a impossibilidade de tráfego de veículos na sentido 
longitudinal de todo o parque, exceto em trechos específicos, como também a diminuição da 
velocidade de circulação nas travessias.  

2010 - Diminuição contínua dos níveis de ruído pelo motivo anteriormente mencionado e aumento e 
crescimento da vegetação em toda a bacia.  

2015 - Manutenção de níveis adequados de ruído, com a diminuição da pressão antrópica, aumento da 
arborização entre outros fatores. 

Níveis de Ruído - Sem Plano 

2005 - Aumento expressivo das agressividades sonoras com a elevada velocidade de circulação 
possibilitada pela continuidade da avenida marginal. 

2010 - Grandes índices de ruído devido às excessivas velocidades de circulação, possibilitadas pela 
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construção de todo o trecho da marginal, cuja largura e tipo de pavimento propiciam a circulação a 
velocidades elevadas. 

2015 - Níveis elevadíssimos de ruído quando se acrescenta aos motivos já citados o aumento do 
número de veículos em circulação e pressão antrópica na área. 

 

Qualidade do Ar - Com Plano 

2005 - Início de melhoria da qualidade do ar com diminuição do tráfego e crescimento da área vegetada 
na bacia. 

2010 - Despoluição do córrego, com a interrupção dos lançamentos de esgoto e crescimento da 
vegetação do entorno, levando a uma melhoria significativa da qualidade do ar. 

2015 - Manutenção de níveis adequados de qualidade do ar com a continuidade do projeto de 
recuperação. 

Qualidade do Ar - Sem Plano 

2005 - Aumento dos níveis de poluição atmosférica, devido a grande circulação de veículos e 
diminuição das áreas verdes. 

2010 - Aumento da ação antrópica e extinção das áreas verdes, gerando a circulação de maior número 
de veículos, acarretando maiores concentrações de gases como o CO2. Continuidade de odores 
desagradáveis em trechos do córrego, devido o lançamento de esgoto 

2015 - Níveis maiores de poluição com o  aumento do tráfego na área associado as más condições de 
dispersão de poluentes. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Fase de implantação das mudas de espécies florestais nativas constituindo proteção integral no 
entorno da nascente, diminuindo desta forma a deposição de entulhos, a ocupação irregular e 
aumentando a cobertura vegetal. Com a intervenção na área, o despejo de esgoto será interrompido. 
Haverá também proteção das áreas de nascentes e margens do rio, conciliação de trajeto viário e 
adequação ambiental, com implantação de mudas nativas e parques urbanos. Haverá garantia da área 
verde destinada ao parque e criação de instrumentos que visem a implementação das áreas verdes 
pensadas na bacia. 

2010 - Após 5 anos do plantio das mudas de espécies florestais nativas, este trecho deverá apresentar 
um extrato florestal com aproximadamente 3 metros de altura, com predomínio das espécies pioneiras. 
Deverão ser paralisadas as ações de despejo de entulhos, aumentando a cobertura vegetal diminuindo 
os processos erosivos e o assoreamento do córrego. Em alguns trechos, o córrego assumirá seu antigo 
leito e terá proteção das mudas plantadas. Algumas árvores no entorno da ciclovia e vias já deverão 
apresentar florescimento. Haverá regulamentação de instrumentos e planejamento para as áreas verdes 
da bacia de maneira integrada. 

2015 - Após 10 anos do término do plantio de mudas de nativas, a mata implantada deverá apresentar 
um dossel de aproximada-mente 6 metros de altura com, pelo menos, 2 extratos florestais. Deverá ter 
início a morte de algumas espécies pioneiras dando lugar ao desenvolvimento das espécies secundárias 
tardias e clímax. Dessa forma, a fauna deverá ser atraída, fazendo com que novas espécies sejam 
introduzidas no sistema. O córrego do Tijuco terá a proteção de suas margens feita por mata mais 
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densa implantada próximo às suas margens. Restabelecimento florestal deste trecho, com a recuperação 
das funções ecológicas da mata ciliar. Haverá implementação de áreas verdes de maneira integrada em 
toda a bacia, visando questões relativas à drenagem urbana, lazer etc. Adequadas gestão e manutenção, 
bem como arborização de vias públicas. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Da mesma forma que a atual, daqui a 2 anos a situação será semelhante a que se encontra hoje, 
ou seja, ausência de vegetação, deposição de entulhos, presença de animais, despejo de esgotos, 
pastoreio e incidência constante de fogo, assoreamento da calha do rio.  Haverá diminuição das áreas 
verdes por conta de ocupação dos loteamentos ilegais aprovados. 

2010 - Daqui a 7 anos a situação neste trecho será muito pior do que a que se encontra hoje, ou seja, 
ausência de vegetação, grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas 
sobre o córrego, ocupação irregular com imóveis e proliferação de animais nocivos à saúde, problemas 
com a rede de esgoto, maior erosão das áreas de solo descoberta, aterro de nascentes e trânsito de 
veículos intenso. Haverá redução das áreas de preservação permanente com a implantação do sistema 
viário marginal ao córrego e não garantia de áreas verdes na bacia. 

2015 - Daqui a 12 anos a situação neste trecho apresentará uma degradação ambiental muito maior que 
a encontrada hoje, apresentando APPs totalmente impermeabilizadas, ausência total da vegetação, 
grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas sob o córrego, 
asfaltamento de ruas sobre a área aumentando a impermeabilização, proliferação de animais nocivos a 
saúde, além de ocupações irregulares em APP. Haverá maior grau de impactação por processos 
erosivos e trânsito de veículos. Perda de nascentes e maior impacto do despejo de esgotos no rio. 
Haverá índices baixíssimos de áreas verdes na bacia por conta da ocupação das áreas de APP e pela não 
previsão e implementação destas áreas cedidas pelos loteamentos aprovados. 

 

 
Figura 33 – Espacialização de Cenários sobre o processo de Recuperação Vegetal 
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Figura 34 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Áreas Verdes 
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Cenários para o Sistema Aquático 

Os cenários para o sistema aquático foram baseados no conceito de recuperação ambiental 
funcional. Neste conceito, a recuperação ambiental funcional é aquela onde as medidas ambientais 
(estruturais e não-estruturais) garantam a recuperação das funções críticas do ecossistema. Desta forma, 
as tecnologias de recuperação para o ambiente urbano visam recriar (ou criar) uma estrutura ecológica 
funcional que se aproxime da funcionalidade de um sistema natural e que permita o desenvolvimento 
das atividades sociais. 

Das funções críticas ecológicas, quatro possuem grande interesse no contexto urbano: a 
conservação dos habitats, transformação, estocagem e exportação de materiais. A conservação de 
habitats está diretamente relacionada com a conservação da biodiversidade que é a condição básica para 
a existência de funcionalidade ecológica.  

As ações necessárias para garantir a funcionalidade ecológica do sistema estão presentes nas 
esferas de decisão e de caráter estrutural. As decisões tomadas em função dos aspectos legais, sociais e 
conceituais servirão de base para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de recuperação 
ambiental.  

A heterogeneidade de condições ambientais existentes em uma bacia hidrográfica é espacialmente 
organizada de forma semelhante a um mosaico. Esta forma de representação gráfica permite identificar 
e classificar as regiões através de atributos ou critérios.  

A elaboração de cenários em um modelo de mosaico pode ter aplicação para diferentes objetivos 
em uma mesma área de estudo. Neste caso, o mosaico será delineado através das perspectivas de risco 
ambiental uma vez que o objetivo é elaborar cenários futuros. 

Com base em uma carta geral da bacia foi possível estabelecer áreas com maior concentração de 
risco à qualidade da água e conseqüentemente, a dinâmica funcional do sistema aquático. 

As áreas estão representadas na figura. Como grande parte da área encontra-se impermeabilizada 
os dois principais critérios adotados para definir onde estão concentrados os riscos de contaminação 
dos mananciais foram as curvas de nível e as tendências de escoamento através do viário público. As 
emissões de efluentes domésticos foram consideradas como predominantes no canal do córrego.  

Observa-se na figura que as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água estão 
localizadas nas regiões adjacentes às nascentes. Isto reforça a necessidade de serem criadas zonas 
tampão próximas aos mananciais.  
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Figura 35 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Sistema Aquático: Regiões de nascentes 
(círculos verdes) e as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água (em vermelho). 

 

A partir do mapa de riscos de degradação foi elaborada a avaliação temporal dos cenários de 
qualidade da água. Os aspetos estruturais devem estar balizados nas diretrizes de funcionalidade 
ecológica de rios na escala de bacias hidrográficas.  

 

Qualidade da água - Com Plano 

2005 - Regulamentação de emendas municipais para a preservação de mananciais; Implantação de um 
sistema de coletor tronco de esgotos; Criação de áreas de proteção de mananciais. 

2010 - Implementação do parque linear como estratégia para preservação de mananciais; Manutenção 
dos dispositivos urbanos. 

2015 - Expansão da recuperação para outras sub-bacias e formação de um corredor ecológico. 

 

Qualidade da água - Sem Plano 

2005 - Ausência de regulamentação para o uso de áreas próximas a mananciais; Despejo contínuo de 
efluentes. 

2010 - Ocupação desordenada das áreas de manancial; Início das obras de tamponamento do canal. 

2015 - Ausência de mananciais laterais ao rio; Degradação de outras sub-bacias nos mesmos moldes da 
bacia do Tijuco Preto, devido à ausência de dispositivos legais. 

 

A seguir descreve-se o prognóstico de cenários ambientais para 2005, 2010 e 2015, visando a 
qualidade ambiental, com base nos aspectos qualitativos dos recursos hídricos. As projeções desta 
abordagem são baseadas na implementação das ações previstas no Plano Diretor do Município. Para 
esta finalidade são adotados indicadores de qualidade para a qualidade das águas, que servem como 
balizadores para os prognósticos da qualidade ambiental em recursos hídricos. Para a qualidade das 
águas é adotado o índice de qualidade das águas (IQA) elaborado pela CETESB (2002).  
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Figura 36 – Espacialização de Cenários Temporais com plano diretor, respectivamente, sobre a 
Qualidade Ambiental dos Recursos Hídricos do Alto Tijuco Preto. 

A geração dos valores adotados é baseada nas tendências de ocupação e uso do solo da bacia do 
córrego Tijuco Preto. Como nesta fase do projeto é tecnicamente impossível prever os valores exatos 
de cada variável adotada na elaboração dos índices, optou-se pela saída qualitativa conforme a escala do 
indicador. Desta forma, a qualidade da água, por exemplo, em uma condição de não tratamento de 
esgotos tende ao nível RUIM enquanto que o mesmo corpo de água se submetido a tratamento tende a 
qualidade ÓTIMA.  

Com base nas classificações é possível estimar a faixa de valores numéricos de cada indicador 
adotado (água, biota e hábitat), de forma que seja possível a tomada de decisões em pontos específicos 
para os problemas previstos. 
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Figura 37 – Diagrama de elaboração do prognóstico. 

 

 

 
 

Figura 38 - Esquema de aplicação do prognóstico para a eleição das ações ambientais. 

 

As figuras representam esquematicamente o processo de elaboração e aplicação do prognóstico de 
cenários ambientais com base em indicadores da qualidade dos recursos hídricos.  

Os dados primários para a elaboração dos indicadores são os apresentados nos relatórios II, III, V, 
VI e VII do presente estudo. Com base neste diagnóstico foram gerados os mapas com os prognósticos 
para a qualidade das águas, biota e habitat. Em ambas as linhas de prognósticos (com e sem plano 
diretor) estão indicadas graficamente as principais ações ambientais que contribuíram para a formação 
dos cenários propostos (em anexo). 
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Cenários para Drenagem Pluvial 

Os cenários propostos de recuperação ambiental abordam aspectos que direcionam o sistema de 
drenagem para uma melhor funcionalidade do canal e dos componentes hidrológicos, para interferir 
nas ações de contenção de enchentes, promoção de áreas permeáveis, acerto e regularização de canais, 
reúso de águas pluviais etc. 

Drenagem pluvial - Com Plano 

2005 - Destamponamento e construção de canal a céu aberto para a eco-região1, situada entre a Rua 
Monteiro Lobato e Totó Leite; Criação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana;  Integração da 
galeria existente com a galeria a construir do parque; Regularização do escoamento superficial em guias 
e sarjetas; Desenvolvimento de projeto de lei para a adoção de microreservatórios nos lotes, com reuso 
de águas; Planos de monitoramento ao longo do trecho através de pluviógrafos e linígrafos; Elaboração 
de minuta de lei efetiva e integrada as diversas instâncias de planejamento para a promoção de maiores 
áreas permeáveis em todos os lotes da bacia; Trabalhos de coleta seletiva na bacia evitando assim a 
diminuição do volume de escoamento ao longo do canal; Manutenção dos projetos e do sistema de 
drenagem na nova gestão. 

2010 - Adequação das travessias integrando com a condução dos canais; Regularização da coleta de 
águas pluviais que chegam no córrego; Execução e adequação de taludes e acerto do talvegue para a 
eco-região2 pós-Totó Leite; Implantação do sistema de reúso de águas pluviais com a instalação de 
microreservatórios nos lotes; Elaboração da viabilidade de projeto para reativação do reservatório de 
detenção da R. Miguel Giometti; Regularização e preservação dos trechos que interligam nascentes ao 
córrego; Instalação de réguas hidrométricas nas travessias; Manutenção e limpeza dos canais 
construídos; 

2015 - Construção de novas galerias para a coleta de águas pluviais; Verificação da viabilidade de novos 
trechos para execução de canalizações a céu aberto; Manutenção dos projetos e do PDDU para a nova 
gestão; Destaca-se que em todas as previsões levantadas, é extremamente importante que se estabeleça 
meios de ação para a manutenção dos estudos e projetos, buscando dar continuidade às estruturas de 
apoio para conservação, preservação e sustentabilidade das áreas de intervenção. 

Drenagem pluvial - Sem Plano 

2005, 2010 e 2015 – Uma não-intervenção nos aspectos inerentes a estrutura do processo de drenagem 
tendem a promover o incremento de áreas impermeáveis, a descaracterização de áreas de mananciais e 
nascentes, a ocupação desordenada em áreas de risco às inundações, o aumento das vazões máximas 
em toda a extensão do canal, a poluição e o descontrole dos resíduos sólidos que chegam nos condutos. 

 

Modelagem Hidrológica 

A realização de simulações hidrológicas identifica elementos de apoio à estrutura de drenagem 
urbana, uma vez que direciona ações para mitigação dos problemas decorrentes dos impactos no 
sistema de drenagem. A micro-bacia do Tijuco até o ponto de jusante da Rua Rui Barbosa foi 
delimitada conforme as cinco “eco-regiões” apresentadas anteriormente, tendo como exutórios de saída 
as travessias: Monteiro Lobato (seção 1), Totó Leite (seção 2), Miguel Giometti (seção 3), Antônio 
Rodrigues Cajado (seção 4) e Rui Barbosa (seção 5). 

Os parâmetros hidráulico-hidrológicos das sub-bacias e dos trechos d’água são identificados 
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através de fotos aéreas, visitas in loco, plantas topográficas, cálculos hidrológicos e linhas de tendência, 
tendo como ferramenta suporte o software AutoCAD 2002. O modelo utilizado para a apresentação 
das simulações é o IPHS-1, tendo como distribuição atual a divisão da micro-bacia em 6 sub-bacias, 10 
pontos de controle e 9 sub-trechos d’ água; posto de observação de chuva; reservatório de detenção 
para cenário futuro com Plano Diretor e cenários de recuperação ambiental estratégicos. 

A chuva observada possui duração aproximada de 1 hora, precipitações de: 2.5, 7.9, 8.1, 5.9, 3.3, 
3.6, 4.5, 2.7, 1.7, 0.6, 0.3, 0.4, 0.1, 0.1 (tormenta desagregada), totalizando 41.7mm, para um intervalo de 
tempo de chuva de 60s e período de retorno igual a 7 anos. 

Os hidrogramas de projeto encontram-se nos gráficos a seguir. 
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Hidrograma de cheia p/ cenário atual
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2005 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2005 COM PD  
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2010 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2010 COM PD 
por travessias

0,79 (M. Lobato)

1,60 (T. Leite)

1,00 (M. Giometti)

2,21 (A. R. Cajado)

3,83 (R. Barbosa)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tempo (h)

Q
 (m
³/s

)

 
 

 



 

 

52 

Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2015 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2015 COM PD 
por travessias
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Figura 39 – Cenários elaborados a partir de hidrogramas de projeto para cada UP Com e Sem Plano 
Diretor para o Alto Tijuco Preto. 

 

A classificação dos solos quanto a sua permeabilidade e/ou potencial de escoamento superficial 
tem suma importância na elaboração dos hidrogramas de projeto, principalmente quando existe uma 
carência de dados ou informações que possam reduzir às incertezas encontradas. 

A elaboração dos hidrogramas de projeto para cada UP e propostas de cenários permite concluir 
que a implantação de medidas de controle para o sistema de drenagem é eficaz no combate a redução 
das vazões de pico em cada ponto de controle determinado. A adoção de áreas permeáveis nos lotes 
residenciais e industriais contribui para a redução do escoamento superficial ao longo das áreas. Em 
algumas passagens, é possível até mesmo se chegar a situação das condições passadas, através da 
adoção de um Plano Diretor de Drenagem Urbana prático, eficiente e fiscalizador. Em se tratando de 
medidas estruturais e de efeito, todas elas se mostram capazes de minimizar os efeitos a jusante das 
vazões máximas, no entanto, deve-se atentar para o fato de que essas medidas devem atuar em 
conjunto com outras medidas de caráter não estrutural, como por exemplo, a questão educacional, 
limpeza de córregos, entre outras já discutidas em relatórios anteriores. 

 

Cenários para Águas Subterrâneas - Com Plano  

2005 - Entender o processo de interação entre o córrego do Tijuco Preto e o Lençol Freático - o 
processo de entendimento e compreensão da interação entre rio e aqüífero é de fundamental 
importância para situar as formas de comunicação entre estes recursos, possibilitando determinar as 
influências provocadas por alteração destes. Por exemplo, determinar os períodos do ano que o 
aqüífero contribui para o córrego e vice-versa, possibilitando dizer que a água que corre é alimentada 
pelo aqüífero nos períodos de estiagem. / Avaliar possíveis riscos de contaminação do subsolo - a água 
subterrânea é importante reserva hídrica, e toda forma de controle que vise à preservação deste recurso 
torna-se de grande importância para garantir a utilização deste recurso para gerações futuras. / Montar 
uma rede de monitoramento de águas subterrâneas - a rede de monitoramento permite a inspeção de 
qualquer alteração sofrida no recurso subterrâneo, tanto em termos quantitativos como em termos 
qualitativos, garantindo o controle da preservação deste recurso. 

2010 - Quantificar a relação hidráulica entre o córrego do Tijuco Preto o Lençol Freático - os 
parâmetros hidráulicos entre o rio e o aqüífero tornam-se viável dentro de uma rede de monitoramento, 
permitindo medidas mitigadoras de controle destes recursos, por observação de alterações induzidas na 
rede / Recuperar possíveis contaminações do subsolo - com a detecção de áreas que sofreram algum 
tipo de contaminação seja por percolação da rede de esgoto, seja por carreamento de materiais da 
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superfície para o aqüífero ou outra forma de contaminação, pode-se acionar medidas que controlem 
uma agravação da área contaminada, podendo assim acionar medidas de recuperação destas áreas. / 
Ampliar redes permanentes de monitoramento de águas subterrâneas - a partir de uma idéia inicial, 
possibilitar a expansão das redes de monitoramento por toda a área urbana do município, tendo um 
controle de qualquer alteração provocada em qualquer recurso hídrico. 

2015 - Compreensão dos processos hidráulicos e hidrológicos envolvidos - compreensão total dos 
processos envolvidos no ciclo hidrológico da bacia, assim como a capacidade de intervenção em 
qualquer fonte de alteração na bacia. / Controle da contaminação do subsolo - capacidade adquirida 
para remediar e intervir em qualquer alteração ainda resultante. No entanto, espera-se um controle total 
das fontes poluidoras internas à bacia. / Monitorar permanentemente redes de monitoramento de 
águas subterrâneas - com a capacidade adquirida nesta bacia em termos do recurso subterrâneo, visa à 
ampliação de redes integradas dentro da área urbana do município com o subsidio de se ter um 
controle global das influências induzidas na área urbana. 

Cenários para Águas Subterrâneas - Sem Plano  

2005 - Degradação de um importante Recurso Hídrico - a falta de uma rede de monitoramento de 
águas subterrâneas impede a caracterização qualitativa e quantitativa deste recurso permitindo, assim, 
que agentes antrópicos comprometam-no de forma a inviabilizá-lo como fonte hídrica. 

2010 - Degradação do subsolo da bacia - a exposição do subsolo a áreas contaminadas resultará em 
danos e alterações ao material geológico do local. A suscetibilidade à exposição poderá resultar em 
recalques em fundações de obras na bacia, assim como a perda de características como resistência, 
compacidade e fertilidade do solo. 

2015 - Degradação total do recurso subterrâneo e da capacidade do subsolo - a não realização destas 
etapas, provavelmente, culminará com a perda do recurso subterrâneo como fonte hídrica e com a 
degradação e alteração irreversível do subsolo da bacia. 

 

Cenários para Legislação - Com Plano  

2005 - Elaboração de um Plano Diretor para a Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto que incorpore e 
integre as diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Criação de Lei 
Específica para a Área de Especial Interesse Ambiental do Córrego Tijuco Preto, que garanta a 
implantação do Parque do Tijuco (ORDENAMENTO TERRITORIAL - Projeto de Lei - Plano Diretor, 
Cap IV, Seção II, Art.63, item VI);  Aquisição da Área da Hero para Instalação de Centro de Inovação 
Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) integrado ao Parque do Tijuco 
(INSTRUMENTO: DIREITO DE PREEMPÇÃO - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção IV,  Art.170, ítem b: 
faixa de 100m entre APP do córrego Tijuco Preto e as instalações da Industria Hero S/A); Elaboração do Estudo 
de Impacto de Vizinhança nessa área devido ao impacto causado pelo sistema viário 
(INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, ...consideram-se 
empreendimentos de impacto aqueles x: empreendimentos causadores de modificações estruturais do sistema viário); 
Elaboração de um Estatuto para a criação da Associação da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto visando 
maior participação dos moradores em projetos e ações para a bacia; Elaboração de um Sistema de 
Informações sobre a Bacia do Tijuco Preto; Criação de Instrumentos de concessão de incentivos 
fiscais; Implementação do Fundo Municipal de Defesa Ambiental a ser aplicado em projetos de 
melhoria da qualidade do meio ambiente (Lei Municipal 11236/96, Cap V, art. 15) 

2010 - Implementação do Plano Diretor para a Bacia do Tijuco Preto que incorpore e integre as 
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diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Implementação da 
Operação Urbana Área II do Plano Diretor (INSTRUMENTO: OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS - Projeto de Lei  Plano Diretor, Título IV, Cap I, Seção I, Art.190, item II);  Elaboração 
do Estudo de Impacto de Vizinhança para a continuidade do traçado da marginal devido ao impacto 
causado pelo viário (INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, 
...consideram-se empreendimentos); Associação de usuários da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto em 
funcionamento levantando propostas para a Operação Urbana; Incentivos Fiscais sendo 
proporcionados a empreendedores que protegerem as Áreas de Proteção Permanente de suas 
propriedades 

2015 – Centro de Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) em desenvolvimento, 
com pesquisas e atividades voltadas à diversas regiões da bacia e com aplicações e desdobramentos em 
outras bacias urbanas; Os usuários cada vez mais participando e propondo em parceria com o poder 
público na busca da maior qualidade de vida da Bacia;  Os associados dando consultoria para outros 
grupos de moradores organizarem suas Associações de Bacias Hidrográficas  

Cenários para Legislação - Sem Plano  

2005 - Legislação urbana e ambiental fragmentada; Falta de instrumentos para a recuperação da Bacia; 
Áreas suscetíveis a especulação imobiliária sem planejamento e integração com as diretrizes urbanas e 
ambientais; Falta de critérios para aprovação de loteamentos;  Área da Hero comprada por particulares 
para instalação de condomínio fechado sem relação com a cidade e com o Parque do Tijuco; 
Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana nesta área devido à falta de um Estudo de 
Impacto; Falta de articulação e participação dos moradores nos processos de decisão;  Falta de 
informações ambientais para tomada de decisões e implementação de projetos;  Falta de penalidades 
para empreendimentos que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;  Falta de 
recursos para atividade ligada a melhoria da qualidade ambiental da Bacia. 

2010 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; Região 
afetada por grandes empreendimentos habitacionais, comerciais e de negócios sem nenhuma relação 
entre si e aprovados sem critérios legais;  Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana e 
com o grande número de remoções em função da continuidade do sistema viário; Operação Urbana 
sendo proposta sem nenhuma participação dos usuários; Falta de penalidades para empreendimentos 
que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;   

2015 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; A 
legislação fragmentada e voltada aos interesses do mercado imobiliários, A cidade continuando a 
crescer sem critérios urbanos e ambientais com perda da qualidade de vida e da paisagem; As áreas 
verdes e de preservação cada vez mais escassas e fragmentadas, sendo invadidas por edificações; Os 
usuários cada vez mais desacreditados no poder público e na potencialidade paisagística da região Os 
moradores totalmente desarticulados sem nenhuma instância que represente seus direitos. 

A existência de legislações em vigor, mesmo quando regulamentadas, não caracterizam condições 
suficientes para cristalizar as estruturas necessárias para garantir a gestão adequada dos recursos 
hídricos, sendo fundamental a incorporação de equipes técnicas capacitadas disponíveis e um arranjo 
institucional adequado a fim de garantir os processos organizacionais que resultem um planejamento 
estratégico com condições para a implementação de programas de ação. Coimbra (1999).  
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Figura 51 – Cenários Temporais 2005, 2010 e 2015, respectivamente, Com e Sem Plano 
Diretor sobre a aplicação da Legislação para o Alto Tijuco Preto. 

 

Cenários para Percepção/Educação Ambiental 

 

Com Plano 

2005 - Início de um processo de participação com a implementação do parque e de associação de 
moradores em prol do projeto de recuperação ambiental do Córrego Tijuco Preto; articulação de 
atividades junto à comunidade e às escolas da bacia; integração da comunidade com o desenvolvimento 
das obras de recuperação das margens do Córrego Tijuco-Preto; integração com projetos de coleta 
seletiva desenvolvidas pelo município; desenvolvimento de pesquisas sobre percepção ambiental dos 
moradores do entorno do Córrego Tijuco Preto e da cidade de São Carlos; área de abrangência 
essencialmente local – Programa Pró-Tijuco. Início de um processo de mudança de percepção do meio 
em questão, pelo qual a comunidade passa a atribuir significado ao parque. 

2010 - Canais de participação organizados em torno da implementação do Plano de Bacia. Criação de 
espaços físicos para educação ambiental no entorno do Córrego Tijuco Preto; desenvolvimento de 

2005 com plano 2005 sem plano 

2010 com plano 2010 sem plano 

2015 com plano 2015 sem plano 

1 km 3 km 
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atividades lúdicas em relação ao ambiente; produção de material de divulgação: vídeos, folders, 
adesivos; Pró-Tijuco como referência de projeto de recuperação de margens de rios, através de 
programas de visitas ao local, feita por escolas e outras entidades; cursos técnicos referentes a 
urbanismo e ambiente; participação pública na manutenção e cuidado do entorno do córrego do 
Tijuco; monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de banco de dados 
nos centros de educação ambiental da bacia; implantação e divulgação de conhecimento histórico pelos 
moradores em centros de educação ambiental dos bairros pertencentes à bacia; continuidade de 
pesquisas sobre percepção ambiental; área de abrangência: entorno da Bacia do Córrego Tijuco Preto e 
Município de São Carlos. Programa Pró-Tijuco municipal. O parque Tijuco Preto passa a ser assimilado 
como um importante e fundamental elemento da paisagem urbana, dotado de valor, indicando uma 
nova relação homem-natureza. 

2015 - Implantação de projetos de educação ambiental, visando uma mudança de valores por parte da 
população, despertando o interesse e a tomada de consciência no que diz respeito à manutenção e 
preservação do parque. Monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de 
banco de dados nos centros de educação ambiental da bacia; área de modelos para estudos acadêmicos 
e centros de Educação Ambiental como canalizadores de recursos financeiros e humanos para 
trabalhos na bacia; valorização estética e ambiental do local, com incorporação de atributos ambientais 
no valor de mercado da região e área de abrangência a nível regional, como modelo para gerenciamento 
estadual de bacias hidrográficas urbanas. Referência Programa Pró-Tijuco em nível estadual. 
Consolidação do Parque Tijuco Preto como área de preservação, patrimônio da população, conferindo 
legibilidade e atratividade visual no ambiente da cidade. 

Sem Plano 

2005 - Continuação do processo de ocupação antrópica na área, acentuando a rejeição da população da 
bacia com relação ao córrego, uma vez que a maioria das edificações vira as “costas” para ele. 
Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, além de poucos canais efetivos de 
envolvimento da sociedade. 

2010 - Apatia da população com relação ao ambiente em questão, com a densificação da ocupação, da 
poluição e degradação em toda a área. Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, 
além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

2015 - Apatia crescente da população com relação ao córrego, uma vez que ele se configura como 
descarte de resíduos e origem de doenças, mau-cheiro etc. Inexpressiva participação por falta de 
interesse e informação, além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

 

Integração de Cenários / Proposta de Recuperação Ambiental 

Após a finalização da etapa de proposição de cenários de recuperação, juntamente com uma 
compilação de discussões públicas realizadas em workshops temáticos e com discussões realizadas com 
a equipe contratante do poder público, o trabalho buscou apontar todos os parâmetros e indicadores 
adotados, relacionado as abordagens do projeto (ocupação, vegetação, drenagem, ecologia, legislação, 
educação ambiental) em sua totalidade, e apontando um estudo geral integrado para a progressiva 
recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto.  

Esta proposta de recuperação foi, portanto, resultado de uma série de discussões em diversos 
níveis com atores envolvidos no projeto e consistiu na combinação dos cenários iniciais e indicação da 
viabilidade técnica e financeira do projeto. 
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O PRÓTIJUCO acredita que todas as medidas de recuperação ambiental apontadas neste Plano, 
para sua efetiva implementação, devam constantemente ser apresentadas e discutidas com grande 
parcela dos usuários da bacia, pois a plena funcionalidade do cenários ambientais é que eles sejam 
instrumentos para a tomada de decisão pela sociedade e não apenas por técnicos e gestores. 

  
Figura 52: Comparação de cenários: sem planejamento (à esquerda) e com Plano Diretor 

de Recuperação Ambiental (à direita) no Alto Tijuco Preto, São Carlos.  
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Figura 53 – Integração de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente envolvendo todos os 
aspectos ambientais estudados para o Plano Diretor de Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

   
Figura 54 – Espacialização de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente observando a 

progressiva Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

Conclusões Finais 

Todas as etapas de trabalho apresentadas resultaram em diversos produtos técnicos, como: 
produção de Relatórios Mensais de Recuperação Ambiental (www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/ 
hidraulica); Propostas de Renaturalização de rios urbanos como subsídios para Planos Diretores; 
Publicações nacionais e internacionais. Além disso, o projeto também gerou como resultados práticos a 
Assessoria das Câmaras Técnicas do Comdema-SC (http://www.saocarlos.sp.gov.br/smci.htm); 
Capacitação e Parceria Tecnológica de Ongs: Associação Teia Casa de Criação (www.teia.org.br); 
Organização de Workshops de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas CRHEA/EESC/USP 
(www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica); Incentivo à criação de Associação de Bacias; 
Hidrossolidariedade: doação de projetos para a campanha da fraternidade 2004 “Água: Fonte de Vida”; 
Recursos Humanos: disciplinas de graduação e pós-graduação (www.fenix.usp.br).  

10m 100m 

http://www.shs.eesc.usp.br/
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Figuras 55, 56, 57 e 58 – Atividades realizadas com a equipe do PróTijuco: reuniões 

projetuais com o Poder Público Municipal (acima direita e esquerda), visitas a campo (abaixo 
esquerda) e discussões abertos (abaixo direita). 

Este trabalho foi considerado uma iniciativa inovadora no município de São Carlos, por englobar 
de maneira aberta e participativa, o lado acadêmico e da pesquisa e o lado prático da ação pública. 
Pode-se considerar que não é um trabalho fechado em si mesmo, mas pelo contrário, ele é visto como 
um arcabouço de proposições inseridas em um processo de recuperação ambiental que a cidade como 
um todo está buscando garantir, podendo servir de referência para outras bacias hidrográficas com 
realidades semelhantes.  

O Projeto PROTIJUCO apresenta-se como um diferencial em relação à gestão dos recursos 
hídricos em nível municipal, pois visa estabelecer estratégias permanentes e não-permeáveis às 
alterações políticas que ocorrem dentro do processo de sucessão dos gestores municipais.  

Acredita-se, assim, que o PróTijuco é um marco de referência a um processo que estimule o 
aparecimento de novos projetos e novas iniciativas, que pensem a cidade não apenas sob a ótica de 
intervenções paliativas e imediatistas, mas sobretudo, com propostas duradouras e sustentáveis. 
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Figura 59 e 60 – Seminários oferecidos sobre o Projeto PróTijuco para pesquisadores, 

profissionais e população em geral. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas (NIBH) faz parte do Laboratório de 
Hidráulica da EESC/USP. O Núcleo apoia ações integradas, interdisciplinares e 
interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos e pesquisas nas 
áreas de Recursos Hídricos, Recuperação, Planejamento e Educação Ambiental, Manejo 
Integrado e Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas. Aborda-se a caracterização das 
bacias hidrográficas visando a sustentabilidade ambiental e socioeconômica. 

O Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ - GURH 03/2002 vem sendo desenvolvido pelo NIBH-
USP (Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas) visando: 1. avaliar os impactos da urbanização 
através do monitoramento de balanço hídrico urbano, com seus ciclos ecológicos associados; 
2. avaliar a eficiência de dispositivos de controle da quantidade e qualidade hídrica na fonte; 3. 
subsidiar através de critérios técnicos e de gestão o Plano Diretor de drenagem urbana, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos de São Carlos.  

Durante os anos de 2004 e 2005 a Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou o 
interesse na recuperação de fundos de vale de área urbana. O vale do Córrego Tijuco Preto 
apresentava uma situação de grande complexidade, motivada pelo estado de degradação e 
proximidade da ocupação residencial. Desse modo, a Prefeitura Municipal desenvolveu, em 
conjunto com o NIBH, o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do 
Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica.  

Esta iniciativa piloto fez parte, portanto, do Projeto CT-HIDRO FINEP/CNPQ e teve 
como objetivo implantar medidas (estruturais/não-estruturais) de recuperação ambiental do 
córrego, áreas de várzeas e da bacia de drenagem, degradadas pela ocupação urbana 
desordenada, especialmente em áreas de APPs, ocupadas por mananciais e nascentes, e 
visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de bacia hidrográfica. 

Diante desse contexto, este Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico teve 
como objetivo científico e tecnológico o desenvolvimento de estudos, diagnósticos, diretrizes 
e cenários de recuperação como suporte ao planejamento ambiental e urbano da Bacia 
Hidrográfica do Tijuco Preto. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em 
vista a solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para 
previsões negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade 
de testarem inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, foram utilizadas imagens retrospectivas encontradas 
através dos anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a 
extensão temporal aplicou cenários prospectivos para até 15 anos (2005, 2010 e 2015). Os 
exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem 
proximidade para uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental 
para um Plano de Bacia como um instrumento aberto à tomada de decisões. 
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2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 
 

 Este Relatório Técnico Final está dividido em 5 partes. 

 A primeira parte contextualiza o Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental 
das Várzeas do Alto Tijuco Preto Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, que foi 
uma iniciativa que buscou ressaltar a importância de uma proposta de recuperação ambiental 
em uma bacia densamente urbanizada – Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a 
integração de ações envolvendo diferentes atores sociais: Poder Público, Universidade, 
Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

 A segunda parte apresenta a etapa de diagnóstico, que consistiu em caracterizar o 
sistema a ser trabalhado compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e 
apreciação de trabalhos prévios, diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação 
de unidades de planejamento para o Plano Diretor de Recuperação Ambiental, identificação 
dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas com usuários da Bacia e geração de 
elementos para a recuperação ambiental. 

 A terceira parte apresenta o estudo de diretrizes das diferentes frentes 
interdisciplinares. No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os 
princípios e ações mais adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-
sistemas, o início do monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e 
econômicos que influenciam o fator ambiental e o estabelecimento de critérios de 
recuperação adaptados ao local de projeto. 

 A quarta parte propõe o estudo de cenários para o Prótijuco, que consistiu na 
elaboração de estudos para a identificação das intervenções, integração de escalas de 
intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da participação social e dos aspectos 
legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das várzeas, identificação de 
princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais e potencialidades e 
restrições para a recuperação ambiental e potencial de controle de enchentes. 

 Por fim, a quinta parte do Relatório apresenta o artigo “Desenvolvimento de Cenários 
de Recuperação como Instrumento ao Planejamento Ambiental e Urbano – Bases Conceituais e 
Experiências Práticas”, que foi publicado e apresentado oralmente no Seminário “A questão 
ambiental urbana: experiências e perspectivas”, ocorrido em 2004, na Universidade de Brasília 
- UnB, DF, promovido pelo Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NEUR, Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares – CEAM, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e 
Institut de Recherche pour le Devéloppement – IRD. 
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Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas: 
Estudo de Caso – Projeto ProTijuco 

 
Renata Bovo Peres  

Eduardo Mario Mendiondo  
Rodrigo de Melo Porto  

 

 

Apresentação  

O Projeto ProTijuco - Projeto de Recuperação Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto 
Visando o Plano Diretor na Sua Bacia Hidrográfica, foi uma iniciativa que buscou ressaltar a 
importância de uma proposta de recuperação ambiental em uma bacia densamente urbanizada – Bacia 
Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto – com a integração de ações envolvendo diferentes atores 
sociais: Poder Público, Universidade, Organizações Não Governamentais e usuários da Bacia. 

Segundo Silva (2002), as bacias densamente urbanizadas são aquelas onde os conflitos de uso 
causam problemas mais imediatos e com um potencial de desdobramento mais agudo, pondo em 
cheque a saúde pública e o saneamento ambiental da população e envolvendo elevados custos sociais e 
econômicos para sua correção. Por isso, justifica-se um enfoque particular às bacias urbanizadas, 
mesmo que não sejam elas as que abrigam as maiores vazões a gerenciar no conjunto de bacias 
hidrográficas do País.  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto localiza-se em São Carlos. Situado na região central 
do Estado de São Paulo, o município apresenta uma densidade demográfica de 170 hab/km2 com 95% 
da população em áreas urbanas (superior à média latino-americana), crescimento urbano em 1,33% na 
década 1991- 2000 e localizado em zona de afloramento e recarga do Aqüífero Guarani. 

Em 2000, o IDH de São Carlos era superior a 0,84, o PIB total maior que US$ 350 milhões e 
ocupava a 17ª posição dos melhores municípios paulistas (PNUD, 2003). Entre 1960 e 2000, o 
crescimento populacional dobrou e se manifestou com uma taxa de mais 4m2/hab.ano. (PMSC, 2004). 
O município pertence a duas macro-bacias: 70% à UGHRI do Mogi-Guaçu ao norte e 30% na UGRHI 
do Tietê-Jacaré ao sul. O impacto urbano é significativo sobre esta última. Até 2004 São Carlos ainda 
contava com 5% de tratamento de esgoto. As bacias urbanas são de cabeceiras, variando de 0,3 a 29 
km2 e drenam suas águas para o rio Monjolinho, afluente da bacia do Jacaré e do rio Tietê (Mendiondo 
et al, 2004).  

A Bacia Hidrográfica do Córrego Tijuco Preto é uma das principais bacias urbanas do município 
de São Carlos, por localizar-se em região central e integrar diversos usos e atividades. 
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Figuras 1 e 2: Localização de São Carlos e da Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto 

 

A proposta do Projeto ProTijuco partiu do Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de 
Obras, Transportes e Serviços Públicos, e teve como horizonte o desenvolvimento de um Plano de 
Recuperação Ambiental para a bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto. 

A escolha desta bacia caracterizou-se pelo estado de degradação ambiental que sua área de fundo 
de vale se encontra e também à existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 
Ministério Público, que exigiu proposta da Prefeitura Municipal para a recuperação ambiental das 
várzeas (baixadas inundáveis) e Áreas de Preservação Permanente (APPs) de córregos da cidade. 

A equipe executora deste trabalho foi composta como coordenação o Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas (NIBH/USP), integrando profissionais de diversas áreas do conhecimento incluindo a 
participação da Organização Teia - Casa de Criação. A duração do trabalho foi de 12 meses, com início 
em março de 2003 e término em abril de 2004.  

Diante do contexto apresentado, o Projeto ProTijuco delineou como objetivo principal, implantar 
medidas estruturais e não-estruturais de recuperação ambiental do córrego, áreas de várzeas e bacia de 
drenagem, ambientalmente degradadas pela ocupação urbana desordenada, especialmente em APPs, 
ocupadas por mananciais e nascentes, visando um Plano Diretor para o manejo integrado na escala de 
bacia hidrográfica. 

A partir deste objetivo, foram traçadas como metas: realizar um experimento piloto de 
recuperação ambiental integrada (rio, várzea, bacia hidrográfica) para a despoluição de APPs e controle 
de enchentes; estimular a formação de biocorredores ecológicos em APPs urbanas para a 
renaturalização de fauna e flora; fomentar a capacitação tecnológica através de criação de um Centro de 
Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA); propor medidas de renaturalização 
voltadas à implementação de um parque temático de recuperação ambiental para atender à educação 
ambiental e o potencial de lazer e turismo ecológico regional; estimular a formação de associação de 
bacia hidrográfica para dar suporte ao COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio-
Ambiente) e ao Plano Diretor.  

Neste trabalho, a aplicação do conceito de renaturalização seria possível através do manejo regular 
ou de programas de recuperação com obras de engenharia especiais, a preservação de áreas naturais de 
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inundação impedindo usos que inviabilizem tal função e o fomento do reuso e de medidas 
descentralizadoras na bacia hidrográfica, para contribuir com a poluição difusa e fontes de escoamento 
devido à impermeabilização urbana. 

As aplicações da renaturalização integram três sistemas de intervenção: rio, várzeas e bacia de 
drenagem. Dessa integração surgem princípios guia específicos: a resiliência (capacidade do ecossistema 
de absorver as mudanças e externalidades naturais e/ou antrópicas), a continuidade (incorporando 
corredores ecológicos ao longo do eixo de intervenção), a biodiversidade (aumentando o número de 
espécies de fauna e flora local).  

 

 

Figura 3: Integração dos sistemas “rio”, “várzea” e “bacia” e seus princípios para o projeto de 
renaturalização sob um contexto de Plano Diretor de Recuperação Ambiental. 

 

Para a elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, o Projeto utilizou como metodologia a 
composição de cenários ambientais. Segundo Döll et al (2003), cenários são imagens alternativas de 
futuro ricas em indicadores para contribuir na tomada de decisões. Esse instrumento, baseado em um 
conjunto de dados comparados, sobrepostos e avaliados de maneira integrada, aponta diversas 
projeções de situações para uma determinada área de intervenção tendo em vista a solução de um 
problema ou a melhora de uma condição presente impactante. 

Como extensão temporal, os cenários elaborados abrangeram a evolução histórica 1960-2000 e as 
previsões para 2005 até 2015, com e sem Plano Diretor. Buscou-se, com isso, demonstrar a importância 
da presença de planejamento e as conseqüências da ausência em locais de grande tendência para a total 
perda da qualidade ambiental. 

Como extensão espacial, o sistema do ProTijuco compreendeu um trecho denominado Alto 
Tijuco Preto, (iniciando-se na sua nascente principal e finalizando em uma travessia localizada na rua 
Rui Barbosa) com área de drenagem de 2,3 km2 e extensão de 2.126m. Ao longo desta extensão, uma 
atenção especial foi dada nas áreas próximas aos fundos do vale do córrego Tijuco Preto, onde há 
grande potencial de renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado para dar sustentabilidade à 
fauna e flora original com cenários sustentáveis do Plano Diretor local.  
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Figura 4: 
 Foto aérea da área de 

intervenção tirada em 2004: em 
primeiro plano observa-se a 
primeira travessia do trecho 

Alto Tijuco Preto localizada na 
rua Rui Barbosa; ao fundo 

observa-se a nascente do 
córrego Tijuco Preto e as áreas 

ausentes de vegetação. 

 

Para a proposta de renaturalização, o trecho Alto Tijuco Preto foi dividido em “eco-regiões” com 
igual potencial de recuperação de funções ecológicas. As subdivisões foram propostas a partir das 
principais travessias da área utilizando o conceito de bacias embutidas (Mendiondo & Tucci, 1997). 

 

 

Figura 5: Mapa Topográfico da Bacia do Tijuco Preto 
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Figura 6:  Mapa das “eco-regiões” no trecho Alto Tijuco Preto sobre foto aérea 

 

A Tabela 1 apresenta as “eco-regiões” estudadas ressaltando as áreas de drenagem embutidas 
(AD), com áreas potencial de intervenção (API) e com exutórios com as travessias do córrego do 
Tijuco Preto. Com essa análise observou-se um total de área potencial de intervenção de 15,5ha, total 
de área de intervenção excluindo loteamentos dentro de Apps de 13,8ha e total de comprimento linear 
de intervenção de 2126m. 

 

Tabela 1 – “Eco-regiões” estudadas no trecho Alto Tijuco Preto 
Eco-
região 

AD 
(Km2) 

API 
(ha) 

Trecho / Exutório 
(travessia) 

Habitantes Domicílios 

1 0,1 0,35 Nascente – R. Monteiro 
Lobato 987 417 

2 0,55 2,65 R. Monteiro Lobato – R. 
Totó Leite 3729 1306 

3 1,01 4,69 R. Totó Leite – R. Miguel 
Giometti 6469 2303 

4 1,53 3,38 R. Miguel Giometti – R. 
Rod. Cajado  8899 3149 

5 2,28 4,46 R. Rod Cajado* - R. Rui 
Barbosa 12587 4859 

Total 2,28 4,46  12587 4859 
 

A Tabela 2 apresenta um orçamento preliminar para Projeto e Execução de Recuperação 
Ambiental das Várzeas do Alto Tijuco Preto. 
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Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais  

Orçamento para Projeto+Execução de Recuperação Ambiental das 
Várzeas, Córrego e Bacia para o Plano Diretor da Bacia de Montante do 
Córrego do Tijuco Preto, São Carlos, SP (R$)

216068.56
785686.70

392586.41

136274.20

320041.48

595615.30

259285.96

120000.00

448280.00

780277.28

545600.00
334452.00176823.10

1277747.75

367084.76

1075200.00

1802855.95

Serviços Preliminares : 
Terraplenagem: 
Pavimentação:
ObrasdeArteCorrenteeDrenagem:  
ObrasdeContençãoGeotécnica: 
ObrasdeArteEspeciais: 
RecuperaçãodeObrasdeArteEspeciais: 
SinalizaçãoeElementosdeSeguranção: 
Mitigação de escoamento por reuso de água pluvial
ServiçosdeProteçãoaoAmbiente: 
Centro de Inovação Tecnológica
Sistema de Alerta e Monitoramento Ambiental
Canteiro de obras: 
BID
Equipe de projeto: 
Pedreiros
Encargos sociais

 
Tabela II – Pré-orçamento para implementação da Recuperação Ambiental no Alto Tijuco Preto. 

 

 

A partir da delimitação temporal e especial, o Plano Diretor do Alto Tijuco Preto contemplou as 
etapas: Diagnósticos da área, Diretrizes Gerais, Cenários e Propostas de Recuperação Ambiental. Um 
panorama destas etapas será apresentado a seguir como síntese da compreensão do projeto. 
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Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Alto Tijuco Preto 
 

Renata Bovo Peres  
Eduardo Mario Mendiondo  

Rodrigo de Melo Porto  
 
 

 

Apresentação 

A etapa de diagnóstico no Prótijuco consistiu em caracterizar o sistema a ser trabalhado 
compreendendo: levantamentos e visitas a campo, coletas, análise e apreciação de trabalhos prévios, 
diagnósticos preliminares de cada sub-sistema, delimitação de unidades de planejamento para o Plano 
Diretor de Recuperação Ambiental, identificação dos setores envolvidos, entrevistas sistematizadas 
com usuários da Bacia e geração de elementos para a recuperação ambiental. 

De acordo com Santos (2004), o diagnóstico é um momento do planejamento que envolve, pelo 
menos, três fases, cada qual compreendendo um processo: seleção e obtenção de dados de entrada, 
análise integrada e elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisão.   

Para a elaboração desse diagnóstico, a equipe partiu de sub-sistemas considerados fundamentais 
para as etapas propositivas, sendo eles: aspectos históricos, uso e ocupação, vegetação, sistema 
aquático, drenagem urbana, águas subterrâneas, aspectos sociais e percepção ambiental. 

 

Aspectos Históricos 

A bacia hidrográfica do Córrego do Tijuco Preto, (Tijuco (ti'iuka) - lamaçal, lameiro, charco, local 
onde se atola muito e Preto - aspecto escuro que suas águas aparentam, proveniente do solo 
hidromórfico existente na nascente), caracterizava-se, na década de 50, pela grande diversidade em 
fauna e flora, sendo também uma área rica em nascentes d’água, que possuía vários olhos d’água dos 
quais formava-se um grande brejo funcionando como suporte para a flora e fauna local. 

Conforme relatos de antigos moradores, a flora compreendia espécies de Jatobá, Copaíba, 
Paineira, Figueira, Ingá, Mamica-de-Cadela, Embaúba, arbustos e herbáceas de Taboa, Bananeira do 
Brejo, Cipós, Sempre-vivas, Bromélias, Orquídeas terrestres e arbóreas, diversidade de Samambaia e 
plantas com espinhos. Nas matas, havia grande variedade de mariposas, borboletas, libélulas, besouros, 
gafanhotos. Vários vertebrados também eram encontrados; dentre os mamíferos, como cachorros-do-
mato, raposas, quatis, coelhos preás, ratos silvestres e morcegos; aves: canário-da-terra, tico-tico, tico-
tico-rei, andorinha, inhambu, várias espécies de beija flores, anu, coleirinha, bandos de pintassilgos, 
saira, sanhaço, chupim, tuim, coruja, tiziu, bem-te-vi, Tietê, curiango e algumas espécies de gaviões. No 
riacho avistavam-se o paturi preto (mergulhão ou irerê), o saracura, o frango-da-água e mais de uma 
espécie de Martin pescador. Dentre os répteis, havia espécies de lagartos (teiú, lagarto verde, 
papavento), cobras (coral, cascavel, cobras d’ água). Várias espécies de anfíbios como sapos e rãs, assim 
como algumas espécies de peixes, dentre elas a traíra, o lambari de rabo vermelho, lebisters (guarús) e 
bagres. 
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Nesta área, em épocas de verão quando as chuvas eram mais intensas, ocorria um alagamento total 
natural da mesma. Aproveitando-se desse evento natural, a população da época utilizava tal área como 
um local de lazer. Analisando relatos de antigos moradores, imagens de satélite e referências 
bibliográficas, foi possível identificar quatro formações de vegetação que naturalmente cobriam a área 
estudada: Mata Mesófila Semidecídua ("Mata Atlântica de Interior"), Cerrado, Matas de Galerias (Ciliar 
ou Ripária) e Brejos (Terras úmidas ou encharcadas). 

O córrego do Tijuco Preto foi um córrego de águas rasas, sinuoso encaixado em um vale de cerca 
de 6 a 7 metros de profundidade e de substrato argiloso. Havia poucas rochas no sistema o que 
caracterizava o ambiente como um brejo. 

Atualmente a área contrasta a imagem de anos atrás, onde existiam chácaras e as águas eram 
utilizadas para o lazer pela comunidade. O processo de ocupação urbana com total ausência de 
planejamento adequado, inclusive inexistência de um Plano Diretor Municipal, causou a supressão de 
muitas áreas verdes e a impermeabilização de grandes áreas de solo da bacia hidrográfica.  

A fração total de ocupação urbana foi crescendo de forma gradativa na área: até 1940, 5% da bacia 
era ocupada; entre 1940 e 1950, 10%; entre 1950 e 1970, aproximadamente 85%; e entre 1980 e 2002, 
91%. Os 9% restantes se concentram em áreas próximas aos fundos do vale do Córrego do Tijuco 
Preto, onde ainda apresenta potencial para renaturalizar um hábitat ambientalmente degradado. 

 

 

Figura 7 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 60. 
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Figura 8 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto década de 70. 
 

 

Figura 9 – Ocupação urbana no Alto Tijuco Preto. Foto 1998. 

 

Desta forma, é possível estimar que o sistema apresentava há cerca de 30 anos, um ambiente tipo 
brejo, com alta capacidade de retenção hídrica e substrato argiloso. No entanto, o diagnóstico atual, que 
será apontado a seguir, mostra mudanças significativas no regime hidrológico do sistema e 
conseqüentemente, em sua funcionalidade ecológica.  

 

Aspectos da Ocupação Urbana 

O Alto Tijuco Preto apresenta como cenário atual, aspecto semelhante ao que se verifica na 
maioria dos processos de ocupação das cidades brasileiras: um crescimento que nega o potencial e a 
necessidade de proteção das áreas de fundos de vale, optando em muitos casos pela máxima ocupação 
de suas margens e alteração no traçado natural dos rios.  
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Figura 10 –  

Vista do fundo de vale 
apresentando drenagem 

precária e assoreamento. 

 

 

O trecho em questão confronta diferentes usos e situações: áreas de risco de inundações, ocupação 
em área de proteção permanente, travessias precárias, supressão de vegetação nativa, lançamentos e 
vazamentos de esgoto, ausência de espaços públicos de lazer e convívio. Sofre também a pressão da 
ocupação urbana com loteamentos construídos que voltam suas costas ao córrego, tendo-o como “área 
de ninguém”, ao invés de valorizá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –  

Aspectos da área: 
drenagem precária e 

assoreamento. 
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Segundo o IBGE, o trecho denominado Alto Tijuco Preto tem cerca de 12.587 moradores, 
distribuídos em 4.859 domicílios. Verifica-se nas áreas próximas ao córrego grande contraste entre os 
tipos de moradias e pessoas. Praticamente na totalidade da área o uso e ocupação do solo caracterizam-
se por uma ocupação predominantemente residencial e uni-familiar, exceto nas vias principais. São 
observados desde condomínios fechados de padrão médio-alto até edificações simples com um único 
pavimento, com padrão típico de “autoconstrução”, sem muro e com acesso próximo às margens do 
rio.  

As extremidades do trecho de intervenção estão em contato com vias estruturais no traçado geral 
da cidade, a avenida marginal, uma das mais importantes ligações perimetrais da cidade. Como diretriz 
do sistema viário neste trecho, verifica-se a necessidade de continuidade e ampliação, sobretudo através 
do prolongamento da avenida marginal. Esta necessidade deve-se à aprovação de novos loteamentos e 
pela expansão da cidade sentido leste-oeste.   

Segundo Ohnuma Jr. (2004) a bacia do Alto Tijuco Preto apresenta situações de descaracterização 
do solo natural através de aterros próximos às áreas de preservação permanente para ocupação de 
indústrias. Além, disso, nota-se a presença de queimadas próximas ao local como medida de “controle” 
da vegetação, o que favorece a ocorrência de processos erosivos e obstrução das áreas livres do canal 
existente. É notável o esmagamento da área livre de passagem das águas superficiais ao longo do 
córrego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12 –  

Travessia rompida (ponte 
Rua Rodrigues Cajado). 
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O córrego Tijuco Preto é um curso d’água perene e estritamente urbano, pois possui sua nascente 
em área urbanizada. Sua extensão é de 2.850 m e a largura é inferior a 10 m. Existe uma pequena mata 
ao redor de seu leito, sendo um local bastante impactado, desde a nascente até seu encontro com o rio 
Monjolinho, na sua foz, dentro do perímetro urbano.   

A nascente do córrego encontra-se no centro de uma grande quadra irregular entre vias de 
circulação de caráter estrutural. Essa quadra apresenta adensamento médio, proporcionando uma 
sensação de amplitude e um ótimo ponto de vista do vale conformado pelo córrego Tijuco Preto. 
Apesar da área da nascente não estar confinada, nota-se algumas ocupações que visivelmente avançam 
em áreas reservadas para a proteção do curso d’água. O local vem sendo utilizado como pastagem para 
animais, como depósito de entulhos e parte das construções encontram-se em APP (conforme Lei 
4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” e “c”). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 
13 – Área 

da 
nascente 

do córrego 
Tijuco 
Preto. 

 

 

 

 

Ao longo do córrego, principalmente na porção a montante, existem pequenos trechos com mata 
ciliar, porém praticamente em todo o curso d’água não é mantida a faixa de área livre de trinta metros 
de largura, a qual é exigida pela legislação (Lei 4.771/65 alterada pela Lei 7.803/89, artigo 2º, alínea “a” 
e “c”). Em um trecho (entre as ruas Monteiro Lobato e Totó Leite) observa-se a canalização, com 
tubos de concreto e com dutos em travessias, procedida no ano de 1983 pela Prefeitura Municipal de 
São Carlos. Esta ação contribuiu com os danos ambientais, uma vez que soterrou o corpo d’água, 
alterando as condições ambientais, isolando o curso da água superficial e impedindo sua interação com 
o meio físico.  

Em outras áreas foram suprimidas a vegetação natural, dificultando a regeneração natural. Às 
margens esquerda e direita, existem tubulações para a descarga de esgoto residencial e industrial, cujos 
emissários ao longo de sua bacia hidrográfica correm a céu aberto, além de outros efetuados de forma 
clandestina. Nessa fase do projeto, foi feita uma avaliação técnica de que são insuficientes a coleta e 
destinação adequada de todo o esgoto desta região, fatos que comprometem a classificação da água em 
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relação a seus possíveis usos, tornando necessária a implementação de redes coletoras lindeiras às suas 
margens.  

Em 2002, o passivo ambiental na bacia do Tijuco Preto (incluindo rio, várzea e bacia) foi de 
aproximadamente R$ 3 milhões ao ano. Nota-se, com isso, um crescente descaso com a área de fundo 
de vale do trecho Alto Tijuco Preto, com aumento de construções em áreas impróprias e diminuição da 
quantidade de áreas livres e de vegetação.  

Ao mesmo tempo em que foram notadas essas questões de depredação ambiental, percebeu-se, a 
partir de conversa com moradores locais, a enorme necessidade de áreas livres e de convívio para a 
região, extremamente carente deste tipo de uso. 

 

Aspectos da Vegetação 

A vegetação do Alto tijuco Preto é composta predominantemente por gramíneas, espécies 
invasoras, sendo que em alguns trechos ainda pode ser observada a presença de vegetação 
remanescente de mata ciliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 –  

Fragmento florestal em 
estágio inicial de 

regeneração bastante 
antropizado. 

 
 

 

Além de sua nascente principal, a área também apresenta diversos olhos d’água que demonstram 
alto grau de comprometimento, tendo em vista a presença de lotes no seu entorno. 
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Figura 15 –  

Áreas com remanescentes 
da vegetação nas margens 

do córrego. 

 

 

 

Nas proximidades da nascente a vegetação é composta por gramíneas (Brachiaria sp) e demais 
espécies invasoras (“mamona” e “capim-colonião”). Ocorre também a presença de indivíduos arbóreos 
de Leucena, espécie oportunista e altamente alelopática. Não existem fragmentos florestais expressivos 
no local ao redor da nascente, apenas vegetação de brejo, com espécies higrófilas, tais como lírio-do-
brejo (típicas de locais úmidos) e poucas árvores isoladas (Guarea guidonea e Cecropia sp.). Cabe 
ressaltar que a arborização urbana na bacia do córrego do Tijuco Preto é bastante escassa. Estima-se 
que mais de 65% das residências não possuem árvores em sua calçada. 

A vegetação ao longo de toda bacia é algo extremamente importante para a amortização de chuvas 
e para o abrigo da ave-fauna, além de propiciar melhoria da qualidade de vida para a população local. 
Dessa forma, além da recuperação de fundo de vale do córrego Tijuco Preto é necessário à formação 
de parques e bosques ao longo de toda área da bacia em questão. 

 

Aspectos do Sistema Aquático 

Os habitats aquáticos são o espaço físico colonizável por organismos sendo que, no presente 
estudo, foi dada ênfase à comunidade de macroinvertebrados aquáticos. O levantamento destes 
ambientes quanto aos aspectos qualitativos traduz-se no grau de capacidade de manutenção de 
estruturas e funções ecológicas da biota aquática, permitindo a geração de bases científicas para futuras 
ações de recuperação.  

Uma análise descritiva dos principais habitats aquáticos do Alto Tijuco Preto foi realizada 
utilizando protocolo de avaliação de habitat baseado em Hannaford et al.(1997), Callisto et al.(2000). 
Este protocolo combina diversos elementos de ecologia, e destina-se a descrever e qualificar os habitats 
utilizados pelos macroinvertebrados, permitindo uma melhor contextualização entre as condições de 
vida das comunidades aquáticas com as modalidades de uso e ocupação do solo. 

As comunidades eleitas como base para o levantamento são as de macroinvertebrados aquáticos e 
macrófitas aquáticas. Estas comunidades têm reconhecida importância em literatura como 
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bioindicadores de qualidade ambiental, podendo ser utilizadas no diagnóstico do grau de interferência 
das atividades antrópicas na avaliação da eficiência dos projetos de recuperação de sistemas aquáticos. 

A abordagem holística dos ecossistemas aquáticos se faz necessária quando o objetivo final dos 
estudos é a elaboração de propostas para o gerenciamento dos recursos hídricos. Neste sentido, o uso 
de multi-descritores da saúde ambiental corresponde a uma estratégia bastante eficiente de diagnóstico 
ambiental, por contemplar as diversas faces de uma mesma problemática. 

Desta forma, estruturou-se no presente estudo, a análise de três descritores da saúde ambiental do 
sistema Tijuco Preto: a) variáveis do meio abiótico (textura granulométrica do sedimento e física e 
química da água), b) comunidade biológica, representada pela comunidade de macroinvertebrados e c) 
testes toxicológicos, que avaliam o efeito tóxico da água do ambiente em espécies animais selecionadas.  

O levantamento dos parâmetros de qualidade de água e do sedimento é de fundamental 
importância quando se trata de estudos de recuperação ou renaturalização de ambientes aquáticos. Para 
tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros de qualidade da água, apresentados na Tabela e de 
qualidade de sedimento, apresentados na Tabela. Essas informações tomaram parte das ações em favor 
da restituição de estruturas e funções ecológicas para a área, no sentido de garantir um certo grau de 
sustentabilidade do sistema, suficiente para suportar os impactos negativos gerados pelo uso futuro da 
área como área de lazer. 

As coletas de dados foram realizadas concomitantemente em todas as “eco-regiões”, abrangendo 
um ponto de coleta para cada uma e de modo a cobrir um ciclo hidrológico (seco e chuvoso). 
Resumindo, tem-se: número de “eco-regiões” envolvidas = 5; número de pontos de coleta por “eco-
regiões” = 1; freqüência de amostragem = 4 amostras bimestrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 –  

Coleta da comunidade bentônica 
no Córrego do Tijuco Preto/ 

Córrego do Tijuco Preto. Aterro 
lançado recentemente sobre as 

margens do córrego. 

  

Para o diagnóstico das características do Córrego do Tijuco Preto, realizou-se campanha de campo 
no dia 06 de junho de 2003 para coleta de amostras de água, de sedimento e de macrófitas. Foram 
amostrados oito pontos de coleta ao longo do córrego, desde a rua Monteiro Lobato, onde se localiza a 
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nascente mais alta deste córrego, até o ponto em frente à entrada da USP, na ponte da rotatória. Dos 
oito pontos de coleta, dois localizaram-se em área de nascente (P2 e P6) e um em tributário (P4).  

 

Figura 17 – Croqui das estações de amostragem de água no Tijuco Preto. 

a. Variáveis físicas e químicas da água 

Com relação às variáveis físicas e químicas da água pode ser constatado que, em média, o Córrego 
do Tijuco Preto está entrando no Córrego do Monjolinho com cerca de 39,5% de déficit de depuração, 
portanto, de qualidade da água. Os pontos críticos identificados, especialmente em termos de número 
mais provável de coliformes fecais, foram os pontos P1 e P3, os quais devem ser priorizadas ações de 
identificação da contaminação seguida de medidas mitigadoras. Reduzindo-se essas duas fontes mais 
expressivas, o déficit de depuração do Córrego do Tijuco Preto reduzirá e o mesmo alimentará o 
Córrego do Monjolinho com água de melhor qualidade e menor risco de fonte de doenças de 
veiculação hídrica. 

As análises também mostraram contaminação das águas das nascentes com coliformes fecais, o 
que representa alta vulnerabilidade dessas nascentes ao uso e ocupação do solo do entorno. As 
nascentes estudadas mostraram estar sendo submetidas a forte tensão ecológica, provocando, além da 
perda de algumas de suas funções ecológicas, a desconformidade em relação aos limites estabelecidos 
pela Resolução do CONAMA, no. 20 para águas de Classe Especial, como é o caso de água de 
nascente, em que não está permitida a presença de coliformes fecais.  

A referida Resolução adota a ausência total de coliformes no caso dessa água de nascente ser 
utilizada para abastecimento sem prévio tratamento. Considerando-se que as águas dessas nascentes 
não são utilizadas para abastecimento, nem para irrigação de hortaliças e outras frutas consumidas 
cruas, ainda pesam sobre essas águas a função de preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas.  

Mesmo adotando a Classe 1 para essas águas, em que o número de coliformes fecais não deve 
exceder 200 NMP/100mL, as referidas nascentes estão contaminadas por coliformes fecais, 
apresentando valores 10 vezes acima na nascente P2 e valores 30 vezes acima na nascente P6. Quanto 
ao número de coliformes totais, a Resolução CONAMA define um índice limite de 1.000 NMP/100mL 
que, ao ser comparado com os valores registrados nas nascentes, resultam de 60 vezes e 30 vezes acima, 
para as nascentes P2 e P6. 
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b. Testes de Toxicidade Aguda 

De acordo com os resultados, a água do Córrego do Tijuco Preto, em vários pontos de coleta, 
incluindo nascentes e um tributário, não apresentou toxicidade aguda aos organismos-teste Daphnia 
similis, C. dubia e C. silvestrii.  

c. Granulometria do sedimento  

Os Testes apontam que no canal principal do córrego, a classificação da textura predominante é de 
areia fina a médio siltosa. Nas nascentes existe um percentual maior de areia média e argila em relação 
às demais estações. Na estação 7, devido à queda da ponte, o sedimento é predominantemente de 
pedregulho e texturas grosseiras. 

d. Comunidade de macroinvertebrados 

Foram encontrados um total de 16 taxa, principalmente insetos. A estação 2 apresenta uma 
diversidade e riqueza maior em relação as demais estações e o trecho correspondente as estações 3, 4 e 
5 apresentam uma grande pobreza faunística. 

A dominância da espécie Chironomus riparius no trecho correspondente as estações 3, 4, 5 e 6 
reforçam a tese de que a contaminação, principalmente a carga orgânica, é a causa da degradação das 
comunidades biológicas no sistema. Desta forma, este trecho do córrego apresenta grande déficit 
funcional em relação às regiões de nascente. 

Desta forma, constata-se que as regiões de nascente apresentam-se como os maiores reservatórios 
de diversidade biológica do sistema em relação aos trechos de águas correntes do Tijuco Preto. Nestes 
últimos, a contaminação da água a degradação das condições de habitat podem ser eleitos como os dois 
principais fatores que promovem a redução da riqueza e diversidade da comunidade. 

Em suma, os resultados obtidos indicam que a maior degradação está localizada no canal do 
córrego sendo que as nascentes apresentam uma condição de qualidade aceitável, mas com alto rico 
risco de degradação.  

 

Aspectos do Sistema de Drenagem Pluvial 

Para se avaliar as condições hidrológicas o Alto Tijuco Preto, tomou-se como base de estudo, área 
de montante igual a 2,31 Km2, e 1,7 Km de canais de drenagem e 5 bacias embutidas. 

A síntese do diagnóstico hidrológico do Córrego do Tijuco é de uma expressiva canalização e 
retificação de antigos meandros, acompanhado de enormes volumes de entulho nas APPs, domésticos 
e industriais, acumulados junto às margens dos córregos, perda de mata ciliar e de altíssimas taxas de 
impermeabilização dos loteamentos na sua bacia de drenagem.  

Para o Alto Tijuco Preto, uma das principais características observadas de drenagem, é o impacto 
que as fortes chuvas vêm causando ao local que não possui medidas adequadas para minimizá-los. A 
ocorrência destas chuvas na região provocou destruições e prejuízos ao longo das áreas de fundo de 
vale. Uma delas, ocorrida em 30/11/2002, demoliu a travessia da Rua Antônio Rodrigues Cajado. 
Provavelmente, o sub-dimensionamento da seção, aliado aos problemas de projeto e execução fizeram 
com que o armazenamento provocado pelas chuvas na extremidade da seção de montante da travessia 
não suportasse o volume de água para o evento observado. 
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Figura 18 –  

Rompimento da Travessia e 
Assoreamento do Córrego. 

 
 

 

Outra característica observada é o esmagamento da seção principal do canal natural, realizado 
principalmente pela localização da fábrica da Hero sobre área de aterro em APP pela formação de 
taludes provenientes de resíduos de construção civil.  

Ohnuma jr. (2003) indica também a evidência da supressão de muitas áreas verdes que antes eram 
potencialmente áreas de preservação, onde ocorre o tamponamento de canais naturais e ocupações 
indevidas próximas a estas áreas de proteção ambiental.  

O aterro e posterior ocupação de áreas tampão dos trechos de canais naturais reduziram a 
capacidade de formação e continuidade potencial dos recursos hídricos ao longo dos anos. A carência 
de preservação das áreas de fundo de vale apresenta crescente impacto ambiental de drenagem urbana. 
Além disso, a inexistência de Planos Diretores de Drenagem Urbana contribuem para a ausência de 
medidas de controle e mitigação de impactos. 

Percebeu-se, também, que o processo de ocupação ao longo da bacia alterou o seu 
comportamento hidrológico. A implantação de novas construções, a instalação de futuros condomínios 
verticais, por exemplo, implicaram na liberação de grande quantidade de detritos sedimentares e 
resíduos de construção para o canal. Conseqüentemente, aumentaram as taxas de assoreamento dos 
leitos dos cursos d´água, reduzindo a capacidade de escoamento nos canais, além de promover o 
incremento de novas áreas impermeáveis. 

Assim, em vista do crescimento urbano e do acelerado processo de ocupação ao longo da bacia e 
observando que resta pouca área edificável não-ocupada (aproximadamente 25%), é fundamental que 
se promovam intervenções no sentido de garantir a preservação destas áreas, cabendo a adoção de 
diretrizes e critérios de ocupação através de ações estruturais e não-estruturais. 
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Aspectos do Sistema de Águas Subterrâneas 
Apesar do crescente consumo de água subterrânea, os aspectos relacionados ao gerenciamento 

racional deste recurso são praticamente nulos. Embora as águas subterrâneas sejam naturalmente 
melhores protegidas de contaminantes que as águas superficiais, a grande expansão das atividades 
antrópicas nas áreas urbanas e rurais tende a engendrar processos de contaminação que, pelas 
características do meio físico em questão, as velocidades de fluxo nos aqüíferos variam geralmente de 
poucos centímetros a alguns metros por dia, podendo levar alguns anos para que seus efeitos sejam 
produzidos. 

O estudo das águas subterrâneas para o Alto Tijuco Preto teve como finalidade principal detalhar 
os processos envolvidos para um melhor entendimento do quantitativo relacionado às águas 
subterrâneas. O projeto envolveu diversas áreas especializadas. Os itens demonstrados a seguir formam 
a base para os estudos realizados. 

 

Sondagens “SPT” 

A sondagem é um método de investigação direta do subsolo. Através do conhecimento do subsolo 
é possível traçar uma linha de conhecimento dos materiais inerentes à região e localizar de maneira 
correta os poços de monitoramento ou piezômetros. 

Com o resultado da sondagem permitiu-se estimar o nível do lençol freático, alvo do estudo, e 
assim definir diretrizes para perfuração dos poços. As perfurações para reconhecimento do solo foram 
executadas à percussão com avanço seco, até a profundidade permitida pela resistência do solo ou até 
encontrar o nível da água, protegidas por um revestimento de diâmetro nominal de 63,50 mm. 

As determinações da resistência do solo à penetração do barrilete (SPT – Standard Penetration 
Test) foram executadas com amostrador de diâmetro externo de 50 mm e diâmetro interno de 34,9 
mm, usando-se para cravá-lo no solo o impacto vertical em queda livre de um peso de 65 kg, a uma 
altura de 75 cm, como preconizado pela ABNT. A resistência do solo é expressa em número de golpes 
necessários para penetração dos últimos 30 cm do amostrador. 

Foram executados para este estudo 20 furos de sondagens ao longo do Córrego do Tijuco Preto, a 
partir da nascente (Rua Monteiro Lobato) até a rua Rui Barbosa. Os resultados permitiram avaliar a 
quantificação de materiais dispostos ao longo das margens e dos furos pré-determinados. O resultados 
das sondagens determinaram a existência de concentração de material entulhado ao longo das margens, 
e locais passíveis de contaminação do lençol freático onde o nível da água estaria sujeito a depósitos de 
entulho, como se observa no gráfico abaixo, tomando-se a linha de superfície como nível zero. 
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Figura 19 – Perfis de Sondagens 

 

Os piezômetros ou poços de monitoramento foram construídos com a finalidade de monitorar o 
nível do lençol freático, no intuito de quantificar o recurso subterrâneo presente. 

Foram perfurados 10 poços de monitoramento para acompanhamento das oscilações sazonais do 
nível freático. A distribuição espacial dos poços considerou fatores como a existência de áreas livres da 
impermeabilização, facilidade de acesso e priorização das áreas públicas. 

A construção dos piezômetros para monitoramento de água subterrânea constitui uma medida 
preventiva e mitigadora tendo em vista a preservação deste importante recurso. 

Apesar do trabalho tratar somente dos aspectos quantitativos de água subterrânea, ficou em aberto 
e disponível a utilização destes poços para análise qualitativa da água. 

O aspecto abordado (quantitativo) é “pioneiro” em áreas urbanas, não pelo fato de ser o primeiro, 
mas sim, pelo fato de que pouco se faz em termos de quantificação do recurso água subterrânea. Aliado 
aos aspectos qualitativos será possível prever para as gerações futuras, a disponibilidade e a qualidade 
das reservas de água não-superficiais. 

 

Aspectos da Legislação 

A legislação municipal de São Carlos tem um histórico de fragmentação, incoerência e contradição 
em relação às hierarquias federais e estaduais. Além disso, sua elaboração realizava-se a partir de 
processos especulativos privilegiando parcelas e territórios da cidade em detrimento de outras e não 
tratava o município sob o ponto de vista do planejamento e gestão integrados. Esse histórico fez com 
que inexistisse um Plano Diretor Municipal em uma cidade média que já atinge 200 mil habitantes. 

A partir do ano de 2001, esse processo entra em questionamento quando, a atual gestão, inclui 
como uma das principais estratégias políticas, a elaboração e aprovação de um Plano Diretor Municipal, 
passando a cidade de São Carlos por um processo de adequação legal. Este processo considerou  
análise crítica em relação às leis municipais, maior conhecimento da cidade e tentativa de rompimento 
com o processo de ocupação fragmentado sem planejamento, buscando garantir a proteção e 
recuperação de áreas da cidade que conseguiram, ao menos, sobreviver do histórico de uma cidade sem 
leis. O processo também procurou estabelecer uma prática participativa através de Audiências Públicas 
e Conferências da Cidade. 
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Segundo Tucci, Op.Cit, 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 e 
os problemas de drenagem urbana conseqüentes. 

Focando o Alto Tijuco Preto, que até então inexistia qualquer legislação específica, verificou-se 
que algumas questões específicas para a área foram inseridas dentro do Projeto de Lei do Plano 
Diretor. 

Uma das principais questões foi a consideração de quase totalidade da área do Alto Tijuco Preto 
como sendo área Especial de Interesse Ambiental. As Áreas Especiais de Interesse Ambiental são porções do 
território destinadas a proteger e recuperar os mananciais, nascentes e corpos d´água; a preservação de áreas com vegetação 
significativa e paisagens naturais notáveis; áreas de reflorestamento e de conservação de parques e fundos de vale. (Art. 
62).  

 

 

Figura 20 – Imagem extraída do Projeto de Lei do Plano Diretor indicando os índices de ocupação e a 
Área Especial de Interesse Ambiental do Tijuco Preto. 

 

Nesse sentido, o diagnóstico aponta para um grande avanço na legislação do município e também 
do Alto Tijuco Preto, sendo ainda inexistentes as leis complementares (Planos Diretores de Drenagem, 
de Bacias, etc) assim como a regulamentação de tais leis. 

As principais legislações analisadas e que serviram de referências para o Projeto PRÓTIJUCO 
foram: LEGISLAÇÃO FEDERAL: URBANA - Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; 
Lei 6.766/79. Parcelamento do solo urbano. Lei 10257/01. Estatuto da cidade. AMBIENTAL - 
Constituição Federal. Cap. VI – Do Meio Ambiente; Lei 4.771/65. Código Florestal; Lei 5.197/67. 
Proteção à Fauna; Lei 9.605/98. Crimes Ambientais; Lei 6938/81. Política Nacional do Meio 
Ambiente; Lei 9433/97. Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

LEGISLAÇÃO ESTADUAL: URBANA - Constituição Estadual. Cap. II - Do 
Desenvolvimento urbano. AMBIENTAL - Constituição Estadual. Cap. IV - Do Meio Ambiente, dos 
Recursos Naturais e do Saneamento, arts. 191 a 216. Lei 6.884/62. Parques e florestas estaduais, 
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monumentos naturais. Lei 997/76. Controle da poluição do meio ambiente. Lei 7.641/91. Proteção 
ambiental das bacias dos Rios Pardo, Moji Guaçu e Médio Grande; Lei 7.663/91. Normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos; Lei 7754/89. Proteção das florestas existentes nas 
nascentes dos rios; Lei 9.034/94. Plano Estadual de Recursos Hídricos. Lei 9.509/97. Política Estadual 
do Meio Ambiente; Lei 9.989/98. Recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo; Lei 
9.866/97. Proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 
Estado de São Paulo;  Resolução SMA 16/2001. Institui o "compromisso de compensação ambiental". 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: URBANA - Lei 6871/71. Define zoneamento do município e os 
perímetros das áreas urbanas; Lei 12731/00. Loteamentos Fechados e Empreendimentos em Sistemas 
de Condomínio; Lei 8044/79 (alterada pela lei 9240/84). Preservação das áreas de entorno do Terminal 
Rodoviário de Passageiros instituindo condições de uso e ocupação do solo; Lei 8091/79. Delimitação 
e Ampliação da área industrial localizada na região da Hero e Tapetes São Carlos. AMBIENTAL - Lei 
7379/74. Código de Posturas do Município de São Carlos; Lei 34/90 - (Lei Orgânica do Município). 
Título VII – Cap II – Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Lei 11236/96. 
Política de proteção, controle e conservação do meio ambiente; Lei 9240/84. Autoriza o poder 
executivo a instituir os recuos obrigatórios de ambos os lados das linhas de transmissão de energia 
elétrica e dos cursos d’água dentro do perímetro da área urbana e de expansão urbana do município. 
Lei 033/89. Proteção da flora dentro dos limites da zona urbana; Lei 2.757 (Prefeitura do Paulista). 4 de 
março de 1985. Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente do Paulista e 
dá outras providências. PL,2004. Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. 

 

Aspectos da Percepção Ambiental 

Através da percepção ambiental são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com 
o meio ambiente. A etapa de diagnóstico de percepção ambiental envolveu uma pesquisa que tinha o 
objetivo de interpretar e analisar os dados obtidos em entrevistas, compreendendo doze entrevistados 
no trecho do Alto Tijuco Preto. A 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. 

A técnica empregada para a coleta de dados foi uma entrevista estruturada (realizadas em 
30/07/2003) tendo como base um roteiro de 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). O roteiro de entrevistas continha questões 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. 

Como resultado, a pesquisa revelou que uma parte significativa dos entrevistados considera a 
qualidade da água muito ruim e não apresenta relações afetivas positivas com o entorno, o que 
prejudica a iniciativa de participação das ações em prol da melhoria da qualidade ambiental (25% 
considera a qualidade da água ruim, 42% péssima e 33% não sabe).  

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 
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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 (33% não souberam de reuniões e 
67% souberam, desses 67%, 42% não participou e 25% participou). 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.” 

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, 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 às relações e influências antrópicas junto ao 
ambiente, situação esta que somente pode ser corrigida através da aplicação de instrumentos como 
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. 

Assim, 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 (isto é, 
aquele que não é técnico ou profissional da área) nas discussões e tomadas de decisão, ficando a maior 
parte da sociedade à margem do processo decisório (Miranda, 2001).  
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Apresentação 

A partir das discussões realizadas entre equipe Prótijuco, foram produzidas uma série de diretrizes 

para a continuidade dos trabalhos das diferentes frentes interdisciplinares. 

No Prótijuco, as diretrizes incorporaram, após diagnóstico realizado, os princípios e ações mais 

adequadas ao projeto, a análise e discussão dos diagnósticos por sub-sistemas, o início do 

monitoramento ambiental, o início do cruzamento de fatores sociais e econômicos que influenciam o 

fator ambiental e o estabelecimento de critérios de recuperação adaptados ao local de projeto. 

Os princípios adotados para o projeto foram: bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

controle em bacias de escalas embutidas, planejamento estratégico por etapas, não aumentar as 

enchentes naturais (localmente), não transferir os impactos a jusante (espacialmente), monitoramento, 

fiscalização e controle permanente, normalização da condição fundiária dos córregos, revitalização das 

áreas públicas visando empreendimentos sócio-ambientais e gerenciamento administrativo por 

associação de bacia.  

O trabalho de recuperação ambiental proposto para o Alto Tijuco Preto foi desenvolvido no 

sentido de associar as diretrizes estabelecidas, tanto pelo poder público quanto pela equipe técnica, 

propondo ações e desenhos para a área que procurassem minimizar os impactos ambientais e sociais 

que esta bacia densamente urbanizada vem sofrendo.  

Dessa forma, as diretrizes gerais para o Alto Tijuco Preto consideraram: minimizar o impacto da 

ocupação urbana sobre o meio ambiente, prever usos possíveis como lazer e recreação, garantir a 

manutenção da flora e da fauna, revegetar ao longo dos canais de macrodrenagem das águas pluviais, 

evitar processos erosivos, priorizar o uso de sistemas viários de baixo impacto ambiental para áreas de 

fundo de vale; incentivar a implantação da modernização de redes de coleta de esgotos sanitários e de 

efluentes industriais e melhoria dos serviços de limpeza pública, conscientizar e esclarecer a população 

local sobre os impactos e possíveis transformações na área, promover maior integração entre 

instituições públicas com suporte legal e melhoria operacional das condições de fiscalização e controle. 

 

Diretrizes para ocupação urbana 

A principal diretriz de ocupação desta área foi o desenvolvimento de uma proposta que procurasse 

integrar a progressiva recuperação ambiental da bacia com a possibilidade de oferecer à cidade um 

espaço de uso público na configuração de um parque linear, onde a população pudesse iniciar um 

processo de compreensão e preservação de áreas de proteção associadas ao direito à paisagem. 
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A proposta de recuperação contemplou áreas de proteção de nascentes com enriquecimento da 

vegetação nativa, ciclovias, passeios para pedestres com alargamentos de estar e contemplação, 

recuperação de travessias, destamponamento do córrego, associado a meandros que configurariam 

novos leitos sazonais - de acordo com o regime das águas - e incorporariam técnicas de engenharia 

naturalística em trechos mais degradados do canal. 

Atingir altos índices de permeabilidade também foi uma postura adotada no projeto, visto que o 

que se pretendeu foi que as águas pluviais fossem rapidamente absorvidas pelo solo -  em áreas 

enriquecidas por vegetação nativa e arbustiva -, evitando que todo volume drenado fosse conduzido 

direto para o canal, o que resultaria em maiores riscos de inundações e enchentes.  

Além disso, as condições alteradas de solo exigiriam que o plantio de espécies fosse acompanhado 

e monitorado ao longo do tempo, com operações de manutenção e observação de condições de 

umidade do solo. Nos locais em que as condições de estabilidade das áreas demandam obras de 

terraplanagem e retaludamento foi proposto tratamento específico. 

Levando em conta o vulto da remodelagem do terreno, foi proposta uma nova rede coletora 

paralela ao novo desenho do canal, garantindo o perfeito escoamento do esgoto coletado e eliminando 

o risco de contaminação do córrego. 

O projeto de renaturalização considerou, portanto, as questões infra-estruturais, as necessidades de 

restauro da área, incluindo a reformulação da geometria do terreno nas áreas de maior risco de 

instabilidade e nos locais sujeitos a enchentes, a necessidade de adequação de plantio em solos pobres e 

aterrados, e principalmente a potencialidade da área para uso público.  

Sendo assim, o que se pretendeu foi enfatizar a vivência dos espaços livres, a predominância do 

elemento natural enquanto paisagem e elemento a ser apropriado por futuras atividades de educação 

ambiental e a conseqüente alteração da atual lógica de apropriação do fundo de vale como uma sobra 

urbana. 

As diretrizes de ocupação urbana procuraram apontaram para uma melhor definição das possíveis 

tipologias de ocupação deste território. Como sugestões, indicou-se para as áreas públicas não 

ocupadas, a instalação de um parque linear, para as novas ocupações, o respeito de faixas de drenagem, 

de forma a evitar invasões em APPs, para edificações ociosas (como a antigas fábricas desativadas) 

definir novos usos públicos (como a instalação de um centro de inovação tecnológica).  
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Figura 21 – Proposta de Diretrizes Gerais de Uso e Ocupação para o Alto Tijuco Preto 
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Figura 22 - Estudo Preliminar para as eco-regiões 1, 2 e 3 do Alto Tijuco Preto. 
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Diretrizes para vegetação 

As diretrizes para a vegetação da área apontaram para a valorização do grande potencial de 

revegetação que ela apresenta. Nesse sentido, foram observados alguns critérios.  

Em primeiro lugar, a escolha de espécies nativas presentes na região de São Carlos, uma vez que o 

projeto de recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto visa oferecer interação com o lazer para a 

comunidade, paisagismo natural e o restabelecimento dos aspectos ecológicos do córrego e mata ciliar.  

O segundo ponto a ser observado foi a indicação de plantio de mudas frutíferas para a atração de 

espécies alóctones para se estabelecerem comunidades biológicas na região de reflorestamento e no 

Córrego do Tijuco. O terceiro ponto foi a garantia da biodiversidade das espécies escolhidas, visando 

favorecer o aspecto ecológico e propiciar na questão do paisagismo a harmonização com as 

características da região.  

Assim, o plantio de espécies buscaria restabelecer ambientes hoje degradados, possibilitando a 

manutenção de nascentes, as quais exigem espécies próprias para estas áreas, bem como as matas 

ciliares, as quais são elaboradas com espécies vegetais também específicas. Mais que um simples plantio 

de árvores nativas, a observância de critérios técnicos norteou os processos de elaboração dos planos 

de recuperação ambiental, permitindo ao reflorestamento a retenção de sedimentos, evitar alagamentos, 

controlar o fluxo de água, melhorar e manter a qualidade da água e o restabelecimento de espécies e a 

flexibilidade com a utilização pública. 

Desta forma, a partir dos critérios apontados, foram estabelecidas prioridades de reflorestamento 

para as diferentes áreas de recuperação. 

Nas áreas de nascentes foi proposto um reflorestamento com alta densidade visando a proteção e 

manutenção das propriedades ecológicas e da qualidade de água. Estas áreas deverão ser isoladas com 

cerca e acero, protegidas de fogo e animais, realizadas a remoção dos entulhos e posteriormente a 

restauração florestal. 

Nas áreas de margens sem cobertura florestal foi proposto um reflorestamento com alta densidade 

e contenção natural de margens. Nestas áreas objetiva-se a manutenção de características ecológicas e 

contenção de erosões, bem como controlar o fluxo de água. 

Para as áreas marginais com passeio público foi proposto reflorestamento com média densidade 

visando o restabelecimento de condições ecológicas e permitindo a circulação de pedestres e ciclistas 

para contemplação paisagística. 

As áreas com remanescentes florestais foi proposto reflorestamento com baixa densidade visando 

complementar a diversidade e a abundância de espécies já presentes, mantendo as funções ecológicas.  

E as áreas de praça foi proposto reflorestamento paisagístico. Neste caso, o objetivo do 

reflorestamento foi restabelecer de forma mais harmoniosa a paisagem das praças existentes. 
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Figura 23 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 

 

 
Figura 24 – Diretrizes voltadas à vegetação do Alto Tijuco Preto. 
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Figura 25 – Croqui esquemático para o trecho Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes para o Sistema Aquático 

Um dos principais aspectos apontados para as diretrizes do sistema aquático do Alto Tijuco Preto 

foi a elaboração de propostas de manejo e recuperação do sistema.  

Uma das variáveis de grande importância para a restauração dos processos ecológicos de rios é o 

desenho canal fluvial. Segundo WADE et al. (1998), umas das diretrizes para o sucesso dos projetos de 

reabilitação de rios, é que estes sejam o mais realístico possível estando em sintonia com os 

requerimentos funcionais do sistema. Neste caso, para o Alto Tijuco Preto, a pavimentação do fundo 

utilizando concreto foi desaconselhada sugerindo-se materiais mais permeáveis.  

Outra variável foi o reflorestamento das áreas de manancial para a preservação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos bem como, para a preservação das comunidades 

aquáticas que são importantes para a manutenção dos aspectos funcionais do sistema. 

A complexação de habitas aquáticos também foi considerada indispensável como estratégia para a 

manutenção das comunidades biológicas. Além disso, incluíam-se diretrizes de abertura dos trechos 

canalizados, elevação de vias públicas e reconstituição dos meandros, sendo aspectos indispensáveis 

para a restauração das condições funcionais do sistema. 

 
Figura 25 – Diretrizes Gerais voltadas ao Sistema Aquático do Alto Tijuco Preto. 
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Figuras 26 e 27 – Simulação DECH e SIRHMA - sistema de corredeiras e remansos artificiais para 

serem implementados na recuperação do Alto Tijuco Preto. 

 

Diretrizes Para o Sistema de Drenagem Pluvial 

Após uma análise preliminar dos estudos hidrológicos e do diagnóstico ocupacional apresentado 

para o Alto Tijuco Preto, foram propostas medidas e ações para a prevenção e combates às inundações 

e de recuperação ambiental do sistema, visando à implementação de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana adequado e eficiente. 

As diretrizes foram divididas em medidas estruturais e não estruturais. 

Medidas estruturais são aquelas relacionadas às intervenções físicas, caracterizadas como obras 

destinadas a controlar o escoamento das águas. Estão diretamente voltadas a remediar os problemas 

existentes em áreas urbanizadas, compreendendo modificações em seções transversais de cursos d’água 
e obras para armazenamento temporário das águas da chuva.  
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Em seguida, são apresentadas algumas propostas de medidas estruturais de controle pluvial para o 

Alto Tijuco Preto: 

 

Medida                       Vantagens 
Desvantagens / 

Problemas 
Reservatórios de 

detenção e de 

filtragem 

Elevada capacidade de 

drenagem  

Custo elevado; 

disponibilidade espacial 

Microreservatórios 

nos lotes para reuso 

de águas pluviais 

Baixo custo unitário; 

reuso da água; 

disponibilidade espacial 

Integração social; baixa 

capacidade de redução das 

vazões de pico a curto 

prazo 

Renaturalização na 

várzea 

Contemplação do local; 

disponibilidade de 

espaços para lazer 

Baixa capacidade de 

redução das vazões de pico 

e do volume de 

armazenamento a curto 

prazo 

 

Medidas não-estruturais são aquelas que possuem caráter preventivo e estão incluídos em 

programas de curto, médio e longo prazo das administrações municipais. O controle resulta na redução 

dos impactos a jusante na bacia, alterando as tendências de ocupação e minimizando as cheias nos 

canais. 

Dentre as medidas não-estruturais propostas, destacaram-se: programas de educação ambiental, 

disposição de resíduos sólidos, participação pública na gestão dos recursos hídricos, instâncias de 

planejamento. 

Nos casos críticos de enchentes urbanas foram indicados desapropriações das áreas e implantação 

de parques municipais com áreas de detenção de cheias e mecanismos de dissipação de energia das 

águas, respeitando o previsto em legislação para APPs; 

 

Diretrizes para Legislação 

As diretrizes para os aspectos legais apontam para a garantia da efetivação dos princípios 

considerados no Plano Diretor Municipal, assim como, a regulamentação de suas leis específicas.  

Além disso, também sugeriu-se a elaboração de Planos de retenção e reuso de água pluvial na 

escala de lote, detenção de água na escala de micro- e macro-drenagem, contenção de sedimentos em 

áreas produtoras, fiscalização de esgotos clandestinos, penalização das responsabilidades sob impactos 

ambientais, fomento da revitalização ambiental dos lotes antigos, modernização das travessias urbanas, 

inclusão de novas normas legais (Leis Municipais) para uso e ocupação do solo, implantação de Parques 

Lineares, construção de áreas de lazer e praças, inserção de Reserva Ecológica em Área Urbana. 

Cabe aos planos instituir instrumentos e padrões que combatam a degradação ambiental e a 

redução da qualidade de vida na área e conseqüentemente na cidade.  
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Diretrizes para Educação Ambiental 

A principal diretriz apontada para iniciar um processo de educação ambiental na bacia, foi a 

criação e o estabelecimento operacional de uma Associação de Bacia do Tijuco Preto.  

Através de uma associação 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 

Bacias Hidrográficas (CBH’s), que atua de forma mais ampla não levando em conta as necessidades 

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

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

De forma clara e objetiva, as Associações de Bacia Urbana seriam organizações sem fins 

lucrativos, com reconhecimento legal de pessoa jurídica, que, amparada por um corpo técnico 

qualificado, realizariam a tarefa de aproximação da população com as questões ambientais pertinentes e 

a prática da Educação Ambiental, sob orientação de equipes interdisciplinares orientadas por 

profissionais diversos.  

Além da perspectiva de criação de uma Associação de Bacia, a situação apresentada pela bacia 

urbana do córrego do Tijuco Preto favorece a implantação de um projeto de Bacia Escola, que é a 

infra-estrutura de apoio necessária para auxiliar pesquisas científicas e projetos que visem o 

desenvolvimento tecnológico que atendam às demandas sociais face aos problemas ambientais 

relacionados aos impactos causados sobre os recursos hídricos urbanos. Além disso, podem abrir 

espaço de incentivo à criação da consciência ambiental dos atores envolvidos (em escolas, por 

exemplo) na gestão ambiental pública, sendo possível relacionar causas e efeitos da hidrologia urbana 

através da hidrosolidariedade, com participação efetiva da população (Esteves & Mendiondo, 2002). 

Compondo a integração e surgindo como contrapartida para as universidades e/ou centros de 

estudo e tecnologia envolvidos como parceiros neste processo de implantação e estruturação estarão 

interligados através de três componentes interseccionados: Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Mendiondo, 2002). As Associações de Bacia e Bacia Escola podem existir somente com o 

envolvimento e a participação popular, o apoio científico-tecnológico universitário e a atuação política 

da administração pública. 

 

 
Figura 28 – Componentes Ciência, Tecnologia e Inovação, inter-relacionadas para a criação de uma 

Bacia Escola (extraído de MENDIONDO, 2002). 
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Apresentação 

A etapa de cenários para o Prótijuco consistiu na elaboração de estudos para a identificação das 
intervenções, integração de escalas de intervenção e alcances dos modelos escolhidos, avaliação da 
participação social e dos aspectos legais, proposição de métodos específicos para a recuperação das 
várzeas, identificação de princípios, ações e manejo integrados para avaliar os impactos ambientais, 
restrições para a recuperação ambiental, avaliação do potencial de controle de enchentes e 
quantificação física e financeira. 

De acordo com Doll et al (2003), cenários são projeções de situações futuras tendo em vista a 
solução de um problema, a melhora de uma condição insatisfatória ou o alarme para previsões 
negativas ou positivas ao ambiente. Os cenários podem transformar na possibilidade de testarem 
inúmeras alternativas simultâneas numa mesma ação projetual. 

Para a composição dos cenários, a equipe utilizou imagens retrospectivas encontradas através dos 
anos 60, 70 e 1998. A partir da classificação de uso do solo destas imagens, a extensão temporal aplicou 
cenários prospectivos para até 15 anos. Os cenários futurísticos se comportam como cenários de 
intervenção com Plano Diretor e cenários tendenciais sem Plano Diretor.  

Vale ressaltar que os cenários descritos neste trabalho foram elaborados no ano de 2003. Portanto, 
a relação feita foi: cenários a curto prazo para 2005 (início da implementação), cenários a médio prazo 
para 2010 (consolidação de cenários) e cenários a longo prazo para 2015 (efetivação de propostas).  

Os exercícios de cenários fizeram parte de um contexto integrado para futuras perspectivas com e 
sem plano diretor, tendo em vista a elaboração de elementos que demonstrassem proximidade para 
uma realidade vindoura. Portanto, esta etapa foi considerada fundamental para um Plano de Bacia 
como um instrumento aberto à tomada de decisões. 

 

Cenários Para Ocupação Urbana 

Áreas Livres e Sistema Viário - Com Plano 

2005 - Implantação de trecho do parque linear urbano; desvio da marginal; negociações visando 
reverter a situação de loteamentos ilegais não ocupados; garantia das áreas verdes. 

2010 - Ampliação do parque linear e potencialização de seu uso; criação de instrumentos que 
determinem índices de ocupação e densificação compatíveis com as características locais; incentivos à 
manutenção de áreas verdes; provisão de áreas para equipamentos públicos. 

2015 - Garantia das áreas previstas para o todo do parque; recuperação de suas nascentes antigas; 
consolidação do parque como área de lazer para a cidade; regulamentação de instrumentos citados, 
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com incentivos e sanções para que seja garantida a ocupação do solo de maneira mais ambientalmente 
viável. 

Áreas Livres e Sistema Viário - Sem Plano 

2005 - Afirmação dos loteamentos ilegais na área; implantação de trecho de marginal ao córrego; falta 
de mobilidade e acessibilidade na bacia; aumento da taxa de impermeabilização do solo; diminuição de 
áreas verdes; ausência de instrumentos que procurem garantir à bacia qualidade ambiental e de vida. 

2010 - Ampliação de vias marginais e canalização do córrego; parcelamento das áreas restantes pela 
valorização imobiliária; falta de controle na ação individual do lote; não garantia de áreas permeáveis; 
ausência de equipamentos. 

2015 - Consolidação da negação do córrego; ações guiadas pela lógica do mercado; cenário totalmente 
antropizado e modificado, tendo o córrego como um grande coletor de esgotos que importuna a cidade 
nas épocas de enchentes. Altos gastos injustificados em medidas estruturais de curto prazo na tentativa 
de reverter estes danos causados pela falta de planejamento anterior. 
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Figura 29 – Espacialização de Cenários Temporais para Uso e Ocupação 

 

Águas Residuais Tratadas - Com Plano 

2005 - Construção de interceptores que evitem o lançamento dos esgotos no córrego do Tijuco Preto, 
viabilizando o plano de recuperação e a implementação do parque. 

2010 - Estação de tratamento de esgotos para a cidade.  

2015 - Atendimento da rede de coleta de esgotos para toda a bacia de maneira eficiente e adequados 
índices de tratamento de esgoto para evitar contaminação de corpos d’água. 

 

Águas Residuais Tratadas - Sem Plano 

2005 - Emissão de esgotos no rio, in natura. 

2010 - Ampliação da carga de esgoto no corpo d’água, com aumento da ocupação na bacia. 

2015 - Multiplicação de animais e aumento da poluição gerada pelos esgotos lançados diretamente no 
córrego; mau-cheiro e morte do rio. 
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Figura 30 – Espacialização de Cenários Temporais para Água Residuais Tratadas 

 

  
Figuras 31 e 32 – Espacialização de Cenários Com e Sem Plano Diretor 

 

Níveis de Ruído - Com Plano 

2005 - Diminuição dos níveis de ruído devido a impossibilidade de tráfego de veículos na sentido 
longitudinal de todo o parque, exceto em trechos específicos, como também a diminuição da 
velocidade de circulação nas travessias.  

2010 - Diminuição contínua dos níveis de ruído pelo motivo anteriormente mencionado e aumento e 
crescimento da vegetação em toda a bacia.  

2015 - Manutenção de níveis adequados de ruído, com a diminuição da pressão antrópica, aumento da 
arborização entre outros fatores. 

Níveis de Ruído - Sem Plano 

2005 - Aumento expressivo das agressividades sonoras com a elevada velocidade de circulação 
possibilitada pela continuidade da avenida marginal. 

2010 - Grandes índices de ruído devido às excessivas velocidades de circulação, possibilitadas pela 
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construção de todo o trecho da marginal, cuja largura e tipo de pavimento propiciam a circulação a 
velocidades elevadas. 

2015 - Níveis elevadíssimos de ruído quando se acrescenta aos motivos já citados o aumento do 
número de veículos em circulação e pressão antrópica na área. 

 

Qualidade do Ar - Com Plano 

2005 - Início de melhoria da qualidade do ar com diminuição do tráfego e crescimento da área vegetada 
na bacia. 

2010 - Despoluição do córrego, com a interrupção dos lançamentos de esgoto e crescimento da 
vegetação do entorno, levando a uma melhoria significativa da qualidade do ar. 

2015 - Manutenção de níveis adequados de qualidade do ar com a continuidade do projeto de 
recuperação. 

Qualidade do Ar - Sem Plano 

2005 - Aumento dos níveis de poluição atmosférica, devido a grande circulação de veículos e 
diminuição das áreas verdes. 

2010 - Aumento da ação antrópica e extinção das áreas verdes, gerando a circulação de maior número 
de veículos, acarretando maiores concentrações de gases como o CO2. Continuidade de odores 
desagradáveis em trechos do córrego, devido o lançamento de esgoto 

2015 - Níveis maiores de poluição com o  aumento do tráfego na área associado as más condições de 
dispersão de poluentes. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Fase de implantação das mudas de espécies florestais nativas constituindo proteção integral no 
entorno da nascente, diminuindo desta forma a deposição de entulhos, a ocupação irregular e 
aumentando a cobertura vegetal. Com a intervenção na área, o despejo de esgoto será interrompido. 
Haverá também proteção das áreas de nascentes e margens do rio, conciliação de trajeto viário e 
adequação ambiental, com implantação de mudas nativas e parques urbanos. Haverá garantia da área 
verde destinada ao parque e criação de instrumentos que visem a implementação das áreas verdes 
pensadas na bacia. 

2010 - Após 5 anos do plantio das mudas de espécies florestais nativas, este trecho deverá apresentar 
um extrato florestal com aproximadamente 3 metros de altura, com predomínio das espécies pioneiras. 
Deverão ser paralisadas as ações de despejo de entulhos, aumentando a cobertura vegetal diminuindo 
os processos erosivos e o assoreamento do córrego. Em alguns trechos, o córrego assumirá seu antigo 
leito e terá proteção das mudas plantadas. Algumas árvores no entorno da ciclovia e vias já deverão 
apresentar florescimento. Haverá regulamentação de instrumentos e planejamento para as áreas verdes 
da bacia de maneira integrada. 

2015 - Após 10 anos do término do plantio de mudas de nativas, a mata implantada deverá apresentar 
um dossel de aproximada-mente 6 metros de altura com, pelo menos, 2 extratos florestais. Deverá ter 
início a morte de algumas espécies pioneiras dando lugar ao desenvolvimento das espécies secundárias 
tardias e clímax. Dessa forma, a fauna deverá ser atraída, fazendo com que novas espécies sejam 
introduzidas no sistema. O córrego do Tijuco terá a proteção de suas margens feita por mata mais 
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densa implantada próximo às suas margens. Restabelecimento florestal deste trecho, com a recuperação 
das funções ecológicas da mata ciliar. Haverá implementação de áreas verdes de maneira integrada em 
toda a bacia, visando questões relativas à drenagem urbana, lazer etc. Adequadas gestão e manutenção, 
bem como arborização de vias públicas. 

 

Cenários Para Vegetação / Áreas Verdes - Com Plano 

2005 - Da mesma forma que a atual, daqui a 2 anos a situação será semelhante a que se encontra hoje, 
ou seja, ausência de vegetação, deposição de entulhos, presença de animais, despejo de esgotos, 
pastoreio e incidência constante de fogo, assoreamento da calha do rio.  Haverá diminuição das áreas 
verdes por conta de ocupação dos loteamentos ilegais aprovados. 

2010 - Daqui a 7 anos a situação neste trecho será muito pior do que a que se encontra hoje, ou seja, 
ausência de vegetação, grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas 
sobre o córrego, ocupação irregular com imóveis e proliferação de animais nocivos à saúde, problemas 
com a rede de esgoto, maior erosão das áreas de solo descoberta, aterro de nascentes e trânsito de 
veículos intenso. Haverá redução das áreas de preservação permanente com a implantação do sistema 
viário marginal ao córrego e não garantia de áreas verdes na bacia. 

2015 - Daqui a 12 anos a situação neste trecho apresentará uma degradação ambiental muito maior que 
a encontrada hoje, apresentando APPs totalmente impermeabilizadas, ausência total da vegetação, 
grande aumento na camada de deposição dos entulhos, travessias clandestinas sob o córrego, 
asfaltamento de ruas sobre a área aumentando a impermeabilização, proliferação de animais nocivos a 
saúde, além de ocupações irregulares em APP. Haverá maior grau de impactação por processos 
erosivos e trânsito de veículos. Perda de nascentes e maior impacto do despejo de esgotos no rio. 
Haverá índices baixíssimos de áreas verdes na bacia por conta da ocupação das áreas de APP e pela não 
previsão e implementação destas áreas cedidas pelos loteamentos aprovados. 

 

 
Figura 33 – Espacialização de Cenários sobre o processo de Recuperação Vegetal 
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Figura 34 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Áreas Verdes 
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Cenários para o Sistema Aquático 

Os cenários para o sistema aquático foram baseados no conceito de recuperação ambiental 
funcional. Neste conceito, a recuperação ambiental funcional é aquela onde as medidas ambientais 
(estruturais e não-estruturais) garantam a recuperação das funções críticas do ecossistema. Desta forma, 
as tecnologias de recuperação para o ambiente urbano visam recriar (ou criar) uma estrutura ecológica 
funcional que se aproxime da funcionalidade de um sistema natural e que permita o desenvolvimento 
das atividades sociais. 

Das funções críticas ecológicas, quatro possuem grande interesse no contexto urbano: a 
conservação dos habitats, transformação, estocagem e exportação de materiais. A conservação de 
habitats está diretamente relacionada com a conservação da biodiversidade que é a condição básica para 
a existência de funcionalidade ecológica.  

As ações necessárias para garantir a funcionalidade ecológica do sistema estão presentes nas 
esferas de decisão e de caráter estrutural. As decisões tomadas em função dos aspectos legais, sociais e 
conceituais servirão de base para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de recuperação 
ambiental.  

A heterogeneidade de condições ambientais existentes em uma bacia hidrográfica é espacialmente 
organizada de forma semelhante a um mosaico. Esta forma de representação gráfica permite identificar 
e classificar as regiões através de atributos ou critérios.  

A elaboração de cenários em um modelo de mosaico pode ter aplicação para diferentes objetivos 
em uma mesma área de estudo. Neste caso, o mosaico será delineado através das perspectivas de risco 
ambiental uma vez que o objetivo é elaborar cenários futuros. 

Com base em uma carta geral da bacia foi possível estabelecer áreas com maior concentração de 
risco à qualidade da água e conseqüentemente, a dinâmica funcional do sistema aquático. 

As áreas estão representadas na figura. Como grande parte da área encontra-se impermeabilizada 
os dois principais critérios adotados para definir onde estão concentrados os riscos de contaminação 
dos mananciais foram as curvas de nível e as tendências de escoamento através do viário público. As 
emissões de efluentes domésticos foram consideradas como predominantes no canal do córrego.  

Observa-se na figura que as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água estão 
localizadas nas regiões adjacentes às nascentes. Isto reforça a necessidade de serem criadas zonas 
tampão próximas aos mananciais.  
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Figura 35 – Espacialização de Cenários Temporais sobre Sistema Aquático: Regiões de nascentes 
(círculos verdes) e as áreas de maior concentração de risco à qualidade da água (em vermelho). 

 

A partir do mapa de riscos de degradação foi elaborada a avaliação temporal dos cenários de 
qualidade da água. Os aspetos estruturais devem estar balizados nas diretrizes de funcionalidade 
ecológica de rios na escala de bacias hidrográficas.  

 

Qualidade da água - Com Plano 

2005 - Regulamentação de emendas municipais para a preservação de mananciais; Implantação de um 
sistema de coletor tronco de esgotos; Criação de áreas de proteção de mananciais. 

2010 - Implementação do parque linear como estratégia para preservação de mananciais; Manutenção 
dos dispositivos urbanos. 

2015 - Expansão da recuperação para outras sub-bacias e formação de um corredor ecológico. 

 

Qualidade da água - Sem Plano 

2005 - Ausência de regulamentação para o uso de áreas próximas a mananciais; Despejo contínuo de 
efluentes. 

2010 - Ocupação desordenada das áreas de manancial; Início das obras de tamponamento do canal. 

2015 - Ausência de mananciais laterais ao rio; Degradação de outras sub-bacias nos mesmos moldes da 
bacia do Tijuco Preto, devido à ausência de dispositivos legais. 

 

A seguir descreve-se o prognóstico de cenários ambientais para 2005, 2010 e 2015, visando a 
qualidade ambiental, com base nos aspectos qualitativos dos recursos hídricos. As projeções desta 
abordagem são baseadas na implementação das ações previstas no Plano Diretor do Município. Para 
esta finalidade são adotados indicadores de qualidade para a qualidade das águas, que servem como 
balizadores para os prognósticos da qualidade ambiental em recursos hídricos. Para a qualidade das 
águas é adotado o índice de qualidade das águas (IQA) elaborado pela CETESB (2002).  
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Figura 36 – Espacialização de Cenários Temporais com plano diretor, respectivamente, sobre a 
Qualidade Ambiental dos Recursos Hídricos do Alto Tijuco Preto. 

A geração dos valores adotados é baseada nas tendências de ocupação e uso do solo da bacia do 
córrego Tijuco Preto. Como nesta fase do projeto é tecnicamente impossível prever os valores exatos 
de cada variável adotada na elaboração dos índices, optou-se pela saída qualitativa conforme a escala do 
indicador. Desta forma, a qualidade da água, por exemplo, em uma condição de não tratamento de 
esgotos tende ao nível RUIM enquanto que o mesmo corpo de água se submetido a tratamento tende a 
qualidade ÓTIMA.  

Com base nas classificações é possível estimar a faixa de valores numéricos de cada indicador 
adotado (água, biota e hábitat), de forma que seja possível a tomada de decisões em pontos específicos 
para os problemas previstos. 
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Figura 37 – Diagrama de elaboração do prognóstico. 

 

 

 
 

Figura 38 - Esquema de aplicação do prognóstico para a eleição das ações ambientais. 

 

As figuras representam esquematicamente o processo de elaboração e aplicação do prognóstico de 
cenários ambientais com base em indicadores da qualidade dos recursos hídricos.  

Os dados primários para a elaboração dos indicadores são os apresentados nos relatórios II, III, V, 
VI e VII do presente estudo. Com base neste diagnóstico foram gerados os mapas com os prognósticos 
para a qualidade das águas, biota e habitat. Em ambas as linhas de prognósticos (com e sem plano 
diretor) estão indicadas graficamente as principais ações ambientais que contribuíram para a formação 
dos cenários propostos (em anexo). 
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Cenários para Drenagem Pluvial 

Os cenários propostos de recuperação ambiental abordam aspectos que direcionam o sistema de 
drenagem para uma melhor funcionalidade do canal e dos componentes hidrológicos, para interferir 
nas ações de contenção de enchentes, promoção de áreas permeáveis, acerto e regularização de canais, 
reúso de águas pluviais etc. 

Drenagem pluvial - Com Plano 

2005 - Destamponamento e construção de canal a céu aberto para a eco-região1, situada entre a Rua 
Monteiro Lobato e Totó Leite; Criação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana;  Integração da 
galeria existente com a galeria a construir do parque; Regularização do escoamento superficial em guias 
e sarjetas; Desenvolvimento de projeto de lei para a adoção de microreservatórios nos lotes, com reuso 
de águas; Planos de monitoramento ao longo do trecho através de pluviógrafos e linígrafos; Elaboração 
de minuta de lei efetiva e integrada as diversas instâncias de planejamento para a promoção de maiores 
áreas permeáveis em todos os lotes da bacia; Trabalhos de coleta seletiva na bacia evitando assim a 
diminuição do volume de escoamento ao longo do canal; Manutenção dos projetos e do sistema de 
drenagem na nova gestão. 

2010 - Adequação das travessias integrando com a condução dos canais; Regularização da coleta de 
águas pluviais que chegam no córrego; Execução e adequação de taludes e acerto do talvegue para a 
eco-região2 pós-Totó Leite; Implantação do sistema de reúso de águas pluviais com a instalação de 
microreservatórios nos lotes; Elaboração da viabilidade de projeto para reativação do reservatório de 
detenção da R. Miguel Giometti; Regularização e preservação dos trechos que interligam nascentes ao 
córrego; Instalação de réguas hidrométricas nas travessias; Manutenção e limpeza dos canais 
construídos; 

2015 - Construção de novas galerias para a coleta de águas pluviais; Verificação da viabilidade de novos 
trechos para execução de canalizações a céu aberto; Manutenção dos projetos e do PDDU para a nova 
gestão; Destaca-se que em todas as previsões levantadas, é extremamente importante que se estabeleça 
meios de ação para a manutenção dos estudos e projetos, buscando dar continuidade às estruturas de 
apoio para conservação, preservação e sustentabilidade das áreas de intervenção. 

Drenagem pluvial - Sem Plano 

2005, 2010 e 2015 – Uma não-intervenção nos aspectos inerentes a estrutura do processo de drenagem 
tendem a promover o incremento de áreas impermeáveis, a descaracterização de áreas de mananciais e 
nascentes, a ocupação desordenada em áreas de risco às inundações, o aumento das vazões máximas 
em toda a extensão do canal, a poluição e o descontrole dos resíduos sólidos que chegam nos condutos. 

 

Modelagem Hidrológica 

A realização de simulações hidrológicas identifica elementos de apoio à estrutura de drenagem 
urbana, uma vez que direciona ações para mitigação dos problemas decorrentes dos impactos no 
sistema de drenagem. A micro-bacia do Tijuco até o ponto de jusante da Rua Rui Barbosa foi 
delimitada conforme as cinco “eco-regiões” apresentadas anteriormente, tendo como exutórios de saída 
as travessias: Monteiro Lobato (seção 1), Totó Leite (seção 2), Miguel Giometti (seção 3), Antônio 
Rodrigues Cajado (seção 4) e Rui Barbosa (seção 5). 

Os parâmetros hidráulico-hidrológicos das sub-bacias e dos trechos d’água são identificados 
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através de fotos aéreas, visitas in loco, plantas topográficas, cálculos hidrológicos e linhas de tendência, 
tendo como ferramenta suporte o software AutoCAD 2002. O modelo utilizado para a apresentação 
das simulações é o IPHS-1, tendo como distribuição atual a divisão da micro-bacia em 6 sub-bacias, 10 
pontos de controle e 9 sub-trechos d’ água; posto de observação de chuva; reservatório de detenção 
para cenário futuro com Plano Diretor e cenários de recuperação ambiental estratégicos. 

A chuva observada possui duração aproximada de 1 hora, precipitações de: 2.5, 7.9, 8.1, 5.9, 3.3, 
3.6, 4.5, 2.7, 1.7, 0.6, 0.3, 0.4, 0.1, 0.1 (tormenta desagregada), totalizando 41.7mm, para um intervalo de 
tempo de chuva de 60s e período de retorno igual a 7 anos. 

Os hidrogramas de projeto encontram-se nos gráficos a seguir. 

 

Hidrograma de cheia p/ cenário passado 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário atual
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2005 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2005 COM PD  
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2010 
por travessias
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Hidrograma de cheia p/ cenário 2010 COM PD 
por travessias

0,79 (M. Lobato)

1,60 (T. Leite)

1,00 (M. Giometti)

2,21 (A. R. Cajado)

3,83 (R. Barbosa)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tempo (h)

Q
 (m
³/s

)

 
 

 



 

 

52 

Hidrograma de cheia p/ cenário futuro SEM PD 2015 
por travessias

1,55 (M. Lobato)

4,47 (T. Leite)

7,89 (M. Giometti)

8,36 (A. R. Cajado)

12,12 (R. Barbosa)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tempo (h)

Q
 (m
³/s

)

 

Hidrograma de cheia p/ cenário 2015 COM PD 
por travessias
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Figura 39 – Cenários elaborados a partir de hidrogramas de projeto para cada UP Com e Sem Plano 
Diretor para o Alto Tijuco Preto. 

 

A classificação dos solos quanto a sua permeabilidade e/ou potencial de escoamento superficial 
tem suma importância na elaboração dos hidrogramas de projeto, principalmente quando existe uma 
carência de dados ou informações que possam reduzir às incertezas encontradas. 

A elaboração dos hidrogramas de projeto para cada UP e propostas de cenários permite concluir 
que a implantação de medidas de controle para o sistema de drenagem é eficaz no combate a redução 
das vazões de pico em cada ponto de controle determinado. A adoção de áreas permeáveis nos lotes 
residenciais e industriais contribui para a redução do escoamento superficial ao longo das áreas. Em 
algumas passagens, é possível até mesmo se chegar a situação das condições passadas, através da 
adoção de um Plano Diretor de Drenagem Urbana prático, eficiente e fiscalizador. Em se tratando de 
medidas estruturais e de efeito, todas elas se mostram capazes de minimizar os efeitos a jusante das 
vazões máximas, no entanto, deve-se atentar para o fato de que essas medidas devem atuar em 
conjunto com outras medidas de caráter não estrutural, como por exemplo, a questão educacional, 
limpeza de córregos, entre outras já discutidas em relatórios anteriores. 

 

Cenários para Águas Subterrâneas - Com Plano  

2005 - Entender o processo de interação entre o córrego do Tijuco Preto e o Lençol Freático - o 
processo de entendimento e compreensão da interação entre rio e aqüífero é de fundamental 
importância para situar as formas de comunicação entre estes recursos, possibilitando determinar as 
influências provocadas por alteração destes. Por exemplo, determinar os períodos do ano que o 
aqüífero contribui para o córrego e vice-versa, possibilitando dizer que a água que corre é alimentada 
pelo aqüífero nos períodos de estiagem. / Avaliar possíveis riscos de contaminação do subsolo - a água 
subterrânea é importante reserva hídrica, e toda forma de controle que vise à preservação deste recurso 
torna-se de grande importância para garantir a utilização deste recurso para gerações futuras. / Montar 
uma rede de monitoramento de águas subterrâneas - a rede de monitoramento permite a inspeção de 
qualquer alteração sofrida no recurso subterrâneo, tanto em termos quantitativos como em termos 
qualitativos, garantindo o controle da preservação deste recurso. 

2010 - Quantificar a relação hidráulica entre o córrego do Tijuco Preto o Lençol Freático - os 
parâmetros hidráulicos entre o rio e o aqüífero tornam-se viável dentro de uma rede de monitoramento, 
permitindo medidas mitigadoras de controle destes recursos, por observação de alterações induzidas na 
rede / Recuperar possíveis contaminações do subsolo - com a detecção de áreas que sofreram algum 
tipo de contaminação seja por percolação da rede de esgoto, seja por carreamento de materiais da 
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superfície para o aqüífero ou outra forma de contaminação, pode-se acionar medidas que controlem 
uma agravação da área contaminada, podendo assim acionar medidas de recuperação destas áreas. / 
Ampliar redes permanentes de monitoramento de águas subterrâneas - a partir de uma idéia inicial, 
possibilitar a expansão das redes de monitoramento por toda a área urbana do município, tendo um 
controle de qualquer alteração provocada em qualquer recurso hídrico. 

2015 - Compreensão dos processos hidráulicos e hidrológicos envolvidos - compreensão total dos 
processos envolvidos no ciclo hidrológico da bacia, assim como a capacidade de intervenção em 
qualquer fonte de alteração na bacia. / Controle da contaminação do subsolo - capacidade adquirida 
para remediar e intervir em qualquer alteração ainda resultante. No entanto, espera-se um controle total 
das fontes poluidoras internas à bacia. / Monitorar permanentemente redes de monitoramento de 
águas subterrâneas - com a capacidade adquirida nesta bacia em termos do recurso subterrâneo, visa à 
ampliação de redes integradas dentro da área urbana do município com o subsidio de se ter um 
controle global das influências induzidas na área urbana. 

Cenários para Águas Subterrâneas - Sem Plano  

2005 - Degradação de um importante Recurso Hídrico - a falta de uma rede de monitoramento de 
águas subterrâneas impede a caracterização qualitativa e quantitativa deste recurso permitindo, assim, 
que agentes antrópicos comprometam-no de forma a inviabilizá-lo como fonte hídrica. 

2010 - Degradação do subsolo da bacia - a exposição do subsolo a áreas contaminadas resultará em 
danos e alterações ao material geológico do local. A suscetibilidade à exposição poderá resultar em 
recalques em fundações de obras na bacia, assim como a perda de características como resistência, 
compacidade e fertilidade do solo. 

2015 - Degradação total do recurso subterrâneo e da capacidade do subsolo - a não realização destas 
etapas, provavelmente, culminará com a perda do recurso subterrâneo como fonte hídrica e com a 
degradação e alteração irreversível do subsolo da bacia. 

 

Cenários para Legislação - Com Plano  

2005 - Elaboração de um Plano Diretor para a Bacia Hidrográfica do Tijuco Preto que incorpore e 
integre as diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Criação de Lei 
Específica para a Área de Especial Interesse Ambiental do Córrego Tijuco Preto, que garanta a 
implantação do Parque do Tijuco (ORDENAMENTO TERRITORIAL - Projeto de Lei - Plano Diretor, 
Cap IV, Seção II, Art.63, item VI);  Aquisição da Área da Hero para Instalação de Centro de Inovação 
Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) integrado ao Parque do Tijuco 
(INSTRUMENTO: DIREITO DE PREEMPÇÃO - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção IV,  Art.170, ítem b: 
faixa de 100m entre APP do córrego Tijuco Preto e as instalações da Industria Hero S/A); Elaboração do Estudo 
de Impacto de Vizinhança nessa área devido ao impacto causado pelo sistema viário 
(INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, ...consideram-se 
empreendimentos de impacto aqueles x: empreendimentos causadores de modificações estruturais do sistema viário); 
Elaboração de um Estatuto para a criação da Associação da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto visando 
maior participação dos moradores em projetos e ações para a bacia; Elaboração de um Sistema de 
Informações sobre a Bacia do Tijuco Preto; Criação de Instrumentos de concessão de incentivos 
fiscais; Implementação do Fundo Municipal de Defesa Ambiental a ser aplicado em projetos de 
melhoria da qualidade do meio ambiente (Lei Municipal 11236/96, Cap V, art. 15) 

2010 - Implementação do Plano Diretor para a Bacia do Tijuco Preto que incorpore e integre as 
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diretrizes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal, Urbanas e Ambientais; Implementação da 
Operação Urbana Área II do Plano Diretor (INSTRUMENTO: OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS - Projeto de Lei  Plano Diretor, Título IV, Cap I, Seção I, Art.190, item II);  Elaboração 
do Estudo de Impacto de Vizinhança para a continuidade do traçado da marginal devido ao impacto 
causado pelo viário (INSTRUMENTO: EIV/RIVI - Projeto de Lei Plano Diretor, Seção X, Art.207, 
...consideram-se empreendimentos); Associação de usuários da Bacia Hidrográfica Tijuco Preto em 
funcionamento levantando propostas para a Operação Urbana; Incentivos Fiscais sendo 
proporcionados a empreendedores que protegerem as Áreas de Proteção Permanente de suas 
propriedades 

2015 – Centro de Inovação Tecnológica para a Recuperação Ambiental (CITRA) em desenvolvimento, 
com pesquisas e atividades voltadas à diversas regiões da bacia e com aplicações e desdobramentos em 
outras bacias urbanas; Os usuários cada vez mais participando e propondo em parceria com o poder 
público na busca da maior qualidade de vida da Bacia;  Os associados dando consultoria para outros 
grupos de moradores organizarem suas Associações de Bacias Hidrográficas  

Cenários para Legislação - Sem Plano  

2005 - Legislação urbana e ambiental fragmentada; Falta de instrumentos para a recuperação da Bacia; 
Áreas suscetíveis a especulação imobiliária sem planejamento e integração com as diretrizes urbanas e 
ambientais; Falta de critérios para aprovação de loteamentos;  Área da Hero comprada por particulares 
para instalação de condomínio fechado sem relação com a cidade e com o Parque do Tijuco; 
Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana nesta área devido à falta de um Estudo de 
Impacto; Falta de articulação e participação dos moradores nos processos de decisão;  Falta de 
informações ambientais para tomada de decisões e implementação de projetos;  Falta de penalidades 
para empreendimentos que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;  Falta de 
recursos para atividade ligada a melhoria da qualidade ambiental da Bacia. 

2010 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; Região 
afetada por grandes empreendimentos habitacionais, comerciais e de negócios sem nenhuma relação 
entre si e aprovados sem critérios legais;  Moradores incomodados com a perda da qualidade urbana e 
com o grande número de remoções em função da continuidade do sistema viário; Operação Urbana 
sendo proposta sem nenhuma participação dos usuários; Falta de penalidades para empreendimentos 
que não estiverem de acordo com as diretrizes urbanas e ambientais;   

2015 - Continuidade do processo de profusão e fragmentação da legislação urbana e ambiental; A 
legislação fragmentada e voltada aos interesses do mercado imobiliários, A cidade continuando a 
crescer sem critérios urbanos e ambientais com perda da qualidade de vida e da paisagem; As áreas 
verdes e de preservação cada vez mais escassas e fragmentadas, sendo invadidas por edificações; Os 
usuários cada vez mais desacreditados no poder público e na potencialidade paisagística da região Os 
moradores totalmente desarticulados sem nenhuma instância que represente seus direitos. 

A existência de legislações em vigor, mesmo quando regulamentadas, não caracterizam condições 
suficientes para cristalizar as estruturas necessárias para garantir a gestão adequada dos recursos 
hídricos, sendo fundamental a incorporação de equipes técnicas capacitadas disponíveis e um arranjo 
institucional adequado a fim de garantir os processos organizacionais que resultem um planejamento 
estratégico com condições para a implementação de programas de ação. Coimbra (1999).  
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Figura 51 – Cenários Temporais 2005, 2010 e 2015, respectivamente, Com e Sem Plano 
Diretor sobre a aplicação da Legislação para o Alto Tijuco Preto. 

 

Cenários para Percepção/Educação Ambiental 

 

Com Plano 

2005 - Início de um processo de participação com a implementação do parque e de associação de 
moradores em prol do projeto de recuperação ambiental do Córrego Tijuco Preto; articulação de 
atividades junto à comunidade e às escolas da bacia; integração da comunidade com o desenvolvimento 
das obras de recuperação das margens do Córrego Tijuco-Preto; integração com projetos de coleta 
seletiva desenvolvidas pelo município; desenvolvimento de pesquisas sobre percepção ambiental dos 
moradores do entorno do Córrego Tijuco Preto e da cidade de São Carlos; área de abrangência 
essencialmente local – Programa Pró-Tijuco. Início de um processo de mudança de percepção do meio 
em questão, pelo qual a comunidade passa a atribuir significado ao parque. 

2010 - Canais de participação organizados em torno da implementação do Plano de Bacia. Criação de 
espaços físicos para educação ambiental no entorno do Córrego Tijuco Preto; desenvolvimento de 

2005 com plano 2005 sem plano 

2010 com plano 2010 sem plano 

2015 com plano 2015 sem plano 

1 km 3 km 
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atividades lúdicas em relação ao ambiente; produção de material de divulgação: vídeos, folders, 
adesivos; Pró-Tijuco como referência de projeto de recuperação de margens de rios, através de 
programas de visitas ao local, feita por escolas e outras entidades; cursos técnicos referentes a 
urbanismo e ambiente; participação pública na manutenção e cuidado do entorno do córrego do 
Tijuco; monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de banco de dados 
nos centros de educação ambiental da bacia; implantação e divulgação de conhecimento histórico pelos 
moradores em centros de educação ambiental dos bairros pertencentes à bacia; continuidade de 
pesquisas sobre percepção ambiental; área de abrangência: entorno da Bacia do Córrego Tijuco Preto e 
Município de São Carlos. Programa Pró-Tijuco municipal. O parque Tijuco Preto passa a ser assimilado 
como um importante e fundamental elemento da paisagem urbana, dotado de valor, indicando uma 
nova relação homem-natureza. 

2015 - Implantação de projetos de educação ambiental, visando uma mudança de valores por parte da 
população, despertando o interesse e a tomada de consciência no que diz respeito à manutenção e 
preservação do parque. Monitoramento constante, através de kits de análise de água, com formação de 
banco de dados nos centros de educação ambiental da bacia; área de modelos para estudos acadêmicos 
e centros de Educação Ambiental como canalizadores de recursos financeiros e humanos para 
trabalhos na bacia; valorização estética e ambiental do local, com incorporação de atributos ambientais 
no valor de mercado da região e área de abrangência a nível regional, como modelo para gerenciamento 
estadual de bacias hidrográficas urbanas. Referência Programa Pró-Tijuco em nível estadual. 
Consolidação do Parque Tijuco Preto como área de preservação, patrimônio da população, conferindo 
legibilidade e atratividade visual no ambiente da cidade. 

Sem Plano 

2005 - Continuação do processo de ocupação antrópica na área, acentuando a rejeição da população da 
bacia com relação ao córrego, uma vez que a maioria das edificações vira as “costas” para ele. 
Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, além de poucos canais efetivos de 
envolvimento da sociedade. 

2010 - Apatia da população com relação ao ambiente em questão, com a densificação da ocupação, da 
poluição e degradação em toda a área. Inexpressiva participação por falta de interesse e informação, 
além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

2015 - Apatia crescente da população com relação ao córrego, uma vez que ele se configura como 
descarte de resíduos e origem de doenças, mau-cheiro etc. Inexpressiva participação por falta de 
interesse e informação, além de poucos canais efetivos de envolvimento da sociedade. 

 

Integração de Cenários / Proposta de Recuperação Ambiental 

Após a finalização da etapa de proposição de cenários de recuperação, juntamente com uma 
compilação de discussões públicas realizadas em workshops temáticos e com discussões realizadas com 
a equipe contratante do poder público, o trabalho buscou apontar todos os parâmetros e indicadores 
adotados, relacionado as abordagens do projeto (ocupação, vegetação, drenagem, ecologia, legislação, 
educação ambiental) em sua totalidade, e apontando um estudo geral integrado para a progressiva 
recuperação ambiental do Alto Tijuco Preto.  

Esta proposta de recuperação foi, portanto, resultado de uma série de discussões em diversos 
níveis com atores envolvidos no projeto e consistiu na combinação dos cenários iniciais e indicação da 
viabilidade técnica e financeira do projeto. 
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O PRÓTIJUCO acredita que todas as medidas de recuperação ambiental apontadas neste Plano, 
para sua efetiva implementação, devam constantemente ser apresentadas e discutidas com grande 
parcela dos usuários da bacia, pois a plena funcionalidade do cenários ambientais é que eles sejam 
instrumentos para a tomada de decisão pela sociedade e não apenas por técnicos e gestores. 

  
Figura 52: Comparação de cenários: sem planejamento (à esquerda) e com Plano Diretor 

de Recuperação Ambiental (à direita) no Alto Tijuco Preto, São Carlos.  
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Figura 53 – Integração de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente envolvendo todos os 
aspectos ambientais estudados para o Plano Diretor de Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

   
Figura 54 – Espacialização de Cenários 2005, 2010 e 2015, respectivamente observando a 

progressiva Recuperação do Alto tijuco Preto. 

 

Conclusões Finais 

Todas as etapas de trabalho apresentadas resultaram em diversos produtos técnicos, como: 
produção de Relatórios Mensais de Recuperação Ambiental (www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/ 
hidraulica); Propostas de Renaturalização de rios urbanos como subsídios para Planos Diretores; 
Publicações nacionais e internacionais. Além disso, o projeto também gerou como resultados práticos a 
Assessoria das Câmaras Técnicas do Comdema-SC (http://www.saocarlos.sp.gov.br/smci.htm); 
Capacitação e Parceria Tecnológica de Ongs: Associação Teia Casa de Criação (www.teia.org.br); 
Organização de Workshops de Recuperação Ambiental de Bacias Hidrográficas CRHEA/EESC/USP 
(www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica); Incentivo à criação de Associação de Bacias; 
Hidrossolidariedade: doação de projetos para a campanha da fraternidade 2004 “Água: Fonte de Vida”; 
Recursos Humanos: disciplinas de graduação e pós-graduação (www.fenix.usp.br).  

10m 100m 
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Figuras 55, 56, 57 e 58 – Atividades realizadas com a equipe do PróTijuco: reuniões 

projetuais com o Poder Público Municipal (acima direita e esquerda), visitas a campo (abaixo 
esquerda) e discussões abertos (abaixo direita). 

Este trabalho foi considerado uma iniciativa inovadora no município de São Carlos, por englobar 
de maneira aberta e participativa, o lado acadêmico e da pesquisa e o lado prático da ação pública. 
Pode-se considerar que não é um trabalho fechado em si mesmo, mas pelo contrário, ele é visto como 
um arcabouço de proposições inseridas em um processo de recuperação ambiental que a cidade como 
um todo está buscando garantir, podendo servir de referência para outras bacias hidrográficas com 
realidades semelhantes.  

O Projeto PROTIJUCO apresenta-se como um diferencial em relação à gestão dos recursos 
hídricos em nível municipal, pois visa estabelecer estratégias permanentes e não-permeáveis às 
alterações políticas que ocorrem dentro do processo de sucessão dos gestores municipais.  

Acredita-se, assim, que o PróTijuco é um marco de referência a um processo que estimule o 
aparecimento de novos projetos e novas iniciativas, que pensem a cidade não apenas sob a ótica de 
intervenções paliativas e imediatistas, mas sobretudo, com propostas duradouras e sustentáveis. 
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Figura 59 e 60 – Seminários oferecidos sobre o Projeto PróTijuco para pesquisadores, 

profissionais e população em geral. 
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2.5. Perspectiva de contratação do bolsista: Em virtude de inexistência de cargos 
de professor na EESC/USP durante o período da bolsa, outras possibilidades de 
evolução de estudos de pós-graduação existem em universidades federais, em es-
pecial na UFSCar 

3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS (SINTESE) 
3.1. Justificar a modificação no plano de trabalho, caso tenha ocorrido:  
O plano de trabalho teve objetivos ampliados e resultados melhor discutidos, todos 
eles na forma de comunicações de eventos científicos nacionais e artigos científi-
cos, cuja lista aparece no Relatório da Bolsista.  
3.2. Demonstrar a articulação  entre as atividades realizadas  pelo bolsista e as pre-
vistas no projeto institucional: A bolsista teve completa interação com projetos ins-
titucionais de CNPq. A bolsista tem essencial articulação com a socialização de sua 
pesquisa, com diversas contribuições eco-sociais, dentre elas um exemplo é o da 
Criação de Associações de Moradores de Bacias Urbanas (http://www.shs.eesc.usp.br/
downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/ASSOCIAGCO-BACIA-Reunico180804+anexos.pdf).  
3.3. Identificar a contribuição do bolsista para atingir os objetivos  do projeto insti-
tucional: A bolsista contribuiu com a divulgação científica de resultados de sua bol-
sa em eventos internacionais e nacionais (ver lista completa em Relatório da Bolsis-
ta). Destacam-se dentre eles: “Metodologia Simplificada de Cenários de Planeja-
mento para a Recuperação Ambiental de Bacias Urbanas” (http://www.shs.eesc.usp.br/
downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/Mendiondo-et-al-LatinoAmerica-Hidraulica-

SaoPedro-20043.pdf).  

4. OBSERVAÇÕES FINAIS  
Especificar  informações consideradas  relevantes  que não tenham sido contem-
pladas  nos itens anteriores: A bolsista também contribuiu com apoio na formação 
de recursos humanos de graduação e pós-graduação. Dentre vários, destaca-se sua 
contribuição na dissertação de mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental do 
Eng. Florestal Rubens de Miranda Benini, com “Cenários de Ocupação Urbana e 
Seus Impactos no Ciclo Hidrológico na Bacia do Córrego do Mineirinho” (http://li-
vros01.livrosgratis.com.br/cp012555.pdf), onde há um amplo agradecimento a seu trabalho 
junto à bolsa DTI/CNPq. A bolsista atualiza seu CV Lattes e o disponibiliza aberta-
mente à comunidade seguindo orientações de CNPq.  
Também, a bolsista teve interação com uma equipe interdisciplinar muito ampla, 
nacional e internacional, dentre eles:  Dr Marcelo Montaño (USP), Alfredo A. Ohnu-

http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/ASSOCIAGCO-BACIA-Reunico180804+anexos.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/ASSOCIAGCO-BACIA-Reunico180804+anexos.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/ASSOCIAGCO-BACIA-Reunico180804+anexos.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/Mendiondo-et-al-LatinoAmerica-Hidraulica-SaoPedro-20043.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/Mendiondo-et-al-LatinoAmerica-Hidraulica-SaoPedro-20043.pdf
http://www.shs.eesc.usp.br/downloads/docentes/eduardo-mario-mendiondo/Mendiondo-et-al-LatinoAmerica-Hidraulica-SaoPedro-20043.pdf
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp012555.pdf
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp012555.pdf


ma Jr.(USP), Pedro Fernando Caballero (Defesa Civil-Sao Carlos), Eng Paulino de 
Almeida Neto, Adv. Cristiane Aparecida Guedes Ribeiro (mestranda), Eng Tatiane 
Furlaneto de Souza (mestranda USP), Biól. Flávia Bottino (mestranda USP), Eng Ig-
nazio Ignazio Giuntoli (mestrando USP), Juliana Taguti (IC), Diogo M Fernandes Al-
meida (IC), Anaí Floriano Vasconcelos (IC), Juliana P M de Andrade, Tec. Ricardo 
Camilo Galavoti (doutorando), Eng Micheli Gonçalves Fernandes (candidata à mes-
trado), Eng Fernando Simão e Silva (candidato à mestrado), EngValter G Rocha 
(candidato à mestrado), Eng Richard P Pehovaz Álvares (Univ San Marcos, Peru), 
Eng Martin Greggersen (Univ Twente, Holanda), Silvia Muchacho (academica, inter-
nacional, Paraguai), Eng Sadalla Domigos (CETESB), Prof Yosuke Yamashiki (Kyoto 
Univ, Japao), Prof. Michael Lindell (Texas A&M Univ, EUA), Dr Carla Prater (Texas 
A&M Univ, EUA).  

Pelo antes mencionado, a bolsista cumpriu com todos os objetivos, atividades e 
metas estabelecidas na proposta original, sem desvio ou mal uso de recursos pú-
blicos atribuídos a seu perfil. Portanto, considera-se APROVADO o seu relatório. 


