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RESUMO 
 
RIBEIRO, Cristiane Aparecida Guedes. (2007). Hidrossolidariedade como Princípio 
de Gestão Participativa de Risco de Inundações por Associação de Bacia. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós – Graduação das Ciências da 
Engenharia Ambiental, Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, CRHEA - 
Escola de Engenharia de São Carlos – EESC - Universidade de São Paulo, USP, 
São Carlos, 2007.   
 
 
Ao longo do Século de XXI, a cultura de solidariedade dentro de uma bacia 
hidrográfica é baseada em aspectos legais. No caso brasileiro, isto é legitimado pela 
Constituição Federal de 1988, artigo 225, caput, “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, e no artigo 3º que 
trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, o 
inciso I que diz “construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Ainda neste 
contexto, o Código Civil Brasileiro, no artigo 265 menciona “...a solidariedade não se 
presume; isto é, resulta da lei ou a vontade das partes…”. Também, visando uma 
gestão compartilhada, a Lei Federal 9.433/1997 cita no artigo 1º “... a bacia 
hidrográfica é uma unidade territorial para políticas recursos hídricos... (V)”, e “... a 
gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 
do Poder Público, dos usuários e das comunidades ”(VI). Desta forma, emerge o 
princípio de hidrossolidariedade destes contextos pré-mencionados nos cenários de 
discussão nacional e internacional. Esta pesquisa avaliou as limitações e os 
alcances do conceito de hidrossolidariedade, por meio da participação da 
comunidade nos problemas de drenagem urbana, com foco na gestão de risco de 
inundações. Embora a hidrossolidariedade seja um conceito pouco conhecido no 
Brasil, esta pesquisa estudou a viabilidade deste conceito com os atores sociais 
interessados em diferentes escalas espaciais da drenagem urbana: tanto na escala 
de lote domiciliar como na escala da bacia hidrográfica. A metodologia avaliou 
incentivos para os usuários da comunidade que aceitaram as ferramentas de 
hidrossolidariedade frente a problemas ambientais na gestão de inundações 
urbanas. Essas atitudes buscaram estimular a solidariedade e a responsabilidade 
cidadã na dimensão espaço-temporal. Em uma bacia estudada, os usuários 
participaram da criação de uma Associação legalmente constituída por meio da 
metodologia explicada nesta pesquisa: “Associação Amigos da Bacia do Tijuco 
Preto.” Utilizou-se como ferramenta confirmatória entrevistas pessoais com usuários 
de duas bacias hidrográficas, Tijuco Preto e Gregório; analisaram-se dúvidas e 
realimentações de informações para propor e planejar a tomada de decisões no 
gerenciamento de recursos hídricos. Esta gestão foi caracterizada como 
participativa, compartilhada, integrada e continuada. Resultados da pesquisa 
apontaram que as partes possuem interesse e disponibilidade para desenvolver e 
compartilhar seu conhecimento sobre gestão de risco de inundação, bem como o 
espírito participativo e de solidariedade, para aplicação em sua comunidade com a 
finalidade de melhoria ambiental e bem estar do ser humano. 
 
Palavras – chave: gestão de risco de inundação, hidrossolidariedade, associação 
de bacia hidrográfica. 
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ABSTRACT

RIBEIRO, Cristiane Aparecida Guedes. (2007). Hydrosolidarity as a principle of 
participative management of flood risk for basin association. M. Sc. Dissertation - 
Programa de Pós -  Graduação das Ciências da Engenharia Ambiental, Centro de 
Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, CRHEA - Escola de Engenharia de São 
Carlos - EESC - Universidade de São Paulo, USP, São Carlos, 2007.   

Throughout the XXIst Century, a culture of solidarity within a river basin is based on 
legal aspects. In Brazil, it is legitimated by the Federal Constitution of 1988, article 
225, caput, “Everybody is entitled to a ecologically-balanced environment, as well of 
common using by the people and essential to a healthy life quality, being imposed to 
the Public Power and the collective society the duty to defend it and to preserve it for 
the presents and future generations”. In the article 3 states about the fundamental 
objectives of the Federal Republic of Brazil, where in the item I says “to build a free, 
just and solidarity society.” Still in this context, the Brazilian Civil Code, in the article 
265 mentions “... the solidarity it is not presumed by itself; it is the result by law or by 
the willingness of the parties….” Also, seeking a shared management, the Federal 
Law 9.433/1997 mention in the article 1 “... the river basin is a territorial unit for water 
policies... (V)”, and “... water resources should be decentralized and to count with the 
participation of the Public Power, of the users and of the communities” (VI). Thus, the 
“hydrosolidarity” emerged from those fore-mentioned contexts at national and 
international arena. This research assessed the strengths and weaknesses of the 
concept of hydrosolidarity, thereby analyzing an application to urban drainage with 
community participation. Although hydrosolidarity is a concept not well known in 
Brazil, this research studied the feasibility of this concept with stakeholder and at 
different scales, either at the domiciliary lot or at the whole river basin scale. The 
methodology evaluated incentives for the community's users that accepted the tools 
of hydrosolidarity front to environmental problems in the management of urban 
floods. Those attitudes promoted stimuli toward citizenship solidarity and 
responsibility at spatiotemporal dimensions. Urban river basin users participated 
through the statements of the bylaws of a river basin association officially constituted 
through this research: the “Association Friends of Tijuco Preto River Basin”. Through 
personal interviews to uses from two urban river basins, Tijuco Preto and Gregório, 
some doubts and feedbacks were surveyed in order to propose planning and 
decisionmaking on water management featured as participative, integrated and 
continuous. Results of the research depicted that social stakeholders had interests 
and willingness to develop and share their knowledge on flood risk management as 
well their participative solidarity to be applied into the community looking forward to 
achieving a higher environment and human well-being.

Key-words: flood risk management, hydrosolidarity, river basin association. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O gerenciamento focalizado na participação solidária entre os vários setores 

sociais, com tomada de decisões responsáveis e planejadas, surge como um 

modelo para permitir o acesso à água por parte dos usuários das bacias 

hidrográficas. Uma das maneiras para que ocorra esta interação e participação é 

transferir conhecimentos à população através de princípios de Hidrossolidariedade 

para uma gestão de bacia hidrográfica compartilhada.  

A Constituição Federal, BRASIL (2005 a) Título VIII, “Da Ordem Social” 

Capitulo VI, Do Meio Ambiente, artigo 225º, caput, impõe que “ Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Além disso, traz 

como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o artigo 3º, 

inciso I, que menciona que se deve construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

O Código Civil, BRASIL (2002 b) no seu artigo 265º Capítulo VI, “Das 

Obrigações Solidárias”, estabelece: “A solidariedade não se presume; resulta da lei 

ou da vontade das partes”. Para existir a solidariedade social em relação à bacia tem 

que haver estas condições: “lei” ou “vontade” do cidadão em participar.  

Para complementar o Código Civil em relação à solidariedade social em 

bacias hidrográficas temos a Lei nº. 9.433/97, BRASIL (1997) que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e que apresenta como base um dos seus 
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fundamentos: a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do poder público, dos usuários e das comunidades.  

Tendo o cidadão despertado a vontade de participar nas discussões e atuar 

na resolução dos problemas referentes à sua bacia, temos a hidrossolidariedade 

legal.  

A constituição de associações de usuários de bacias consolida o conceito de 

Hidrossolidariedade legal, segundo o qual a interação da população orientada pela 

administração local e eventualmente junto com grupo de pesquisa da universidade 

pode interagir no gerenciamento e planejamento de riscos de inundações e 

preservação da bacia. Legalmente o conceito de hidrossolidariedade pode indicar 

apoio para a criação de associações de usuários de bacias hidrográficas. 

A pesquisa trata da integração do conceito de hidrossolidariedade discutindo 

suas limitações e alcances por meio de associações de usuários de bacias 

hidrográficas a partir de seu Plano Diretor numa análise de gestão participativa no 

risco de inundações em bacia hidrográfica.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral é avaliar os alcances do princípio de “hidrossolidariedade” por 

meio do estudo teórico e prático como estratégia de participação da comunidade na 

gestão de risco de inundações por associação de usuários de bacia hidrográfica 

visando a um Plano Diretor local.    

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

A presente pesquisa tem como objetivos específicos:  

1. Revisar o conceito de “hidrossolidariedade”, avaliando limitações e 

alcances no contexto nacional e internacional, como um instrumento da gestão de 

riscos de inundações; 

2. Constituir de forma aplicada a “hidrossolidariedade” por meio de 

participações da comunidade em associação de usuários de bacia hidrográfica;  

A partir da constituição da associação, levantam-se questões específicas por 

meio da pesquisa participante durante as reuniões dos associados e é elaborado um 

pré-roteiro para a realização de entrevistas com os usuários das bacias estudadas 

com o intuito de coletar relatos para fomentar a participação da sociedade civil na 

gestão de bacia hidrográfica.  
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3. Coletar relatos de usuários de bacias hidrográficas sobre o conceito relativo 

à “hidrossolidariedade” que visem a medidas não-estruturais na escala de 

macrodrenagem e na escala de lote domiciliar. 

Na macrodrenagem, analisam-se políticas públicas ligadas a Sistema de 

Alerta Antecipado de inundações, e na escala de lote domiciliar, políticas públicas de 

incentivo para ocupações sustentáveis.   

A figura 1 apresenta de forma breve o organograma da pesquisa com os seus 

objetivos, metodologia e resultados esperados. 
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Figura 1 - Organograma da pesquisa 

LEGENDA 

             Objetivo Geral 

             Objetivo Específico 

             Metodologia 

             Resultado Esperado 

OBJETIVO GERAL 
Avaliar os alcances do princípio 
de “hidrossolidariedade” por 
meio do estudo teórico e prático 
como estratégia de participação 
da comunidade na gestão de 
risco de inundações por 
associação de usuários de 
bacia hidrográfica visando a um 
Plano Diretor local.    

(Cap. 2) 

Pesquisa de Campo: Entrevista 
Estruturada – GOODE & HATT 
(1997) E LÜDKE & ANDRÉ 
(1986).                            

(Cap. 4) 
Pesquisa de Campo: Entrevista Estruturada - GOODE & HATT (1997) E 
LÜDKE & ANDRÉ (1986).  

(Cap. 4) 

3. Coletar relatos de usuários de 
bacias hidrográficas sobre o 
conceito relativo à 
“hidrossolidariedade” que visem 
a medidas não-estruturais na 
escala de macrodrenagem e na 
escala de lote domiciliar.  

(Cap. 2) 

Percepção sobre medidas 
não estruturais para a 
macrodrenagem (Sistema 
de Alerta e monitoramento 
com a “sinaleira 
hidrossolidária”).  
             (Cap. 6) 

Percepção sobre medidas 
não estruturais na escala 
de lote domiciliar (“IPTU 
hidrossolidário”).      
              (Cap. 6) 

Implantação da associação 
de usuários de bacia 
hidrográfica legalmente 
constituída.  

(Cap. 6) 

2. Constituir de forma aplicada a 
“hidrossolidariedade” por meio 
de participações da comunidade 
em associação de usuários de 
bacia hidrográfica. 

(Cap. 2) 

Enumeração das limitações 
e alcances do conceito de 
Hidrossolidariedade através 
do estudo teórico e prático. 

(Cap. 6) 

1. Revisar o conceito de 
“hidrossolidariedade”, avaliando 
limitações e alcances no 
contexto internacional e 
nacional, como um instrumento 
da gestão de riscos de 
inundações. 

 (Cap. 2) 

A) Revisão da Literatura: autores principais:                               (Cap. 4)   
        1) MENDIONDO (2002); 
        2) FALKENMARK & FOLKE (2002). 
B) Fundamentos legais da Hidrossolidariedade :                                  
        1) Constituição Federal de 1988, BRASIL (2005 a) - artigo 225 
caput e artigo 3º (inciso I);  
       2) Código Civil, BRASIL (2002 b), art. 265;  
       3) Lei nº. 9.433 de 8 de janeiro de 1997, BRASIL (1997), artigo 1º, 
(inciso V e VI);  
C) Em relação ao uso do conceito de Hidrossolidariedade na 
constituição da associação de bacia, são utilizados a revisão da 
literatura e os fundamentos legais.                                                                 

A constituição da associação é realizada através de:                                  
A) Pesquisa Participante - GAJARDO (1986). 
B) Parte legal da formação da associação de bacia: 
1) Constituição Federal de 1988, BRASIL (2005 a) – artigo 225, caput e 
artigo 3º (inciso I); 
2) Código Civil, BRASIL (2002 b) – artigo 265, para o conceito de 
hidrossolidariedade legal; 
3) Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – Disciplina a Política Nacional 
de Recursos Hídricos, BRASIL (1997) – artigo 1º, inciso VI , artigo 47, 
inciso II e artigo 48; 
 4) Lei nº. 7.663, de 30 de dezembro de 1991 - Política Estadual de 
Recursos Hídricos e do Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, SÃO PAULO (1991);  
5) Lei nº. 10.257, 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, PMSC 
(2001) – artigo 2º, inciso II; 
6) Lei nº. 13. 691 de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do 
Município de São Carlos – SÃO CARLOS (2005);  
7) Código Civil, BRASIL (2002 b) artigos 44 ao 61;   
8) Lei de Registros Públicos nº. 6.015 de 03 de dezembro de 1973, 
BRASIL (1973).  
Pesquisa de Campo: Entrevista Estruturada – GOODE & HATT (1997) e 
LÜDKE & ANDRÉ (1986).  

(Cap. 4) 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Esta seção trata do primeiro objetivo específico da pesquisa que é revisar o 

conceito de “hidrossolidariedade”, avaliando limitações e alcances no contexto 

internacional e nacional, como um instrumento da gestão de riscos de inundações. 

Este conceito é exposto de forma geral através de uma revisão da literatura ligando 

vários conteúdos, divididos conforme; (1) Conceito de Hidrossolidariedade, (2) Plano 

Diretor, (3) Gestão Participativa, (4) Drenagem Urbana, (5) Gestão de Risco de 

Inundações, (6) Sistema de Alerta Antecipado na Gestão de Risco de Inundações, 

(7) Associação de Bacia Hidrográfica e (8) Incentivos à Hidrossolidariedade.   

 

3.1 Conceito de Hidrossolidariedade  

 

A Hidrossolidariedade é um conceito de planejamento espacial sustentável, 

equilibrando os recursos de água da área da montante até a jusante, e os usos de 

água do futuro com os atuais, isto é, um conceito aplicável ao espaço (em bacias 

embutidas) e ao tempo (planejamento estratégico ao plano de bacia).  

A Hidrossolidariedade para MENDIONDO (2002) é a transferência de 

conhecimento ecológico-ambiental e as ações a serem efetivadas. Este conceito se 

insere em um programa de capacitação para a liderança e compreensão dos 

processos de ocupação das bacias pelos usuários (escolas, professores, alunos, 

associações), como apresenta a figura 2.  



 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Componentes de Ciência, Tecnologia e Inovação na Bacia Escola e os 
seus principais derivados: monitoramento, planejamento e hidrossolidariedade. 

 Fonte: MENDIONDO (2002) 
 
 

Os princípios ligados à conservação da água no meio urbano e resultados da 

interseção dos componentes da figura 2, são: (1) o monitoramento dos recursos 

hídricos urbanos, (2) a hidrossolidariedade induzida pelos setores da sociedade de 

trechos de jusante e de montante, e (3) o planejamento que a sociedade realiza 

através de seu nível de participação nos Comitês de Bacias. 

MENDES (2004) afirma que a prevenção local de riscos e a sua transferência 

espacial para usuários de jusante pode ser motivada seguindo uma análise do 

gerenciamento integrado a partir da hidrossolidariedade. 

Este é um conceito que vem sendo aplicado em vários países. Em um estudo 

de hidrossolidariedade realizado no Vale Jordan, NABULSI & WOLFF (2003) 

definem a hidrossolidariedade como um termo conclusivo para princípios éticos na 

distribuição de água e como uma manobra no desenvolvimento, balanceando todas 

as ações e interessados nas regiões prioritárias que possam ser alcançadas. 

Monitoramento 

Planejamento 

Bacia 
escola 

Ciência: 
escalas  
hidrológicas  
embutidas  

Hidro-
solidariedade 

Inovação: 
Comitês de bacias 

urbanas

Tecnologia: 
bacias 
urbanas 
experimentais 
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Segundo os autores, a demanda de água vem crescendo em todos os setores 

econômicos dos países orientais surgindo a necessidade de mudança na 

distribuição dos recursos de água em termos de quantidade e qualidade. Esta 

mudança exige uma gestão de recursos de água tanto no âmbito social, ambiental e 

no que refere à sustentabilidade nas comunidades estudadas. 

FALKENMARK (2002) comenta que a sociedade se acha em um dilema 

perigoso. Enquanto a população e a demanda de água estão crescendo, os 

sintomas de fracasso da gestão de apoio a vida é um sistema múltiplo: a poluição de 

água se expandindo, a degradação dos rios e de ecossistemas, a deterioração da 

terra, a perda da biodiversidade. O desafio pode ser descrito como a gestão das 

bacias como sócio-hidroecológicas. A hidrossolidariedade tem que ser facilitada 

através de motivação dos habitantes e garantia institucional, legal e auxílio da 

sociedade. 

PIGRAM (2002), relatando sobre um estudo da bacia de Murray-Darling, na 

Austrália, comenta que uma bacia da montante até a jusante é composta por um 

mosaico que compete freqüentemente com os contrastes biofísicos, econômicos, 

sociais além de interesses da comunidade. Estes contrastes representam uma 

barreira para a realização da dependência mútua e de interesses comuns. Para se 

atingir a verdadeira hidrossolidariedade, surge a necessidade de gestão coordenada 

dos recursos de uma bacia hidrográfica. De acordo com o autor a verdadeira 

hidrossolidariedade é a realização de dependência de interesses mútuos de um rio. 

Na Espanha, em um estudo efetuado, BLENKNER (2001), referindo-se ao 

uso inadequado do conceito de hidrossolidariedade, descreve que em junho de 2001 

o parlamento espanhol ordenado pela nova Lei Plano Nacional de Água traçou a 
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transferência de água de uma parte para o Rio Ebro Sul de Barcelona e a outra 

metade da água para a bacia de Segura. 

Esta transferência foi questionada por alguns grupos da Espanha. O 

questionamento se deu devido ao fato de que o rio Ebro tem um excesso de água e 

as pessoas de Segura realmente estão numa situação de desespero em relação à 

água. Segundo o autor quase 90% da água usada em Segura é destinada para 

irrigação de colheita de alto valor e não para uso de águas urbanas. Os fazendeiros 

com menos poder aquisitivo não podem pagar para o uso dessa água. 

Depois da nova Lei do Plano Nacional de Água de 2001 a hidrossolidariedade 

não deveria se servir de subsídios públicos infinitos para o detrimento de outra 

população que se agrupa em regiões de outro lugar. O Parlamento espanhol segue 

a filosofia de livre irrigação. O plano faz com que voltemos à página de 

hidrossolidariedade desenvolvida pelo SIWI que fala da água compartilhada entre a 

montante e a jusante e entre tudo que é vivo na bacia, com base na capacidade 

social de ajustar os conflitos dos recursos naturais e não para o uso de uma parte da 

população de maior poder aquisitivo. 

De acordo com FALKENMARK & FOLKE (2002) a hidrossolidariedade parte 

do princípio de que para o gerenciamento de uma bacia é necessário envolver todas 

as suas necessidades, bem como a do ser humano solidário a ela. O desafio é unir o 

conjunto de diferentes necessidades: as necessidades da água, as necessidades do 

uso da terra, ecossistemas terrestres e aquáticos e os recursos que ambos provêm 

integrados, com a finalidade de servir como suporte a uma gestão da bacia 

hidrográfica baseada na ética. A conciliação, em bacias hidrográficas, de conflitos 

entre cada conjunto de necessidades delas com as necessidades e os interesses 
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humanos, relacionados à água, solidários contra as conseqüências ambientais 

inevitáveis são definidos como hidrossolidariedade.  

De acordo com FIORILLO (2004), incentivar a realização do princípio da 

solidariedade, significa educar ambientalmente no exato sentido de se perceber que 

o meio ambiente é único, indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser justa 

e distributivamente acessível a todos, tendo com isto também o principio da 

participação.  

 

3.2 Plano Diretor  

 

Esta parte da revisão da literatura aborda o assunto Plano Diretor que é 

dividido em quatro partes: (1) Histórico do Plano Diretor, (2) Política de 

Desenvolvimento Urbano, (3) Estatuto das Cidades e (4) Ações Específicas.  

 

3.2.1 Histórico do Plano Diretor  

 

Até meados dos anos 70, de acordo com FONTES (2000) havia o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integral (PDDI) que tratava do planejamento urbano. 

Naquela época, as formas de organizações eram de um Estado forte e controlador, 

cujo modelo econômico era de produção em série. As cidades, nessa época, eram 

organizadas por funções (trabalhar, circular etc...). Na fase modernista do 

planejamento, houve investimentos em conjuntos habitacionais como o Banco 

Nacional da Habitação (BNH) em grande escala. Naquela época muito raramente 

um Plano Diretor era implantado devido à inviabilidade econômica, falta de 

estratégias de ações, distanciamento da gestão urbana.  Além do que, segundo 
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REZENDE & CASTOR (2005), nessa época havia uma separação entre a vertente 

técnica e a política. 

A partir de meados de 70 até meados dos anos 80, para o desenvolvimento 

urbano de acordo com FONTES (2000) pregava-se a política da auto-ajuda, maior 

urbanização de favelas, lotes urbanizados e o Estado começava a exercer um papel 

menos centralizador, a participação da comunidade nos processos de planejamento 

tornava-se mais freqüente e mais suscetível de reivindicações.  

Segundo REZENDE & CASTOR (2005), com o movimento da Reforma 

Urbana, que aconteceu, como um dos principais resultados, a incorporação da 

questão urbana na Constituição Federal de 1988, que instituiu o Plano Diretor em 

seu artigo 182. Aí se menciona que a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes. O parágrafo 1 deste mesmo artigo comenta que o Plano 

Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

O Plano Diretor, também chamado de Plano Diretor de Cidades ou 

Planejamento Urbano, tem como uma de suas finalidades orientar a atuação do 

Poder Público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e rurais 

para um crescimento ordenado das cidades, assegurando melhores condições de 

vida para o cidadão.  

O tema de planejamento local veio à tona com a exigência do Plano Diretor, 

pois a Constituição Federal, BRASIL (2005 a) em seu artigo 174 concedeu 

Competência ao Município de estabelecer o Plano Diretor. Este, apesar de não ser 
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tão simples em sua preparação, deve ser elaborado por lei, sua iniciativa deve ser 

tomada pelo Prefeito e para sua formação deve existir uma complexa câmara 

técnica para abranger seus vários aspectos urbanísticos com profissional habilitado 

para um melhor ordenamento urbano, que se dá nos traçados do uso e ocupação do 

solo, zoneamento, loteamento e controle das construções das cidades.  

 

3.2.2 Política de Desenvolvimento Urbano  

 

Numa perspectiva histórica, Aristófanes, teatrólogo grego, há vinte e cinco 

séculos, respondeu que as cidades são as pessoas. Cidade, de acordo com 

REZENDE & CASTOR (2005), nada mais é que grupos de pessoas que se reúnem 

em um determinado espaço físico para se protegerem mutuamente, trocar em si os 

produtos de suas habilidades próprias, cumprirem em conjunto tarefas e trabalhos 

que não podem ou não querem realizar sozinhos. 

FIORILLO (2004) afirma que a cidade não existiu sempre, teve início num 

dado momento da evolução social e pode acabar ou ser transformada num outro 

momento por ser sede ou meio urbanístico de uma povoação.  Dessa maneira o 

direito de propriedade não é ilimitado e, sim, condicionado à sua função social. Cabe 

saber quando uma propriedade urbana cumpre sua função social. Conforme SILVA 

J. (1999), a função social da propriedade está na esfera interna do direito de 

propriedade e é um interesse que pode não coincidir com o do proprietário. 

O princípio da função social não autoriza suprir, por via legislativa, a 

instituição da propriedade privada, que se manifesta na própria estrutura do direito 

de propriedade nos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens. Porém, 

segundo SILVA J. (1999), em relação à socialização de algum tipo de propriedade 
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onde isso se torne necessário à realização do princípio, ele se põe acima do 

interesse individual.  

A Lei nº. 10. 257 de 2001, PMSC (2004) disciplina o Estatuto da Cidade. Em 

seu artigo 39 diz que a propriedade cumpre sua função social através de exigências 

de ordenação da cidade que estão expressas no Plano Diretor em vista de 

proporcionar o bem-estar de seus cidadãos. Cabem aos Municípios com mais de 

vinte mil habitantes fixarem estas exigências. Afinal é de Competência Municipal 

escrever seus planos de desenvolvimento urbano, embora muitas vezes 

condicionada à legislação estadual e federal. 

As normas de Direito Urbanístico, segundo ATTANASIO JUNIOR (2005), na 

visão tradicional, devem proteger e garantir os direitos de proprietários particulares, 

mas a visão contemporânea concebe que inexistem direitos do proprietário 

preexistentes à legislação urbanística.   

Em relação à política de desenvolvimento urbano, MEIRELLES (1993) a 

dividiu em três pontos: 

 1) Plano Diretor ou Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado é o 

complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global, 

constante do Município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, 

desejado pela comunidade ambiental local.  

2) É o instrumento técnico legal definido dos objetivos de cada Municipalidade 

e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para orientar toda atividade da 

Administração e dos Administrados nas realizações públicas e particulares que 

interessem ou afetem a coletividade.  

3) Na fixação dos objetivos e orientação do desenvolvimento do Município é a 

lei suprema e geral que estabelece as prioridades nas realizações do governo local, 



 

 

14

conduz e ordena o crescimento da cidade, disciplina e controla as atividades 

urbanísticas em benefício do bem-estar social.  

Para garantir a função social da propriedade, o Plano Diretor deve ser o 

instrumento de Gestão Política das Cidades: pacto territorial em torno dos direitos e 

garantias urbanas de planejamento participativo da sociedade organizada.  

 

3.2.3 Estatuto das Cidades  

 

O Estatuto da Cidade traz alguns instrumentos que podem garantir efetividade 

ao Plano Diretor, tais como instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos. De 

acordo com REZENDE & CASTOR (2005), os princípios que norteiam o Plano 

Diretor estão contidos no Estatuto da Cidade. É responsável pelo estabelecimento 

da política urbana na esfera municipal e pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana. As diretrizes gerais estabelecidas no Estatuto da 

Cidade, PMSC (2001) buscam orientar a ação de todos os agentes responsáveis 

pelo desenvolvimento na esfera local e ainda prevêem, no seu artigo 40, § 3º, que os 

Planos Diretores sejam revistos pelo menos a cada 10 anos. 

O Estatuto da Cidade validou o Plano Diretor como figura central e decisiva 

da política urbana: é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, sendo parte integrante de um processo de planejamento que deve 

englobar o município como um todo. Para o Poder Público aplicar alguns dos 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, é preciso que eles estejam previstos 

no contexto das leis que compõem o Plano Diretor. O Município deverá definir, 

através do Plano Diretor, as áreas de incidência destes instrumentos, e estabelecer 

os parâmetros legais, uma vez que a maior parte deles é regida por legislação 
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própria. É necessária legislação específica para a aplicação dos instrumentos 

previstos. 

O Estatuto da Cidade prevê, ainda, que o Plano Diretor seja elaborado dentro 

do contexto de gestão urbana democrática e exercício da cidadania. Os Poderes 

Legislativo e Executivo Municipais tem que garantir no processo de elaboração do 

Plano Diretor a fiscalização de sua implementação. Estão garantidas a promoção de 

audiências públicas, debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informações produzidas de acordo com o Estatuto 

das Cidades, artigo 40, § 4º, I PMSC (2001), que ainda traz como gestão 

democrática a participação da população na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento. Dessa 

forma, garante o acompanhamento direto das atividades de elaboração e 

implementação do Plano Diretor, com o pleno exercício da cidadania.  

 

3.2.4 Ações Específicas 

 

No caso de o município não cumprir as determinações citadas acima e não 

garantir a participação da população acarretará a inconstitucionalidade do Plano 

Diretor. Existem jurisprudências no caso de anulação do Plano Diretor por não haver 

participação popular: 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Capão da Canoa. Lei 

1.458/2000 que estabelece normas sobre edificações nos loteamentos e 

altera o Plano Diretor da sede do Município do Capão da Canoa. 

Inconstitucionalidade Formal. Ausência de participação das entidades 

comunitárias legalmente constituídas na definição do Plano Diretor e das 

Diretrizes Gerais de ocupação do território, bem como na elaboração e 

implementação dos planos, programas e projetos que lhe sejam 

concernentes. Violação ao 5º do art. 177 da Carta Estadual. Precedentes do 

TJRS. Eficácia da declaração excepcionalmente fixada, a teor do artigo 27 

da Lei nº. 9.868/99. Ação Procedente. (BRASIL, 2002 a).  

A participação dos diversos segmentos interessados da comunidade, 

conforme MUKAI (2004), é fundamental, não só por exigência legal, mas 

principalmente, para tornar a sua implantação uma realidade concreta.  

 
 
3.3 Gestão Participativa  

 

De acordo com REZENDE & CASTOR (2005), pode-se conceituar gestão 

como o ato de gerir, gerenciar, administrar atividades e todos os seus respectivos 

recursos do planejamento estratégico municipal. Segundo os autores, o ato de 

gestão sempre envolve pessoas (recursos humanos), atividades, processos ou 

funções e recursos diversos, tais como materiais, logísticos, financeiros, de tempo 

etc. Para a gestão do planejamento estratégico municipal recomenda-se a gestão 

participativa. 

Num dado momento histórico, segunda metade do séc. XX, de acordo com 

MACHADO (2005), o voto popular passou a não satisfazer totalmente o eleitor. A 

ausência de obrigações dos eleitos levou cidadãos a defender uma participação 

mais próxima em matéria de meio ambiente. A participação popular, visando à 
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conservação do meio ambiente, insere-se num quadro mais amplo diante dos 

interesses difusos e coletivos da sociedade.  

A Constituição Federal, BRASIL (2005 a), em seu artigo 225, caput, 

consagrou na defesa do meio ambiente, a atuação presente do Estado e da 

sociedade civil na proteção e preservação do meio ambiente, ao impor à coletividade 

e ao Poder Público tais deveres. Com isto tem–se a atuação conjunta entre 

organizações ambientais e até a sociedade civil como autora de ingressos de ações 

civis públicas.  

Referindo-se ainda à Constituição Federal, BRASIL (2005 a), seu artigo 5º, 

inciso LXXIII, traz um instrumento importante para participação da sociedade que diz 

que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe em relação ao 

meio ambiente, ficando o autor, salvo a má-fé, isento de causas judiciais e do ônus 

de sucumbência.   

Ao falarmos em participação da sociedade, conforme FIORILLO (2004), 

temos em vista a conduta de tomar parte em alguma coisa, agir em conjunto. O 

Princípio da Participação é um dos princípios que norteiam o Direito Ambiental. Para 

PEIXOTO & PEIXOTO (2005), traduz a idéia de que para a resolução dos problemas 

ambientais deve ser dada ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade.  

Neste princípio, ressalta FIORRILLO (2004), denotam-se dois elementos 

fundamentais: a informação e a Educação Ambiental. Pressupõe o Direito à 

informação, segundo PEIXOTO & PEIXOTO (2005), uma vez que cidadãos 

informados possuem melhores condições de atuar e planejar benefício em relação 

ao meio ambiente, ou seja, a Educação Ambiental é efetivada mediante a 

informação.  
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A Constituição Federal art. 225, BRASIL (2005 a), refere-se ao meio ambiente 

como um bem de uso comum do povo e determina ao Poder Público, ao Ministério 

Público, aos órgãos estaduais de meio ambiente e as prefeituras municipais, bem 

como a toda população, o dever de defendê-lo para o presente e o futuro e no § 1º, 

VI, incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

SATO (2003) comenta os princípios da agenda 21 e dentre eles o número 10 

trata que a melhor maneira de lidar com as questões ambientais é através da 

participação de todos os cidadãos interessados.  E que no plano nacional toda 

pessoa deve ter acesso às informações adequadas sobre o ambiente e que sejam 

de conhecimento das autoridades públicas, incluindo materiais de perigo em suas 

comunidades, assim como deve ter oportunidade de participar dos processos de 

tomadas de decisões ou nos movimentos sociais que possam alterar a política 

ambientalista. Os Estados devem facilitar e garantir a participação pública colocando 

as informações à disposição de todos.  

Para FIORILLO (2004), a Educação Ambiental decorre do princípio da 

participação na tutela do Meio Ambiente. Com isto, buscou-se trazer a consciência 

ecológica ao povo, como titular do Direito do Meio Ambiente, permitindo a efetivação 

do princípio da participação na salvaguarda desse Direito. Segundo ANA et al 

(2004), a participação pública gera benefícios concretos para elaboração do 

processo de concepção de Ações Estratégicas e, segundo SOUZA (2000), pode 

trazer modificações radicais no processo de decisão trazendo legitimidade em suas 

intervenções.  

Educar ambientalmente a sociedade, para FIORILLO (2004), significa: reduzir 

os custos ambientais à medida que a população atuará como guardiã do meio 
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ambiente, efetivar o principio da prevenção, fixar a idéia de consciência ecológica, 

que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas, e efetivar o princípio da 

participação, entre outros.   

A criação de mecanismos de participação em si, de acordo com GUIMARÃES 

(2001), não resulta em participação efetiva, como se vê em vários projetos de gestão 

de participação, em que representantes sociais participam esporadicamente. A 

participação só se dará, de fato, com a motivação (ação em movimento) dos atores 

sociais em atuar, criando um comprometimento com o processo, ou seja, o espaço 

da participação é dirigido ao da mobilização que se realiza num espaço público. 

Para SOUZA (2000) dado o baixo grau de conscientização e articulação da 

sociedade civil, a representatividade se dá nos setores mais organizados em torno 

de questões comuns – como sindicato, associações etc. Esta participação está longe 

de ser pura e simples, é exercida com base na motivação individual ou de algum 

outro interesse. SETTI et al. (2001) afirmam que a participação individual é uma 

etapa inicial para o gerenciamento de recursos hídricos.  

Esta participação individual é o primeiro passo para uma gestão participativa 

da sociedade em bacias partir da hidrossolidariedade. 

 
 
3.4 Drenagem Urbana  

 

SETTI et al. (2001) definem a drenagem como sendo a remoção de água 

superficial ou subterrânea, de uma área determinada. Drenagem urbana é definida 

como conjunto de medidas para minimizar o risco de inundação. 
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Estas medidas, segundo CANHOLI (2005), podem ser medidas de correção 

e/ou prevenção e se classificam, de acordo com sua natureza, em medidas 

estruturais e não estruturais para o controle de inundações. 

As medidas estruturais são definidas por TUCCI (2001) como obras de 

Engenharia para diminuir riscos de inundações e podem ser extensivas, que agem 

sobre a bacia, ou intensivas, que agem sobre o rio. Em contrapartida, as medidas 

não estruturais podem ser eficazes a custos mais baixos e seus resultados com 

perspectiva duradoura.  

Conforme MOTA (1981) as medidas não estruturais são de caráter extensivo, 

com ações abrangendo toda a bacia, ou de natureza institucional, administrativa ou 

financeira, adotadas individualmente ou em grupo, espontaneamente ou por força de 

legislação, destinadas a atenuar os deflúvios ou a orientar os ocupantes das áreas 

potencialmente inundáveis.  

A drenagem inicia-se, de acordo com TUCCI (2001), com edificações com os 

coletores pluviais ligados à rede pública, a drenagem superficial das sarjetas recebe 

a parcela superficial das ruas, calçadas, pátios e outras áreas impermeáveis ou 

permeáveis e gera com isso o escoamento superficial. O escoamento proveniente 

das sarjetas, que entra na rede através dos bueiros, e o proveniente dos coletores 

residenciais, são drenados pelos condutos pluviais que alimentam os condutos 

secundários até os principais sistemas compostos de rios, compõe a 

macrodrenagem urbana.  

O termo drenagem urbana é entendido no seu sentido mais amplo, como o 

conjunto de medidas que tenham por objetivo minimizar os riscos a que as 

populações estão sujeitos. A drenagem urbana é dimensionada em dois níveis 

principais: macrodrenagem e microdrenagem.  
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A macrodrenagem, afirma TUCCI (2001), são as intervenções em fundos de 

vale, que coletam águas pluviais de áreas providas de sistemas de microdrenagem 

ou não. Nesses fundos de vale o escoamento é normalmente bem definido, mesmo 

que não exista um curso de água perene. Obras de macrodrenagem buscam evitar 

as enchentes urbanas, isto é, construções de canais, revestidos ou não, com maior 

capacidade de transporte do que o canal natural e bacias de detenção. A 

microdrenagem aplica-se a áreas onde o escoamento natural não é bem definido e, 

portanto, acaba sendo determinado pela ocupação do solo. Em uma área urbana, a 

microdrenagem é essencialmente definida pelo traçado das ruas.  

TUCCI (2001) salienta os principais dados de uma rede pluvial de 

microdrenagem, que são os seguintes;  

1- Plantas (planta de localização dentro do Estado, planta geral da bacia 

contribuinte, planta plani-altimétrica), 2 - Levantamentos topográficos, 3 – Cadastros 

de redes existentes de esgotos pluviais ou outros serviços que possam interferir na 

área do projeto, 4- Urbanização (previstas no Plano Diretor) e 5 – Dados relativos ao 

curso de água receptor.  

 

3.5 Gestão de Risco de Inundações  

 

A gestão voltada ao Meio Ambiente, de acordo com SOUZA (2000), envolve 

um grande número de variáveis que interagem simultaneamente, sendo que, para 

gerenciar as atividades da questão ambiental, não se pode perder de vista o todo. 

Sendo assim, a gestão ambiental pode ser entendida como o conjunto de 

procedimentos que visam à conciliação entre desenvolvimento e qualidade 

ambiental. 



 

 

22

Para ARAÚJO et al. (2003), a degradação do meio-ambiente está 

intimamente relacionada ao modelo de desenvolvimento econômico adotado pela 

sociedade. Portanto, este também pode ser considerado como um fator causal de 

desastres, pois contribui na formação de situações vulneráveis.  

O planejamento de gestão de desastres relacionado às chuvas segundo 

VALENCIO et al. (2004) deve-se considerar a forma dinâmica como a 

população ocupa o território e como ela se desenvolve e organiza seu modo 

de vida a fim de poder capturar as tendências de risco, cenários de 

vulnerabilidade que podem estar sendo produzidos, com maior ou menor ou 

mesmo diferentes preocupações para o atendimento de emergência. E 

assim ampliar o esforço de sistematização integrada das séries históricas de 

variáveis sócio-econômicas da população e organização da Defesa Civil a 

fim de descobrir os gargalos presentes e antecipar-se aos gargalos futuros.  

Os problemas ambientais causados pela sociedade, em seu processo de 

construção e reconstrução de espaços geográficos, decorrem, conforme ARAÚJO et 

al. (2003), sobretudo do modo como as sociedades se apropriam da natureza, usam, 

destinam e transformam os recursos naturais. 

A gestão dos recursos naturais é definida pela Defesa Civil, de acordo com 

CASTRO (1998), como sendo a administração dos recursos, de forma a garantir o 

equilíbrio de utilização, conservação e renovação, com o mínimo de poluição ou 

degradação ambiental e redução dos riscos ou desastres.   

Segundo ARANIBAR (2004) a gestão de risco voltada para o 

desenvolvimento da sociedade, compreende as estratégias, programas e ações que 

estão dentro do processo de planejamento e estão orientados a garantir a qualidade 

de vida do cidadão, promovendo a realização de aspectos e metodologias de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, a eventos de ordem 

natural, técnica e social que podem afetar a população. 
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As áreas de risco para a ocupação humana, segundo VALENCIO et al. 

(2004), não são dadas apenas por circunstâncias naturais prévias, como 

suscetibilidades geomorfológicas de terrenos com acentuada aclividade, ou 

fundos de vale, que encontram fenômenos naturais sazonais – as chuvas. 

São construídas também pela ação social (impermeabilização dos terrenos); 

pela decisão econômica (formação de loteamentos clandestinos ou 

irregulares); pelo lastro político, pela forma de enquadrar as práticas 

individuais e/ou coletivas, o que ocorre seja através de incentivo, endosso, 

ou omissão do Poder Público. 

O Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e o Conselho Nacional de 

Defesa Civil, regulado pelo Decreto nº. 5.376, BRASIL (2005 b), no artigo 4º, traz a 

finalidade deste órgão que é realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres; 

ainda no mesmo decreto, no artigo 13, inc. X, compete às Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil – COMDECs,  ou órgãos correspondentes, analisar e 

recomendar a inclusão de áreas de riscos no Plano Diretor. 

O risco, conforme MASKREY (1998), é diretamente proporcional à 

capacidade da sociedade suportar e se recuperar do impacto resultante da interação 

de suas atividades e infra-estrutura, com um determinado fenômeno natural. 

Segundo o MINISTÉRIO DAS CIDADES & INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS (2004), o risco é uma probabilidade de ocorrer um desastre e uma 

relação entre perigo e vulnerabilidade, pressupondo sempre a perda. Em relação à 

área de risco é a área passível de ser atingida por processos naturais e/ou induzidos 

que causem desastre. 

Em relação aos riscos de desastres, CASTRO (1998) comenta que risco é 

uma probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento desfavorável, 

relacionado à intensidade dos danos e perdas. Envolve uma probabilidade 
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significativa de ocorrência de um acidente ou desastre. É uma relação existente 

entre a probabilidade de que uma ameaça de evento desfavorável ou acidente 

determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade dos seus efeitos. E ainda 

define o risco ambiental como a possibilidade de dano, enfermidade ou morte 

resultante da exposição de seres humanos, animais ou vegetais a agentes ou 

condições ambientais potencialmente perigosas. 

A gestão de risco de inundações é apresentada na Figura 3, na qual 

MENDIONDO (2005 b) relaciona as diretrizes sobre a estimativa de inundação (ciclo 

interno), rodeado de princípios determinados sobre desastres de inundações (ciclo 

externo). Ciclos de inundação acontecem não apenas quando nenhum dos 

princípios são afirmados por interessados, mas também quando não há intersecção 

(das elipses) do gerenciamento de risco de inundação poderiam ser alcançadas em 

nível de tomada de decisão. 

Alerta 
Antecipado, 
Cenários (Antes)

Reconstrução, 
Reabilitação 
(Depois)

Sistemas de 
proteção
(Durante)

Gerenciamento dos 
desastres por inundação 

(Aperfeiçoamento - 
cidade sustentável)

Controle dos 
desastres por 

inundação (espaço 
urbano seguro)

Preparo para 
riscos de cheia 
(espaço urbano 

seguro)

Infra-estrutura 
urbana e logística

Gerenciamento de
riscos de inundações

Diagnóstico de riscos 
de inundações

Previsão de riscos de 
inundações

Informações de 
fontes variadas

Análise de riscos 
de inundações

Pesquisa

Identificação de riscos 
de inundaçõesTransferência de riscos 

de inundações (seguros)

 
Figura 3 - Conceitos e princípios em gerenciamento de riscos de inundações. 

Fonte: MENDIONDO (2005 b). 
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A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo no gerenciamento de 

riscos de inundações, na fase de alerta antecipado (antes), quadro grifado na figura 

3, ocorridas em bacias hidrográficas, visando a propostas de participação da 

comunidade no gerenciamento de risco de inundações.  

 

3.6 Sistema de Alerta Antecipado na Gestão de Risco de Inundações  

 

Embora as medidas de prevenção e mitigação são úteis para reduzir os 

riscos, existem fenômenos naturais para os quais não existem medidas de 

prevenção simples. Nesses casos é necessário preparar e organizar a população 

para que, de alguma forma, se mitiguem os danos causados pelos fenômenos e se 

evitem perdas materiais e em especial humanas por causa deles. 

O risco pode se diminuído implementando-se medidas para preparar a 

população de forma a responder adequadamente perante a eventualidade de um 

desastre natural. Para pensar na implementação de um sistema de alerta antecipada 

é necessário conhecer com detalhes os fenômenos sócio ambientais, assim como os 

sinais que antecedem ou acompanham estes fenômenos. Geralmente estas 

informações sobre os fenômenos e suas características são desenvolvidas por 

diversas instituições de caráter nacional e acadêmico (universidades e centros de 

pesquisa). 

Estes sistemas de alerta integrado são baseados em três componentes: 

monitoração das condições relacionadas ao fenômeno em questão, prognósticos 

dos eventos e o alerta em si. 
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De acordo com CEPREDENAC (2006), define-se Sistema de Alerta como 

estruturas operativas que permitem reduzir os impactos dos fenômenos através da 

implementação de medidas de resposta até a eminência de um desastre. 

O alerta antecipado é a notificação prévia de que uma determinada cheia irá 

ocorrer, dentro de um futuro próximo, em uma determinada bacia. O sistema de 

controle e proteção é acionado a partir deste alerta, a fim de restringir os danos 

causados, segundo ANDRADE (2005).   

Conforme TUCCI (2001), o alerta é sistema composto de aquisição de 

dados em tempo real, transmissão de informação para um centro de 

análise, previsão e tempo atual com modelo matemático, e Plano de Defesa 

Civil que envolve todas as ações individuais ou de comunidade para deduzir 

as perdas durante as enchentes.  

A combinação destas medidas permite reduzir os impactos das cheias e 

melhorar o planejamento da ocupação da várzea. Como o Zoneamento de 

inundação pressupõe a ocupação com risco torna-se necessário que exista 

um sistema de alerta para avisar a população sobre os riscos durante a 

enchente. O seguro e a proteção individual contra enchente são medidas 

complementares, necessárias para minimizar impactos sobre a economia da 

população.  

Para PLATE (2002), o sensoriamento remoto e a tecnologia para converter 

dados meteorológicos em hidrológicos e previsões climatológicas em sistemas de 

alerta, vêm sendo explorados em vários lugares do mundo.   

O International Centre for Water Hazard and Risk Management Under the 

Auspices - ICHARM (2005) aborda em sua pesquisa o Sistema de Alerta em:  

-análises de risco de inundação em localidades diversas dos países em 

desenvolvimento;  
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-desenvolvimento de sistemas de alerta de inundação que usam observações 

por meio de satélites e outras tecnologias avançadas; 

-desenvolvimento de mapas de inundação que traçam procedimentos 

capazes de reconhecer várias condições ambientais e sociais; 

-desenvolvimento de sistemas de aversão de risco de água para comunidade 

com advertência de inundação avançada e mapas para perigo de inundação como 

meios disponíveis; 

-promoção de pesquisa hidrológica, análise, e previsão para apoiar atividades 

do ICHARM;  

-participação em programas de pesquisa internacionais, como programa de 

avaliação de água mundial, iniciativa internacional de inundação, grupo de 

prevenção da terra em Bacias não monitoradas ou com dados escassos (vide 

programa P.U.B., Decade on Predictions in Ungauged Basins, SIVAPALAN et al, 

2003).  

O Decreto Federal nº. 5.376 de 2005, BRASIL (2005 b), no artigo13, XVIII, 

comenta que compete as COMDECs, ou órgãos correspondentes, promover a 

criação e a interligação de centros operacionais e incrementar as atividades de 

monitoramento, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a previsão de desastres.  

Um desastre acontece quando estas três condições são ao mesmo tempo 

determinadas: 

A) as pessoas moram em lugares perigosos; 

B) um fenômeno extremo acontece de forma natural ou causada por certas 

atividades humanas;  
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C) e, além disto, o fenômeno externo provoca muitos danos, particularmente 

nesses lugares onde não foram tomadas medidas preventivas, ou seja, as pessoas 

estão em situação de vulnerabilidade elevada.   

Para SAMUELS (2000), a exposição de uma comunidade ou empreendimento 

ao risco de enchente é uma combinação de dois fatores: a probabilidade de 

ocorrência de enchentes na área e a vulnerabilidade da área com conseqüências 

indesejáveis e perdas econômicas causadas pelas enchentes.  

Conforme CASTRO (1998), se referindo às inundações, a organização de 

mapas de risco de inundações facilita o planejamento urbano e o desenvolvimento 

de Planos Diretores, em harmonia com os determinantes ambientais. A comunidade 

deve ser motivada para participar do planejamento de medidas preventivas não 

estruturais e estruturais. O planejamento deve ser integrado, multidisciplinar e de 

longo prazo. O consenso é importante e a filosofia dos projetos comunitários é 

semelhante à que orienta os projetos comunitários de manejo integrado de bacias, 

devidamente adaptada ao espaço urbano. 

GOERL & KOBIYANA (2005) comentam que as inundações nos últimos anos 

(1974- 2004) vêm aumentando juntamente com o número de pessoas afetadas, 

como mostra a Figura 4. Este aumento pode ser atribuído às alterações relacionadas 

como a intensa e desordenada urbanização, ocupação de áreas de risco e 

desmatamento. 



 

 

29

 
Figura 4 – Freqüência e número de pessoas afetadas por inundações no 

mundo entre os anos de 1974 a 2005.  
Fonte: EM-DAT: OFDA/CRID International Disaster Database - Université 

Catholique de Louvain, Belgium (2004) 
 

De acordo com a ONU, durante o período de 1997 a 2002, ocorreram 240 

enchentes na América do Sul ao passo que a ocorrência de secas foi de 35 e de 

ventanias, 48. No Brasil, estas enchentes causam prejuízos de mais de U$ 1 bilhão 

a cada ano (MCT/CGE). No Estado de São Paulo, entre os anos de 1998-2000, mais 

de 30% dos municípios foram afetados por enchentes ou inundações. A situação é 

semelhante em vários outros estados, chegando a atingir um percentual ainda maior 

no Rio de Janeiro, segundo ANDRADE (2005).  

TUNDISI (2003) afirma que um dos principais impactos produzidos pelo ciclo 

hidrológico é a rápida taxa de urbanização. Esta crescente urbanização pode causar 

graves conseqüências como alterar a drenagem. Além do que, pode propiciar vários 

impactos, como inundações, deslizamentos e desastres provocados pelo 

escoamento das águas. TUCCI (1998) comenta que, com o desenvolvimento 

urbano, ocorre a impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e 

pátios, entre outros.  
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3.7 Associação de Bacias Hidrográficas  

 

Este item da revisão da literatura é divido em duas partes: (1) Conceito de 

Associação e (2) Associação de bacia numa gestão de recursos hídricos.  

 

3.7.1 Conceito de Associação  

 

O atual Código Civil (2002 b) introduziu em sua Parte Geral, Livro I, Título II, 

Capítulo II o tema relacionado “Das Associações”. Segundo LOTUFO (2003), as 

associações nascem de negócios jurídicos de vontades convergentes quanto à sua 

criação e suas finalidades e podemos, então, defini-la como a entidade de direito 

privado formada pela reunião, em caráter estável, de pessoas, objetivando 

determinado fim comum não lucrativo, regida por contrato ou estatuto, com ou sem 

capital. Em razão de suas finalidades, as associações são as únicas pessoas de 

direito privado que podem ser reconhecidas como de utilidade pública.  

O conceito de associação, para DINIZ (2003), significa uma pessoa jurídica 

de direito privado voltada à realização de finalidades culturais, sociais, recreativas, 

etc., cuja existência surge com a inscrição do estatuto social, que a disciplina, no 

registro competente. Com a sua personificação, para efeitos jurídicos, ela passará a 

ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Cada um dos associados 

constituirá uma individualidade, e a associação uma outra, tendo cada um seus 

direitos, deveres e bens, não havendo, porém, entre os associados direitos e 

deveres recíprocos. Conforme DIAS (1998), o associativismo (criação de 

associações) é a forma atual mais eficiente de organização comunitária.  
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3.7.2 Associação de Bacia numa Gestão de Recursos Hídricos  

 

Entrando numa esfera Municipal, o Estatuto da Cidade, PMSC (2001), artigo 

2º, inc. II comenta que a gestão democrática das cidades se dá também por meio de 

participação da população e de associações representativas. 

Na cidade de São Carlos, que é o local de estudo, o seu Plano Diretor, Lei nº. 

13.691, SÃO CARLOS (2005), no seu artigo 2º, diz que seus agentes privados e 

sociais responsáveis pelas políticas e normas devem aplicar-se, entre seus 

princípios, inc. XII, à gestão democrática da cidade, mediante participação da 

população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade 

nos processos de decisão, planejamento, formulação, execução, acompanhamento 

e fiscalização do desenvolvimento urbano. 

Em relação aos recursos hídricos, com o advento a Lei nº. 9.433, BRASIL 

(1997) que disciplina a Política Nacional de Recursos Hídricos, o artigo 1º enumera 

os fundamentos nos quais a lei se baseia. Dentro eles está o inc. VI que diz que a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades.  

Para SILVA T. (2003) a descentralização e a participação têm sido tomadas 

como o caminho mais adequado para enfrentar os problemas da gestão das 

políticas públicas, sobretudo em nível local. A participação, no processo de tomada 

de decisões, pode ser um exercício para o povo para exercer sua cidadania.  

Participar, conforme NOGUEIRA (2004), é também uma forma de interferir, 

colaborar, administrar. A participação, chega mesmo a ser concebida, algumas 

vezes, como atividade que, no limite, “substituiria” o Estado na implementação de 

determinadas Políticas Públicas.   
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A sociedade pode participar do gerenciamento dos recursos hídricos através 

de instituições formadas. O artigo 47, da Lei nº. 9.433, BRASIL (1997), considera 

como organizações civis de recursos hídricos, inc. II – as associações regionais, 

locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Formar Associações de bacias 

hidrográficas é uma oportunidade de participarem os interessados que são solidários 

à bacia hidrográfica na questão de gerenciamento de recursos hídricos.   

De acordo com MACHADO (2002), os usuários de recursos hídricos, quando 

reunidos em associações regionais, locais ou setoriais, fazem parte das associações 

civis de recursos hídricos, que têm representação nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. Todas formas de uso da água poderão ser questionadas, assim como 

poderão os usuários ser sujeitos ativos ou passivos perante o Comitê de Bacias. 

Caberá recurso para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que descreve 

SETTI et. al. (2001) como sendo o órgão mais elevado da hierarquia do sistema 

Nacional de Recursos Hídricos, a quem cabe decidir sobre as grandes questões do 

setor.  

Segundo MONTAÑO (2005), a participação da sociedade civil no 

estabelecimento dos critérios e necessidades, na concepção dos cenários 

ambientais, é fundamental para que os instrumentos de planejamento e gestão 

ambiental possam contribuir, de maneira adequada, para a solução técnica a ser 

adotada e, ao contemplar a participação, atender às necessidades da sociedade. 

Assim, contribuem para a minimização dos potenciais conflitos decorrentes da 

tomada de decisão. 

Partindo do estudo de política urbana baseada em bacias hidrográficas, 

SETTI et. al.(2001) comentam que se trata do modelo mais moderno de 

gerenciamento das águas, objetivo estratégico de qualquer reformulação 
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institucional e legal. Caracteriza-se pela criação de uma estrutura sistêmica, 

responsável pela execução de funções gerenciais específicas, e pela adoção de três 

instrumentos: 

Primeiro Instrumento. Planejamento estratégico por bacia hidrográfica: 

baseado no estudo de cenários alternativos futuros, estabelecendo metas 

alternativas específicas de desenvolvimento sustentável (crescimento econômico, 

equidade social e sustentabilidade ambiental) no âmbito de uma bacia hidrográfica. 

Vinculados a essas metas, são definidos prazos para concretização, meios 

financeiros e os instrumentos legais requeridos. 

Segundo Instrumento. Tomada de decisão através de deliberações 

multilaterais e descentralizadas: implementação de negociação social, baseada na 

constituição de um comitê de bacia hidrográfica do qual participem representantes 

de instituições públicas, privadas, usuários, comunidades e classes políticas e 

empresariais atuantes na bacia. Esse comitê tem para si assegurada a análise e 

aprovação dos planos e programas de investimentos vinculados ao desenvolvimento 

da bacia, permitindo o cotejo dos benefícios e custos correspondentes às diferentes 

alternativas. 

Terceiro Instrumento. Estabelecimento de instrumentos legais e financeiros: 

tendo por base o planejamento estratégico e as decisões, são estabelecidos os 

instrumentos legais pertinentes às formas de captação de recursos financeiros 

necessários para implementação de planos e programas de investimentos. 

De acordo com VIEIRA & RIBEIRO (2005), a crescente consciência da água 

como recurso limitado e a preocupação com os problemas resultantes da rápida 

urbanização e com riscos de escassez hídrica, conduziram a uma reformulação do 

modelo tradicional de gestão de recursos hídricos: 
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- a ótica de gerenciamento da oferta ampliada, com a incorporação do 

conceito de desenvolvimento sustentável;  

-o gerenciamento da demanda, na medida em que considera o uso da água 

como uma demanda que pode ser alterada por medidas políticas e técnicas,  

- o conceito de gestão descentralizada e participativa, retirando da gestão 

hídrica a sua característica de atividade eminentemente “técnica e apolítica”.  

De acordo com RIBEIRO (2005), a escolha da bacia hidrográfica como 

unidade de estudo, planejamento e gerenciamento é base para diversos trabalhos 

que utilizam abordagens metodológicas diferentes e ainda tem-se a escala espacial 

como um fator determinante para a metodologia e as abordagens no estudo das 

bacias hidrográficas. 

Conforme PIRES & SANTOS (1995), a proposta da abordagem metodológica 

de estudos em bacias define o planejamento ambiental como um processo de 

planificação que busca soluções para os problemas e as necessidades humanas, 

visando a metas e objetivos: maximização da qualidade ambiental, produção 

sustentada com o desenvolvimento e aproveitamento dos recursos naturais dentro 

dos limites da capacidade de suporte ambiental e minimização dos riscos e impactos 

ambientais.  

Por fim, a Lei nº. 9.433, BRASIL (1997) reconhece a associação de bacia 

como instrumento de gestão para a participação da sociedade no gerenciamento de 

recursos hídricos.  
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3.8 Incentivos de Hidrossolidariedade 

 

Em linhas gerais, incentivo, segundo MENDIONDO (2007), consiste em 

premiação de “serviços, bens, recursos”, que venham a atingir determinados 

resultados, metas e/ou desempenhos previamente estabelecidos, de relevância para 

o desenvolvimento de atividades promovidas por “empresas, consumidores, 

políticas”. O autor inclui, como incentivo, os instrumentos políticos, os impostos, as 

taxas, os subsídios de incentivo ambiental, os sistemas de depósitos reembolsáveis, 

os sistemas de comércio de autorizações, os regimes de eco-rotulagem e os 

acordos ambientais etc. Diante disso nota-se que pode haver incentivos no imposto. 

Antes de entrar no assunto de imposto, analisa-se a matéria tributária 

brasileira. De acordo com o Código Tributário, BRASIL (2005 a), artigo 3º, o tributo é 

toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito.  

De acordo com a Constituição Federal, BRASIL (2005 a), artigo 145, as 

espécies de tributos são: imposto, taxa e contribuição de melhoria e quem podem 

constituir é a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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Os tributos são constituídos pelo fato gerador. SILVA S (2005) traça um 

quadro do fato gerador de cada tributo na tabela 1:  

Tributos Fato Gerador 

Imposto Tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal especifica em favor do 

contribuinte. 

Taxa 

 

Tributo cuja obrigação tem por fato gerador: 

- o exercício do poder de polícia ou  

- a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

Contribuição 

de Melhoria 

Tributo cuja contribuição tem como fato gerador a valorização de 

imóveis do contribuinte em decorrência de execução de obras 

públicas. 

Tabela 1 – Tipos de Tributos.  
Fonte: SILVA (2005) 

 

O Imposto é o tributo de maior relevância no Sistema Tributário de qualquer 

país. Conforme DENARI (2002), constitui fonte permanente de recursos financeiros 

e, comparando aos demais tributos, representa a quase totalidade da arrecadação 

de entes públicos. Imposto é a prestação pecuniária imposta, legalmente, pelo 

Estado, cuja obrigação independe de qualquer atuação relacionada com o obrigado.   

De acordo com LEAL R. (1996), o imposto pode ser direto ou indireto; 

impostos diretos são os impostos que recaem diretamente sobre o contribuinte e os 

impostos indiretos são aqueles que recaem sobre um evento jurídico ou material, 

que não podem ser avaliados para apurar a capacidade econômica do contribuinte. 

O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é um 

imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para instituí-lo, 

art.156, I, da Constituição Federal, BRASIL (2005 a). Tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana ou 
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extensão urbana. Os contribuintes do imposto são as pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas que mantêm a posse do imóvel, por justo título. A alíquota utilizada é 

estabelecida pelo legislador municipal, variando conforme o município. A base de 

cálculo é o valor venal da propriedade. A função do IPTU é tipicamente fiscal. Sua 

finalidade é a obtenção de recursos financeiros para os municípios (WIKIPEDIA, 

2006). 

Para ICHIHARA (2002), o fato gerador da obrigação principal do IPTU, de 

acordo com sua materialidade, é a propriedade predial e territorial urbana; o aspecto 

espacial é a zona urbana do Município; o aspecto temporal, por pacífico 

entendimento, em 1º de janeiro, o aspecto pessoa; como sujeito ativo aparece o 

Município, ou ainda a União e Distrito Federal, na forma do artigo 147 da 

Constituição Federal, e no pólo passivo o contribuinte, sujeito do verbo ser 

proprietário, e o aspecto valorativo é base de cálculo e alíquota.  

A Carta Aberta para Inclusão do Impacto Ambiental na Planta Genérica de 

Valores do Município de São Carlos, segundo MENDIONDO (2005 a), descreve que 

o IPTU e o ITBI contemplam as bem-feitorias relativas ao imóvel, sem alusão direta 

ao impacto ambiental que o imóvel pode causar sob condições normais e extremas 

do clima local e da variabilidade do tempo, sobretudo durante chuvas intensas. 

Considera que a avaliação de impactos ambientais, e suas respectivas valorizações 

econômicas é tema que interessa ao Poder Público, aos interesses públicos da 

comunidade são-carlense, cujo valor é muito superior ao valor “mercantilista” de 

imóveis e ainda que os impactos ambientais estão amparados na legislação federal, 

estadual e municipal, e goza de amplo apoio da população são-carlense, na procura 

de um Plano Diretor Inteligente, Participativo e Solidário.  
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Finalizando, MENDIONDO (2005 a), introduziu uma discussão ampla sobre a 

viabilidade de utilizar incentivos ambientais a partir do IPTU e a Planta Genérica de 

Valores – PGV. Estas discussões resultaram a introdução, embora parcial, da Seção 

“Incentivos Ambientais” na Lei Municipal do Plano Diretor de São Carlos, 

13.691/2005, subseção VI.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A metodologia geral desta pesquisa trata do gerenciamento da bacia 

hidrográfica visando à hidrossolidariedade, usando duas visões: uma dimensão 

temporal, que é considerada estágios do planejamento, por exemplo, entre situações 

atuais e futuras; e outra dimensão espacial em que se avalia a localização relativa 

destas ações em pontos a montante e a jusante das microbacias experimentais.   

A metodologia é dividida em três partes: a primeira trata da abrangência do 

conceito de hidrossolidariedade e é dividida em duas partes: revisão da literatura e 

levantamento da legislação. A segunda parte trata da metodologia usada para a 

constituição da associação de bacia na qual se utiliza a pesquisa participante; para a 

parte legal da constituição da associação de bacia são utilizadas ferramentas 

jurídicas; a terceira etapa da metodologia é a entrevista para coletar relatos de 

usuários de bacias.  

 

4.1 Abrangência do conceito de hidrossolidariedade  

 

Para a realização do primeiro objetivo específico, que é revisar o conceito de 

“hidrossolidariedade”, avaliando limitações e alcances no contexto internacional e 

nacional, como um instrumento da gestão de risco de inundações, são utilizadas as 

seguintes metodologias:  
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A) Em relação à teoria do conceito de Hidrossolidariedade, é realizada uma 

revisão da literatura, utilizando principalmente os autores apresentados 

anteriormente no capítulo 3, item 3.1, MENDIONDO (2002) e FALKENMARK & 

FOLKE (2002).  

B) Quanto ao contexto jurídico de hidrossolidariedade, é realizado um 

levantamento da legislação vigente. São utilizadas as seguintes ferramentas legais:  

1) Constituição Federal de 1988, BRASIL (2005 a): 

• Artigo 225, Capítulo VI, “Do Meio Ambiente”, caput: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 

gerações”;  

• Artigo 3º, “Dos Princípios Fundamentais”, trata dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil entre eles o inciso I, “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”;  

2) Código Civil, BRASIL (2002 b):  

• Artigo 265, Capítulo VI, “Das Obrigações Solidárias” para o conceito de 

hidrossolidariedade legal, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou 

da vontade das partes”;  

     3) Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que disciplina a Política Nacional de 

Recursos Hídricos - Legislação Federal, BRASIL (1997):  

• Artigo 1º (inciso V e VI) “Dos Fundamentos”: 

V - “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos”;  
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VI – “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades”;  

C) Em relação ao uso do conceito de Hidrossolidariedade na constituição da 

associação de bacia, são utilizados a revisão da literatura e os fundamentos legais. 

 

4.2 Constituição da Associação de Bacia  

 
 

Segundo relatório FIPAI/PMSC/EESC/USP (2003), a Associação de Bacia 

pode favorecer a Educação Ambiental junto à comunidade representada através de 

parcerias com as Universidades, Prefeituras, Defesa Civil e ONGs interessadas em 

realizar ações ambientais neste sentido, agindo como um facilitador e 

descentralizador na gestão pública dos recursos hídricos, fortalecendo a participação 

popular ao promover encontros entre educadores e interessados.   

Para a constituição da associação, além do levantamento da legislação, 

necessita-se de:  

A) Pesquisa Participante: produz um conhecimento enquanto age para 

promover objetivos do público alvo. Conforme GAJARDO (1986) o termo pesquisa 

participante faz referência às experiências que se procuram conhecer, 

transformando.  

B) Para a parte legal da formação da associação de bacia baseada no 

conceito de hidrossolidariedade são utilizadas as seguintes ferramentas legais:  

Para o conceito de hidrossolidariedade legal:  

1) Constituição Federal de 1988, BRASIL (2005 a): 

• Artigo 225, Capítulo VI, “Do Meio Ambiente”, caput: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 

gerações”;  

• Artigo 3º, “Dos Princípios Fundamentais”, trata dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil entre eles o inciso I, “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”;  

2) Código Civil, BRASIL (2002 b):  

• Artigo 265, Capítulo VI, “Das Obrigações Solidárias” para o conceito de 

hidrossolidariedade legal, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou 

da vontade das partes”;  

3) Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997,  BRASIL (1997); – Disciplina a 

Política Nacional de Recursos Hídricos:  

• Artigo 1º (inciso VI) “Dos Fundamentos”:  

VI – “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades”.  

•  “Das Organizações Civis de Recursos Hídricos”:   

Artigo 47. São consideradas organizações civis de recursos hídricos:  

II – “as associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 

hídricos”. 

• Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as 

organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas.  

4) A Lei nº. 7.663, de 30 de dezembro de 1991 – SÃO PAULO (1991);  que 

estabelece normas de orientação para a Política Estadual de Recursos Hídricos e do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
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5) Lei nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, PMSC (2001) 

Capítulo I, “Diretrizes Gerais”:  

• Artigo 2º, inc. II que diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções socais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante diretrizes gerais e dentre elas a gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;  

6) Lei nº. 13.691 de 25 de novembro de 2005, SÃO CARLOS (2005); – que 

instituiu o Plano Diretor do Município de São Carlos;  

7) Código Civil, BRASIL (2002 b), “Das Pessoas Jurídicas”, Capítulo I, artigos 

44 ao 52 e “Das Associações”, Capítulo II, artigo 53 a 61;   

8) Lei de Registros Públicos nº. 6.015, de 03 de dezembro de 1973, BRASIL 

(1973). 

É abordada também a legislação do Estado de São Paulo com maior ênfase, 

pelos motivos expostos a seguir: 

A) por ser apenas uma etapa desta pesquisa apenas a legislação estadual é 

suficiente;  

B) o estudo de caso desta pesquisa é localizado no Estado de São Paulo.  
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A tabela 2 apresenta uma síntese das etapas que foram realizadas para a 

constituição da associação:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Síntese das etapas da constituição da associação de usuários de bacia 
hidrográfica. 

 

4.3 Metodologia da Entrevista  

 

Para início desta etapa e natureza desta investigação, escolheu-se trabalhar 

com declarações da comunidade e as análises realizadas que se referem, 

primordialmente, ao conteúdo do manifesto por cada sujeito em relação aos 

aspectos abordados no estudo do problema exposto.  

Metodologicamente, optou-se por realizar entrevistas para analisar as 

informações obtidas de forma a evidenciar tendências da comunidade cujas relações 

pudessem esclarecer uma realidade concreta em relação ao tema estudado na 

pesquisa. As diferentes interpretações dos sujeitos a respeito de uma mesma 

situação permitem ao pesquisador captar nas suas falas, suas perspectivas, e, a 

partir delas, construir um entendimento da realidade.   

Etapas Detalhes do processo de constituição da associação  
1ª Etapa: Elaboração de diretrizes para o Plano Diretor da Bacia 

Hidrográfica  
2ª Etapa: Seminários da comunidade científica e representantes de 

entidades 
3ª Etapa:   Realização de Educação Ambiental através de:                            

   - Entrevistas junto à comunidade 
   - Reuniões junto à comunidade 

4ª Etapa: Reunião para assinar a lista dos sócio-fundadores 
5ª Etapa: Publicação em jornal do Município de um Edital de Convocação 

da Assembléia  
6ª Etapa: Reunião para uma Assembléia Geral de Constituição da 

Associação: escrever a Ata e aprovar o Estatuto  
7ª Etapa: Registro do Estatuto e da Ata  
8ª Etapa: Receita Federal para obter o CNPJ da associação de bacia 
9ª Etapa: Alvará de licença de funcionamento da associação obtido na 

Prefeitura Municipal  
10ªEtapa: Acompanhamento do andamento da associação   
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Dessa forma, o tratamento dado aos resultados obtidos é apenas o pertinente 

à forma de análise adotada: lida-se com percentuais e/ou mesmo com dados 

quando as tendências e relações detectadas  são, por si só, evidentes.  

Estabeleceu-se uma seleção dos aspectos mais relevantes relacionados ao 

tema da pesquisa, buscou-se revelar, ao máximo, a sua dinâmica, focalizando–o 

como um todo na sua complexidade e evidenciando a inter-relação que estabelece o 

sentido de estar mais próximo possível da realidade. Ou seja, buscou-se se 

compreender a atuação das comunidades em função da suas concepções. 

 

4.3.1 Escolha do Instrumento  

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados junto aos usuários de bacias 

foi a entrevista.  Optou-se por este instrumento, apesar das limitações que possa 

apresentar, por ser mais condizente com a temática que se pretende analisar na 

pesquisa. Para a construção do instrumento houve a preocupação de se elaborar o 

maior número possível de questões que abordassem os objetivos propostos. 

Diversos autores (GOODE & HATT, 1997; LÜDKE & ANDRÉ, 1986; 

NOGUEIRA, 1973; SELLTIZ et al., 1974) apresentam vantagens para a utilização da 

entrevista para o levantamento de dados frente a outras técnicas (como exemplo o 

questionário), tais como:  

A) não exige que o entrevistado saiba ler e escrever; 

B) possibilita um maior número de respostas visto que é mais fácil deixar de 

responder a um questionário do que se negar a responder a uma entrevista; 
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C) permite conhecer a atitude, preferência ou opinião do entrevistado a 

respeito de determinado assunto sobre o qual aquele indivíduo seja fonte segura ou 

exclusiva; 

D) permite ao entrevistador observar e analisar a expressão do entrevistado 

durante a entrevista.  

E) maior eficiência para obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; 

F) maior possibilidade de flexibilidade para esclarecer dúvidas e fazer 

adaptações para facilitar o entendimento ao entrevistado; 

G) possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da 

vida social, incluindo assuntos complexos ou alta carga emocional; 

H) os dados obtidos podem ser classificados e quantificados; 

Da mesma forma são apresentadas as desvantagens do uso da técnica: 

A) a influência exercida pela aparência pessoal do entrevistador; 

B) respostas falsas; 

C) custos relativamente altos para produção de roteiros de entrevista, 

treinamento de pessoal e aplicação das entrevistas.  

D) falta de vontade do entrevistado em responder à entrevista; 

E) a influência de opiniões pessoais do entrevistador, consciente ou 

inconscientemente, sobre as repostas do entrevistado; 

F) possibilidade de não compreensão das perguntas, mesmo após a 

flexibilização pelo entrevistador; 

G) inabilidade do entrevistado em formular as repostas em decorrência da 

falta de vocabulário ou por problemas diversos; 
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Apesar de serem apresentadas as vantagens e desvantagens, percebe-se 

que as vantagens superam as desvantagens.  

Decidiu-se pela entrevista estruturada, que tem como base um roteiro. 

Segundo GOODE & HATT (1997) e LÜDKE & ANDRÉ (1986), o entrevistador pode 

realizar as mesmas perguntas, de forma homogênea a todos os entrevistados, como 

aconteceria com a aplicação de questionário, tendo as vantagens e desvantagens 

citadas acima.   

A avaliação da entrevista se deu em quatro etapas: 

1ª Etapa: Elaboração de um pré-roteiro de perguntas que após algumas 

orientações é feito um roteiro definitivo das perguntas utilizadas nas entrevistas. 

2 ª Etapa: Preparação dos mapas para o sorteio da amostra e a realização 

dos sorteios.   

3ª Etapa: A entrevista, que foi respondida pelo sujeito sorteado acompanhado 

pelo elaborador da questão, ou seja, o próprio pesquisador.  

De acordo com SELLTZ (1974), a entrevista é a técnica mais adequada para 

a revelação de informação sobre assuntos complexos, emocionalmente carregados 

ou para verificar os sentimentos subjacentes à determinada opinião apresentada.  

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

Psicologia, Pedagogia, Medicina e diversos outros ramos científicos não apenas 

para coleta de dados, mas também para buscar objetivos voltados para a 

investigação, diagnósticos e orientação, sendo considerado um instrumento de 

pesquisa indispensável nesses casos (NOGUEIRA, 1973).  

4ª Etapa: Sistematização de dados levantados através da entrevista realizada 

com a comunidade.   
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As respostas como “acho que sim” ou “acho que não” foram agrupadas nas 

categorias “sim” ou “não”. Repostas como “mais ou menos”, “talvez” ou “não tem 

certeza” foram agrupadas na categoria “não tem certeza”.  

 

4.3.2 Roteiro da Entrevista 

 

Inicialmente a elaboração do pré-roteiro deu-se a partir do levantamento de 

uma análise da participação da sociedade nas reuniões da associação, verificados 

alguns pontos que poderiam ser tratados na comunidade de forma a aumentar a 

participação nas associações de usuários de bacias. Os tópicos foram: (1) Bacia 

Hidrográfica (2) Hidrossolidariedade no Gerenciamento dos Recursos Hídricos, (3) 

Gestão Participativa e (4) Associação de Bacia. Também foram elaborados dois 

tópicos para a coleta de relatos da comunidade em relação à Hidrossolidariedade na 

gestão de risco de inundações.  

Foi o escolhido o tema do tópico (1) devido ao fato de se verificar nas 

reuniões da associação que a comunidade não conhecia o termo bacia hidrográfica, 

tendo isto como um fator que poderia afastar a participação nas associações, mais 

especificamente na associação de bacia hidrográfica.  

O tópico (2) foi estabelecido para saber se as pessoas têm noção sobre o 

conceito de hidrossolidariedade, têm interesse em ser solidários nas questões 

relacionadas à água. Verificou-se que as pessoas que freqüentam a associação 

devido a algum problema em seu entorno.   

No tópico (3) percebeu-se que o não comparecimento da comunidade nas 

reuniões se deve ao fato de que estes indivíduos dão preferência a cultos religiosos, 

grupos de terceira idade, entre outros. 
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O tópico (4) foi feito por percepções nas reuniões em que os associados 

comentavam o fato de as pessoas se assustarem quando falavam em associação, 

assinar, colocar seu CPF, RG.  

Os dois últimos tópicos foram elaborados a partir do conceito de 

hidrossolidariedade para obter relatos da comunidade em relação à aplicação de 

medidas não estruturais na macrodrenagem e na escala de lote.  

A partir disso foi elaborado um pré-roteiro com as questões para a entrevista 

que após algumas discussões e orientações sofreram algumas alterações que 

geraram o roteiro definitivo. O roteiro final está apresentado no ANEXO B. Foram 

elaboradas questões divididas em duas partes, A e B. Na parte A tem-se a 

caracterização social do entrevistado com 5 perguntas, e na parte B há  24 questões 

gerais que servem para avaliar os objetivos da entrevista. A parte B foi dividida em 

tópicos.  A tabela 3 apresenta a distribuição dos tópicos e as questões utilizadas na 

parte B. 
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B - QUESTÕES GERAIS 
TÓPICOS  Questões 
B1 - Bacia Hidrográfica:  
01- Você sabe o que é uma bacia hidrográfica?  
(  ) sim/ o que entende? (  )não (  ) não tem certeza/ o que entende?   
02- Você sabe a qual bacia hidrográfica pertence São Carlos? 
(  ) sim,  qual?  (  ) não  

01-02 

B2 - Hidrossolidariedade no Gerenciamento dos Recursos Hídricos:  
03- Você já ouviu falar sobre hidrossolidariedade? (  ) sim    (  ) não   
04- O que você entende por hidrossolidariedade? 
05- Você tem interesse em ser solidário nas questões relacionadas à 
água?  
(  ) sim/ por que e como poderia fazer isto?      (  ) não/por quê?       
06- Quais os problemas relacionados à água na região em que você 
mora?  
07- Em sua opinião o que você poderia sugerir para melhoria desses 
problemas? 

03-07 

B3 - Gestão Participativa:   
08-Você participa de alguma entidade (social, ambiental, outras)?  
(  ) sim/ qual o tipo?    (  ) não/por quê?   
09- Em sua opinião, há falta de interesse da população em participar de 
entidades representativas? Justifique.  (  ) sim      (  ) não   
10- O que você poderia sugerir para aumentar a participação da 
sociedade em entidades representativas? 

08-10 

B4 - Associação de Bacia:  
11- Você sabe o que é uma associação?  (  ) sim      (  ) não  
12- O que você entende por associação de bacia hidrográfica? 
13- Você tem interesse em participar de uma associação de bacia? Por 
quê?  (  ) sim      (  ) não  

11-13 

B5 - Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na 
macrodrenagem:  
14-Você sabe o que é um Sistema de Alerta Antecipado?  
(  ) sim   (  ) não 
15- O que você entende por Sistema de Alerta Antecipado? 
16- Qual a sua opinião sobre a implantação de um sistema, como um 
semáforo, que alertasse a população sobre possíveis enchentes ou 
inundações na microbacia do Gregório (próximo ao Mercado Municipal)? 

14-16 

B6 - Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na 
escala de lote domiciliar:  
17- Você sabe o que é uma área permeável?  ( ) sim. O quê? (  ) não  
(  ) não tem certeza    
18- O que você acha de um desconto no valor do IPTU em relação à área 
permeável do seu lote? Justifique.  
(  ) excelente     (  ) muito bom    (  ) bom    (  ) ruim       (  ) não sabe 
19- Você ficaria estimulado a aumentar sua área permeável se a 
Prefeitura cobrasse um valor de IPTU diferenciado? (  ) sim   (  ) não  

17-19 

Tabela 3 - Distribuição dos tópicos e questões utilizadas na entrevista na parte B 
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4.3.3 Objetivos da Entrevista  

 

A entrevista visa a entender o contexto da situação atual do meio físico, 

político e social dentro da cada bacia hidrográfica. As perguntas foram divididas por 

tópicos que buscam:  

Na parte A - a caracterização social do entrevistado e na parte B de acordo 

com os tópicos: 

Tópico “Bacia Hidrográfica” – analisar o grau de conhecimento da população 

em relação ao conceito de bacia hidrográfica e a qual bacia pertence a cidade em 

que mora.  

No tópico “Hidrossolidariedade no Gerenciamento dos Recursos Hídricos” 

pretende-se verificar o “grau de sensibilização” e o “interesse da sociedade” em 

relação aos problemas existentes em sua microbacia.  

O tópico “Gestão Participativa” analisa a participação da comunidade em 

entidades representativas, qual o tipo de participação e também idéias próprias da 

comunidade para aumentar a participação da sociedade nestes segmentos. 

O tópico “Associação de Bacia” pretende analisar o conhecimento da 

população referente ao conceito de associação e verificar a participação da 

sociedade, mais especificamente em associações de usuários de bacias 

hidrográficas.  

Nos dois últimos tópicos que são “avaliação da aplicação do conceito de 

hidrossolidariedade na macrodrenagem” e “avaliação da aplicação do conceito de 

hidrossolidariedade na escala de lote domiciliar”, o objetivo foi coletar relatos de 

usuários de bacias hidrográficas sobre o conceito relativo à “hidrossolidariedade” 
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que visem a medidas não-estruturais na escala de macrodrenagem e na escala de 

lote domiciliar (terceiro objetivo específico da pesquisa).  

A entrevista foi elaborada de acordo com a figura 5 apresentada a seguir a 

qual relaciona os objetivos do projeto com as perguntas realizadas na pesquisa de 

campo. Para o primeiro objetivo específico não foram feitas perguntas, pois a 

metodologia usada neste objetivo é uma revisão da literatura.  

 

 



 

 

53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Distribuição das perguntas e seus temas de acordo com os objetivos da 
pesquisa 

 

Medidas não estruturais na escala 

de lote domiciliar               

   incentivos ambientais            

  “IPTU Hidrossolidário”  

Questões de 17 a 19 

Bacia Hidrográfica  
Questões de 01 a 02

Hidrossolidariedade 
Questões de 03 a 07

Gestão participativa 
Questões de 08 a 10

Associações de bacias 
Questões de 11 a 13

Objetivo Específico 2.  
Constituir de forma aplicada 
a hidrossolidariedade por 
meio de participações da 
comunidade em associação 
de usuários de bacia 
hidrográfica.  

        OBJETIVO GERAL  
 Avaliar os alcances do 
princípio de 
“hidrossolidariedade” por 
meio do estudo teórico e 
prático como estratégia de 
participação da comunidade 
na gestão de risco de 
inundações por associação 
de usuários de bacia 
hidrográfica visando a um 
Plano Diretor local. 

Medidas não estruturais na escala 

de macrodrenagem           

monitoramento hidrológico      

          “Sinaleira Hidrossolidária”  

Questões de 14 a 16 

Objetivo Especifico 3. Coletar 
relatos de usuários de bacias 
hidrográficas sobre o conceito 
relativo à “hidrossolidariedade” 
que visem a medidas não-
estruturais na escala de 
macrodrenagem e na escala de 
lote domiciliar. 
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4.3.4 Caracterização da Amostra  

 

São Carlos possui ao todo 14 microbacias inseridas no perímetro urbano. É 

necessário o envolvimento da população no planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. As entrevistas junto à comunidade são um recurso usado para 

análise da realidade de uma região com relatos do ponto de vista da população para 

se poder propor medidas de intervenção naquela comunidade.  

As informações obtidas para posterior análise interpretativa foram coletadas 

junto à microbacia do Gregório e do Tijuco Preto. A cidade possui, de acordo com 

IBGE (2005), 183.433 habitantes, sendo aproximadamente 25.000 habitantes na 

microbacia do Gregório e aproximadamente 15.000 habitantes na microbacia do 

Tijuco Preto de acordo com GUARANI HIDROSSOLIDARIEDADE (2006).   

A escolha da amostra foi realizada da seguinte maneira:  

• A partir de um mapa das duas microbacias estudadas da cidade de São 

Carlos, que é dividido por escalas, que por sua vez foram divididas por quadrantes.  

• Em seguida, foram enumerados todos os logradouros de cada quadrante e 

fez-se um sorteio aleatório para a escolha do logradouro.  

• Após o sorteio para a escolha do logradouro, foram enumeradas as 

residências do logradouro sorteado e novo sorteio foi realizado para a escolha da 

residência.  

• Qualquer morador da residência maior de 18 anos foi considerado habilitado 

para responder à entrevista.  

• Em caso de recusa, foi realizado outro sorteio para indicar um novo número 

de referência para a escolha de uma nova residência ou estabelecimento.     
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• No caso de comerciantes e permissionários, foi feito o mesmo procedimento 

para a escolha da amostra.  

• Os resultados do sorteio dos logradouros são apresentados no ANEXO C.  

  

4.3.5 Sujeitos  

 

A amostra compõe-se de 45 sujeitos (usuários da bacia) sendo 25 da 

microbacia do Gregório e 20 da microbacia do Tijuco Preto. Na microbacia do 

Gregório foram sorteados 21 moradores e mais 4 sujeitos, entre 02 dois 

permissionários que estão instalados na rua Geminiano Costa e  02 comerciantes 

situados na região sublinhada na figura  6 . O critério da escolha da amostra desta 

região foi o mesmo descrito acima no ponto 4.3.4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Área de estudo com impactos freqüentes das inundações. 

Fonte: RIGHETTO. (2005) 
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A justificativa para a escolha desta área, baseia-se nas observações de 

RIGHETTO (2005), segundo o qual as inundações nessa microbacia ocorrem 

rapidamente, de 15 a 30 minutos, atingindo de 50 cm a 150 cm no interior das lojas. 

As inundações mais freqüentes afetam mais de 300 estabelecimentos comerciais, 

com perdas estimadas em até R$ 550.000,00 por inundação e atingem uma área 

potencial inundável de 5 hectares aproximadamente (FINEP/ FIPAI / EESC-USP / 

DAEE-SP, 2003). Estudos feitos por BARROS (2005) indicam que a área inundável 

no centro da cidade de São Carlos poderia atingir proporções maiores que 29 

hectares.  

A escolha de 45 sujeitos foi considerada suficiente para iniciar a pesquisa, 

com a possibilidade de aumento da amostra se fosse necessário, o que não ocorreu. 

Devido ao fato da observação na repetição das respostas, a amostra foi considerada 

suficiente para esta pesquisa e contou-se com a colaboração voluntária da 

comunidade.  

 

4.3.6 Tratamento das Respostas Obtidas 

 

Para NOGUEIRA (1973), as repostas obtidas estão sujeitas a erros, 

considerando-se a possibilidade de que a pessoa que responde às questões nem 

sempre tem o conhecimento do assunto, devido às diferenças entre o grau de 

informação e de sua sensibilidade quanto ao assunto em questão.   

As respostas foram analisadas com o maior rigor possível, sem desvalorizar a 

qualidade das respostas dos entrevistados, também buscando não diminuir a 

qualidade dos resultados obtidos. Todas as respostas dadas foram apresentadas na 

forma de sistematização dos resultados e incluídas no tratamento estatístico.  
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Após a leitura de todas as entrevistas, foram elaboradas categorias para 

enquadramento das respostas de algumas questões, seguindo o que recomendam 

LUDKE & ANDRÉ (1986). A classificação e organização buscaram apresentar os 

dados de forma clara e coerente, empregando a categorização para amplificar a 

capacidade de análise dos resultados qualitativos obtidos e apresentando-os sob 

formatos de fácil compreensão, como quadros e gráficos. Os resultados das 

respostas são apresentados no ANEXO D.  
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5. ÁREA DE APLICAÇÃO 

O município de São Carlos está localizado na região centro norte do estado 

São Paulo a cerca de 240 km da capital estadual. Tem a sua região urbana inserida 

na área da bacia hidrográfica do rio Monjolinho, o qual é um dos afluentes do rio 

Jacaré-Guaçu que, por sua vez, deságua no rio Tietê. São Carlos é uma região 

privilegiada que possui ao todo 14 microbacias (figura 7) inseridas na área urbana, 

sofrendo alto impacto pelo uso e ocupação indiscriminados do solo. Porém, muitos 

são os usuários que almejam melhorias de cunho ambiental e social nestas bacias.  

Figura 7 – Microbacias de São Carlos. Localização da área de estudo: microbacias 
do Tijuco Preto e Gregório (São Carlos/SP).

Fonte: CDCC – USP/SC (2002). 

EEssttaaddoo ddee
SSããoo PPaauulloo

N



 

 

59

O córrego do Monjolinho tem como tributários às microbacias dos rios 

Gregório (figura 8) e Tijuco Preto (figura 9) que percorrem diversos bairros da cidade 

de São Carlos. Optou-se por estudos desses dois casos das microbacias de São 

Carlos, a do Gregório e a do Tijuco Preto. A escolha da bacia hidrográfica como 

unidade de estudo, planejamento e gerenciamento é base para diversas pesquisas 

que utilizam diferentes abordagens metodológicas.  

 

5.1 Área de Aplicação nas Microbacias 
 

 
Figura 8 - Microbacia do Gregório (São Carlos/SP).  

Fonte CDCC-USP/SC (2005) 
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Figura 9 - Microbacia do Tijuco Preto (São Carlos/SP).  
Fonte CDCC-USP/SC (2005) 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

A seguir são apresentados os resultados referentes ao objetivo geral e aos 

objetivos específicos (um, dois e três) desta pesquisa: 

 

6.1 Associação de Bacia 

 

A partir do segundo objetivo específico da pesquisa, que é constituir de forma 

aplicada a hidrossolidariedade por meio de participações da comunidade em 

associação de usuários de bacia hidrográfica, são apresentados a seguir os 

resultados e discussões referentes à aplicação da hidrossolidariedade em 

associação de bacia hidrográfica, com suas etapas seguidas exibidas na tabela 2 

para a constituição da associação de bacia hidrográfica, numa gestão de risco de 

inundações, no gerenciamento de recursos hídricos. Os arquivos e documentos da 

associação são apresentados em ANEXO A.  

 

6.1.1 Primeira Etapa - Diretriz para o Plano Diretor numa Gestão de 

Participação Comunitária  

 

O artigo 182, § 1º da Constituição Federal, BRASIL (2005 a) escreve que o 

Plano Diretor é obrigatório em cidades com mais de vinte mil habitantes. Evidencia 

que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade conforme diretrizes fixadas em lei, 

“Estatuto da Cidade”. 

 Publicado pela Lei nº. 10.257/2001, PMSC (2001), o Estatuto da Cidade 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. No artigo 4º enumera os 

instrumentos da política urbana, dentre eles o inc. III alínea “a” que salienta “o 

planejamento municipal é o Plano Diretor”.  

 Sendo assim, é dever do município com mais de 20 mil habitantes através do 

Plano Diretor, fixar as exigências de sua política urbana. São Carlos, por ter 

aproximadamente 200 mil habitantes, elaborou o Plano Diretor, Lei nº. 13.691/2005, 

SÃO CARLOS (2005) que instituiu o Plano Diretor do Município de São Carlos. 

Nesta etapa da presente pesquisa tem-se como ponto de partida microbacia 

do Tijuco Preto, São Carlos, SP.  

 

6.1.2 Segunda Etapa – Seminários com a Comunidade Científica  

 

O NIBH (Núcleo Integrado de Bacias Hidrográficas/EESC/USP), com sua 

equipe técnica e multidisciplinar, realiza o projeto Pró-Tijuco (vide FIPAI/PMSC, 

2003). Nesse projeto participam a Prefeitura Municipal de São Carlos, o 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC-USP, o Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a Defesa Civil de São Carlos. 
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Figura 10 – Perspectiva da área de fundo do vale da microbacia do Tijuco Preto.  
Fonte: FIPAI/PMSC/EESC/USP (2003) 

 

Foram realizadas reuniões de várias áreas interdisciplinares para discutir 

problemas com enfoque na bacia do Alto Tijuco Preto (figura 10), dentre eles: a 

importância do reflorestamento, o levantamento classificatório da impermeabilização 

de uso do solo, os aspectos relacionados à poluição hídrica, o aproveitamento de 

águas pluviais, a educação ambiental e a gestão participativa, a elaboração de 

cenários de planejamento, a discussão de associações de usuários de bacias e sua 

criação com suas finalidades de acordo com o Plano Diretor.  

O resultado desse projeto foi descrito em 12 relatórios. As obras do projeto 

Pró-Tijuco foram finalizadas em 2007. Tendo como parte deste processo de 

intervenção, OHUMA JR. (2005) discute a necessidade do uso de um Plano Diretor 

para se reduzir os aspectos de poluição das águas urbanas. A figura 11 a seguir 
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apresenta o início das obras e a figura 12 o desenvolvimento e o resultado do 

Projeto.  

 
Figura 11 - Início da obra do Projeto Pró-Tijuco 

Fonte: FIPAI/PMSC/EESC/USP 
 

 

 

  

Figura 12 - Etapas de recuperação do córrego do Tijuco Preto entre a rua Monteiro 
Lobato e Totó Leite (1ª e 2ª foto tirada em 18/01/2006, 3ª foto tirada em 23/07/2007) 
 

 Na seqüência da pesquisa foram realizados seminários na presença da 

comunidade científica e representantes de entidades, como a Prefeitura Municipal 

de São Carlos (PMSC), o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
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Agronomia (CREA), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a Universidade 

de São Paulo (USP), entre outros, como mostra a foto a seguir (figura 13). Os 

seminários foram desenvolvidos de acordo com as necessidades da microbacia do 

Tijuco Preto, dentre elas a necessidade da criação de uma associação de bacia 

(figura 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13–Reuniões junto a PMSC, 
DEPRN, CREA, SAAE e USP.  

Fonte: FIPAI/PMSC/EESC/USP (2003)

Figura 14 – Seminários e discussão do 
projeto Pró Tijuco.  

Fonte: FIPAI/PMSC/EESC/USP (2003) 
 

 

6.1.3 Terceira Etapa - Envolvimento da Comunidade para sua Participação no 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos através de Educação Ambiental  

 

O envolvimento da comunidade em discussão nesta pesquisa foi feito através 

da apresentação do projeto em reuniões públicas (figura 15). O diálogo entre a 

universidade e a comunidade foi fundamental para melhorar as condições 

ambientais e sociais de quem vive no entorno da microbacia do Tijuco Preto. Esse 

diálogo se deu através da constituição da associação. A idéia era formar uma gestão 

inserida no contexto dessa bacia para atender ás necessidades humanas sem 

interferir na capacidade de suporte da microbacia do Tijuco Preto.  
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 Conforme o artigo 43, no Estatuto da Cidade (PMSC, 2001), para garantir a 

gestão democrática da cidade é necessária a utilização de certos instrumentos para 

esse fim específico, tais como órgãos colegiados de política urbana, debates, 

audiências, consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano, 

iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano.  

 Ainda, no Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º estabelece através do inciso 

II que a gestão democrática deve ser realizada por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade 

na formulação, execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

 Segundo SETTI et al. (2001), alguns tópicos servem como um ponto de 

referência para a postura e participação do cidadão face às questões relativas aos 

recursos hídricos: conscientização, participação institucional, atividade profissional, 

divulgação de informações, defesa da ordem jurídica, educação, valorização de 

profissionais especializados, participação política e comunitária e encaminhamento 

de denúncias. 
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Figura 15 – Realização de seminários junto à comunidade da bacia. 

Fonte: FIPAI/PMSC/ EESC/USP (2003) 
 

Do resultado das reuniões e seminários, figura 15, as necessidades da bacia 

foram avaliadas dando início à elaboração do Estatuto da Associação dos Amigos 

da Bacia do Tijuco Preto (AABTP). 

Para despertar o interesse da comunidade local, realizou-se um trabalho de 

Educação Ambiental com entrevistas (figura 16) e reuniões nas escolas 

pertencentes à bacia para sensibilizar e analisar a percepção dos moradores, 

discutir problemas, como recuperação de nascentes e outros pontos do córrego, uso 

racional da água, sua valorização no meio urbano.  
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Figura 16 - Entrevista realizada com moradores da bacia do Tijuco Preto. 

Fonte: FIPAI/PMSC/ EESC/USP (2003) 
 

6.1.4 Quarta Etapa – Reuniões com a Comunidade para Assinar a Lista dos 

Sócios-Fundadores da Associação 

 

A partir de varias reuniões com os moradores da microbacia do Tijuco Preto, o 

Estatuto foi concluído. A figura 17 é o Estatuto da associação (ANEXO A).  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 17 - Estatuto Concluído  

Fonte: AABTP (2004)  
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As reuniões são oportunidades para discutir valores 

(universidade/comunidade) a fim de despertar interesse pelo conhecimento da 

realidade atual da bacia para uma possível mudança de paradigmas. Isso permite, 

por sua vez, analisar e comparar as situações pré e pós-implantação da criação da 

associação, avaliando-se os resultados atingidos.  

Uma das finalidades da associação contida no estatuto (AABTP, 2004) é 

fiscalizar o cumprimento do plano de bacia do Córrego do Tijuco Preto denominado 

Pró-Tijuco, citada na segunda etapa. Fotos da obra do Pró Tijuco são apresentadas 

nas figuras 16 e 17. Este projeto é objeto do Contrato Administrativo número 

019/2004 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Fundação para 

Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI), como também 

objeto do convênio da Financiadora de Estudos e Projetos e do Fundo Setorial de 

Recursos Hídricos (FINEP-CT-HIDRO) número 01.02.0086.00 celebrado entre 

FIPAI, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (EESC-

USP), o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE-SP) e FINEP. 

Em umas das reuniões realizadas, a lista de sócio-fundadores foi assinada e 

definido o dia da Assembléia Geral. Na lista dos sócio-fundadores constam nome, 

estado civil, profissão, RG ou CPF e endereço residencial.  

Como resultado das reuniões e seminários, as necessidades da bacia foram 

avaliadas dando início à elaboração do Estatuto da Associação. Depois foi realizada 

reunião junto à comunidade em uma Assembléia Geral para decidir a aprovação do 

estatuto e constituir a Associação.  
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6.1.5 Quinta Etapa – Publicação do Edital de Convocação da Assembléia Geral   

 

Constou da publicação em jornal do Município (figura 18) um Edital de 

Convocação da Assembléia Geral com o local da reunião, a data e a hora, com 

prorrogação de 15 minutos no caso de atraso.  

 
Figura 18 – Fotocópia do caderno de classificados, Edital de Convocação.  

Fonte: AABTP (2004) 
 

6.1.6 Sexta Etapa – Assembléia Geral de Constituição 

 

O objetivo foi reunir para Assembléia Geral de Constituição da Associação e 

escrever a Ata. Aprovar o Estatuto seria o próximo passo. 

Ao iniciar a reunião da Assembléia realizou-se a eleição do Presidente da 

reunião, que tem como função coordenar a reunião juntamente com o auxílio de uma 

secretária. As Atas da Assembléia (figura 19) contêm o nome do Presidente 

designado e o da secretária, a cópia do edital descrita, qualificação dos sócios 

fundadores e os membros eleitos da Diretoria.  

A reunião junto à comunidade foi realizada em uma Assembléia Geral para 

decidir se o estatuto seria aprovado e constituir a Associação.  
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Figura 19 – Ata da Assembléia da AABTP em 23 de outubro de 2004 com carimbo 

de registro.  
Fonte: AABTP (2004)   

 

O artigo 59 Código Civil (BRASIL, 2002 b) descreve que é de competência 

privativa da Assembléia Geral eleger os administradores, destituir os 

administradores, aprovar as contas e alterar o estatuto. No caso da destituição dos 

administradores e da alteração do estatuto é exigido o voto de dois terços dos 

presentes com a Assembléia convocada para este fim, não podendo deliberar com a 

maioria absoluta dos sócios presentes ou com menos de um terço nas convocações 

seguintes.  

O presidente da Assembléia leu o Edital e discutiu o estatuto junto aos 

membros. Votaram - se os artigos um a um. Verificou-se a aprovação do Estatuto e 

a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Após o que foi declarada 

pelo presidente a constituição da Associação, definida como Associação de Amigos 

da Bacia do Tijuco Preto. A figura 20 mostra os participantes da Assembléia Geral 

que constituiu a Associação Amigos da Bacia do Tijuco Preto. 
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Figura 20 – Membros da Associação dos Amigos da Bacia do Tijuco Preto. Foto 
tirada dia 23 de outubro de 2004.  

Fonte: NIBH (2004) 
 

6.1.7 Sétima Etapa – Registro do Estatuto e da Ata  

 

Aprovado o Estatuto, foi feito o registro no Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas, em três vias juntamente com a Ata com a assinatura do presidente e do 

advogado com firmas reconhecidas e um requerimento do advogado solicitando ao 

oficial de registro Civil das Pessoas Jurídicas o Registro do Estatuto e da Ata (figura 

21, estatuto da Associação com seu registro).  

O estatuto deve conter, de acordo com o artigo 54 do Código Civil, BRASIL 

(2002 b) denominação, os fins e a sede da associação, os direitos e deveres, os 

requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados.  

I - A denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da 

associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração;  

II - O modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente;  
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III - Se o estatuto, o contrato ou compromisso é reformável, no tocante à 

administração, e de que modo;  

IV - Se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais;  

V - As condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do 

seu patrimônio;  

VI - Os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, 

provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de 

cada um.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 21 – Estatuto da associação com registro em cartório 
Fonte: AABTP  

 

É constituída a associação da microbacia, denominada “Associação Amigos 

da Bacia do Tijuco Preto”, sob a sigla (AABTP).  
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6.1.8 Oitava etapa - Resultado Referente à Criação da Associação de Bacia - 

CNPJ  

 

Para obter o CNPJ, feito na Secretaria da Receita Federal, foi necessário 

preencher um Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE, figura 22) com a 

identificação (denominação), motivo (inscrição de matriz) e nome do representante 

da pessoa jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 22 – Documento Básico de Entrada (DBE) da AABTP (ano 2005). 
Fonte: AABTP (2005)  

 

Após o Documento Básico de Entrada, foi feito o Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, ou seja, o nº. do CNPJ da associação. Abaixo a figura 23 mostra o 

resultado da oitava etapa citada na tabela 2. Foi constituída a Associação Amigos da 

Bacia do Tijuco Preto (AABTP), tendo seu CNPJ, localizada na microbacia do Tijuco 

Preto, São Carlos-SP. 
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Figura 23 - CNPJ da Associação.  
Fonte: AABTP (2005)  

 

6.1.9 Nona Etapa - Alvará de Licença de Funcionamento da Associação  

 

A etapa seguinte foi pedir o Alvará de Licença na Prefeitura Municipal (figura 

24).  

.   
Figura 24 - Alvará de licença.  

Fonte: AABTP (2005) 
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6.1.10 Décima Etapa – Acompanhamento do Andamento da Associação  

 

Por último passou-se a analisar o andamento da associação através de 

reuniões realizadas e participação da comunidade e a discutir os problemas 

relacionados com a microbacia. 

Houve reunião de divulgação da Associação e eleição dos novos membros da 

Diretoria da Associação e Conselho Fiscal. Essa reunião teve seu Edital publicado 

no jornal da cidade (Primeira Página) durante três dias (figura 25). Também foi 

divulgada no INFOGERAL da USP - São Carlos (figura 26).  

 

 
Figura 25 - Edital de convocação para eleição dos novos membros da Diretoria e 

Conselho Fiscal publicado no Jornal Primeira Página 
Fonte: AABTP (2006)  
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Figura 26 – INFOGERAL da USP – São Carlos 

Fonte: AABTP (2006)  
 

Abaixo as fotos da reunião de eleição (figura 27). Foi comentada a divulgação 

da associação ao COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente). 

Também foi informado que a associação Amigos da Bacia do Tijuco Preto havia sido 

convidada a pleitear uma vaga como entidade ambientalista junto ao COMDEMA 

(convite-figura 28). Ainda nessa reunião, foi discutido quem iria representar a 

associação perante o órgão como entidade ambientalista.  
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Figura 27. Foto da reunião ocorrida no dia 16 de julho de 2006.  

Fonte: NIBH (2006)  
 
 

 

 

                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 - Ofício Circular do COMDEMA à AABTP convidando para pleitear a vaga 
como entidade ambientalista 

Fonte: AABTP (2006)  
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No dia 16 de agosto de 2006, na Assembléia Geral para a escolha dos 

representantes das entidades ambientalistas junto ao COMDEMA de São Carlos a 

Associação foi escolhida como membro de entidade ambientalista perante o órgão. 

Abaixo a figura 29 mostra a Ata da Assembléia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Ata da Assembléia Geral para a escolha dos representantes das 
entidades ambientalistas junto ao COMDEMA.  

Fonte: AABTP (2006)  
 
 
 

 
 



 

 

80

6.2 Resultados e Discussões das Entrevistas  

 

A seguir são apresentados os resultados e discussões referentes às 

entrevistas realizadas nas comunidades das microbacias do Tijuco Preto e do 

Gregório.   

A partir do objetivo geral desta pesquisa, que é avaliar os alcances do 

princípio de “hidrossolidariedade” por meio do estudo teórico e prático como 

estratégia de participação da comunidade na gestão de risco de inundações por 

associação de usuários de bacia hidrográfica visando a um Plano Diretor local, foram 

realizadas entrevistas com a comunidade envolvendo duas microbacias, a do Tijuco 

Preto e a do Gregório. Foram realizadas 45 entrevistas. A entrevista realizada junto 

à comunidade é um recurso usado para análise de uma realidade de uma região 

com relatos do ponto de vista da população para se poder propor medidas de 

intervenção na comunidade. As questões foram divididas em duas partes.  

Na parte A tem-se a caracterização social do entrevistado e na parte B as 

perguntas cujas repostas servem para avaliar os objetivos da entrevista. A parte B 

foi dividida em tópicos, sendo eles: Bacia Hidrográfica, Hidrossolidariedade no 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, Gestão Participativa, Associação de Bacia, 

Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na Macrodrenagem e 

Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na Escala de Lote 

Domiciliar.  
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6.2.1 Mapa de Realização das Entrevistas 

QUADRANTE 1
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QUADRANTE 6

QUADRANTE 7

 
Figura 30. Mapa das entrevistas da microbacia do Tijuco Preto 
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Figura 31 Mapa das entrevistas da microbacia do Gregório  
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6.2.2 Parte A - Caracterização Social dos Entrevistados 

 

As questões de 1 a 5 serviram para apresentar o entrevistado de forma a 

garantir a validade da entrevista. Em nenhum caso houve necessidade de cancelar 

ou dispensar uma entrevista por considerar que o entrevistado não preenchesse o 

pré-requisito necessário para validar sua participação, ou seja, serem maiores de 18 

anos. Dos 45 entrevistados, 22 são do sexo feminino e 23 do sexo masculino. A 

figura 32 apresenta a distribuição por gênero nas duas microbacias.  
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Figura 32 – Distribuição dos entrevistados por gênero 

 

Nota-se que não houve uma distribuição por gênero muito diferente dos 

entrevistados entre o masculino e o feminino, sendo que na microbacia do Gregório 

a predominância foi do sexo feminino e na microbacia do Tijuco foi do sexo 

masculino.   

A faixa etária dos entrevistados foi abordada na questão 2, e na questão 3 o 

tempo de residência na cidade de São Carlos. Pode-se observar uma distribuição 

normal com uma concentração da faixa etária entre 20 a 29 anos de idade nas duas 
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microbacias, com 35% na microbacia do Tijuco Preto e 28% na microbacia do 

Gregório. Com relação ao tempo de residência, a distribuição foi de 20 e 29 anos na 

microbacia do Tijuco Preto, com 35%, e de 9 anos na microbacia do Gregório, com 

32%. A figura 33 apresenta a faixa etária e a figura 34 o tempo de residência nas 

duas microbacias:  
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Figura 33 - Faixa etária dos entrevistados nas duas microbacias 
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Figura 34 - Tempo de residência dos entrevistados nas duas microbacias 
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A questão de número 4 aborda a ocupação do entrevistado, sendo dividida 

em: estudar/trabalhar; estudar e trabalhar; e outros, e está representada na figura 

35. 

8% 5%

36%

65%

20%

10%

36%

20%

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

nº
 d

as
 r

es
po

st
as

 

estuda trabalha estuda/trabalha outros 
respostas 

Ocupação dos entrevistados 

Gregório 
Tijuco Preto 

 
Figura 35 - Ocupação dos entrevistados das microbacia do Gregório e do Tijuco 

Preto 
 

A questão número 5 refere-se ao nível de escolaridade dos entrevistados e os 

resultados são apresentados na figura 36 a seguir:  
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Figura 36 – Distribuição dos entrevistados por nível de instrução 
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Nota-se que grande parte dos entrevistados correspondentes as duas 

microbacias (do Gregório e do Tijuco Preto) apresentam um grau de escolaridade 

significativo, como foi demonstrado na figura acima. 

 

6.2.3 Parte B – Questões Gerais 

 

As questões da parte B foram elaboradas para analisar o nível de 

conhecimento da comunidade em relação aos tópicos propostos e apresentados na 

figura 5, capítulo 4, seção 4.3.3. 

 

6.2.3.1 Discussão Referente ao Objetivo Geral  

 

Para discutir o objetivo geral da pesquisa, que é avaliar os alcances do 

princípio de “hidrossolidariedade” por meio do estudo teórico e prático como 

estratégia de participação da comunidade na gestão de risco de inundações por 

associação de usuários de bacia hidrográfica visando a um Plano Diretor local, foram 

aplicadas 7 perguntas relacionadas aos tópicos; (1) Bacia Hidrográfica (seção 

6.2.3.1.1) com 2 perguntas e (2) Hidrossolidariedade (seção 6.2.3.1.1 ) com 5 

perguntas.    

 

6.2.3.1.1 Bacia Hidrográfica  

 

No tópico de Bacia Hidrográfica, avaliou-se o grau de conhecimento da 

comunidade em relação ao conceito de bacia e a aproximação da comunidade com 

este tema em relação aos recursos hídricos.   
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De acordo com ROCHA (2000), a bacia hidrográfica corresponde a um 

sistema biofísico e socioeconômico, integrado e interdependente, contemplando 

atividades agrícolas, industriais, comunicações, serviços, facilidades recreacionais, 

formações vegetais, nascentes, córregos e riachos, lagoas e represas, enfim, todos 

os habitats e unidades de paisagem. Seus limites são estabelecidos 

topograficamente pela linha que une os pontos de maior altitude e que definem os 

divisores de água entre uma bacia e outra adjacente. Têm-se as seguintes análises 

em relação à pergunta:  

Os resultados obtidos na microbacia do Gregório em relação ao 

conhecimento do conceito de bacia hidrográfica foram bem divididos entre 12 

respostas “sim”, e 11 “não” além de 2 entrevistados responderem “não ter certeza”. 

Todas as respostas dessa parte relacionaram a bacia hidrográfica ao assunto “água” 

o que mostra que até mesmo os entrevistados que responderam “não ter certeza” 

não estão totalmente afastados do assunto.  Em relação à microbacia do Tijuco 

Preto todas as respostas relacionaram a bacia hidrográfica ao termo “água”. Apesar 

de não definirem o conceito percebe-se que as pessoas têm uma pequena afinidade 

em relação ao tema proposto.  

LIMA (2003), em sua pesquisa sobre Percepção Ambiental, na qual foi 

aplicada uma entrevista estruturada com a pergunta “você sabe o que é uma bacia 

hidrográfica?”, comenta que a concepção de Bacia Hidrográfica é um conceito pouco 

aprendido ou não internalizado pela população em geral e ainda que as pessoas que 

citam de alguma forma “água” em sua definição apresentam algum conhecimento 

sobre bacia hidrográfica.   

Analisando de forma geral todas as repostas relacionadas à Bacia 

hidrográfica os entrevistados citaram os termos “rio” e “água”, ou seja, não estão fora 
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do contexto considerando já que este é um conceito pouco usado pela população 

em geral.   

A questão de número 2 abordou a bacia hidrográfica à qual pertence a cidade 

de São Carlos: onde 44% dos entrevistados responderam “sim”que sabiam, e 56% 

responderam “não”.  

De todos os entrevistados que responderam a qual bacia pertence São 

Carlos, 8 responderam “Monjolinho”, que é considerada uma resposta correta. De 

acordo com ESPÍNDOLA (2000), a bacia hidrográfica do rio Monjolinho abrange uma 

área de aproximadamente 275km², com a maior parte de sua área contida no 

município de são Carlos e uma pequena parcela (porção noroeste, entre o córrego 

do Can-can e do rio Monjolinho) correspondendo ao município de Ibaté, no estado 

de São Paulo. Respostas como Monjolinho segundo LIMA (2003) podem ser 

consideradas corretas.   

 

6.2.3.1.2 Hidrossolidariedade no Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

 

No tópico Hidrossolidariedade no Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

pretendeu-se verificar o grau de sensibilização, solidariedade e o interesse da 

sociedade em relação aos problemas existentes na sua microbacia. Segundo 

FALKENMARK & FOLKE (2002), a “hidrossolidariedade” parte do princípio de que, 

para o gerenciamento de uma bacia, é necessário envolver todas as suas 

necessidades, bem como a do ser humano solidário a ela. Da pergunta “você já 

ouviu falar em Hidrossolidariedade”, 15% dos entrevistados responderam que já 

ouviram e 85% responderam nunca ter ouvido a palavra.  
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De acordo com o dicionário AURÉLIO (1998), “solidariedade” significa 

mutualidade de interesse e deveres. A partir do momento em que é notado um certo 

entendimento do assunto relacionado ao meio ambiente, tem-se como observação 

uma sensibilidade das pessoas em relação ao tema estudado. Em três respostas os 

entrevistados responderam “solidariedade das águas”, talvez pelo termo final da 

palavra ser solidariedade e considerando que é um conceito que envolve a bacia 

hidrográfica e todas as suas necessidades. Todas as pessoas demonstraram certa 

solidariedade com os problemas envolvidos na bacia, com exceção de três que 

responderam “ajuda aos outros”, “junção de pessoas” e “estudo da comunidade”.   

Por ser um conceito pouco conhecido, a idéia de elaborar esta questão não 

foi de analisar se a resposta estava correta ou não, a idéia foi analisar o grau de 

aproximação, sensibilização e percepção da comunidade com o tema recursos 

hídricos. Como o termo final da palavra é “solidariedade”, apesar de 

hidrossolidariedade ser um conceito pouco conhecido, percebe-se certa 

familiaridade da população com ele. Como é um conceito que envolve a bacia 

hidrográfica e todas as suas necessidades, a maioria das pessoas demonstraram 

em suas respostas certa sensibilização com os problemas envolvidos na bacia. 

Segundo ESTEVES (2003), o conceito de Hidrossolidariedade busca integrar 

a ciência e a tecnologia na simulação e monitoramento das bacias à gestão 

integrada e participativa da comunidade abrangida pela microbacia, promovendo 

uma educação ambiental, na qual se possa desenvolver uma consciência de manejo 

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

usuários, presentes e futuros, dessas bacias. A solidariedade, nesse sentido, é 

abordada de forma mais ampla, como a capacidade de adaptação de comunidades 

em torno de objetivos comuns, porém frente a situações de conflito e de usos 
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múltiplos dos recursos hídricos que mereçam participação e mobilidade pública de 

pequenos grupos. 

Segundo MENDIONDO (2004), a hidrossolidariedade incorpora novos 

protocolos para auxiliar na identificação de projetos pilotos que visem a uma gestão 

integrada de recursos hídricos de curto e longo prazo. São levantadas questões 

como elaboração de programas de ações, inter-relação com cenários de mudanças 

futuras e/ou elaboração de programas de prevenção de impactos, especialmente em 

áreas transfronteiriças. 

O Projeto GUARANI HIDROSSOLIDARIEDADE (2006), com o apoio do 

Fundo da Cidadania do Aqüífero Guarani/OEA, fortalece essa visão e amplia os 

alcances para a inclusão social. Dessas ações emergem as reflexões diretas dos 

usuários dos recursos hídricos, em especial das bacias hidrográficas onde o projeto 

atua. Os tomadores de decisão mostram claramente sinais de consenso local e 

regional diante da necessidade de implantar ações ambientalmente certas para o 

desenvolvimento sustentável.  

Ao serem questionados sobre o interesse em ser solidários aos assuntos 

relacionados à água a grande maioria, 76% responderam que sim, que tinham 

interesse em ser solidários, e apenas 24% responderam não se interessar pelo 

assunto. Em relação às respostas “não”, os motivos foram expostos da seguinte 

maneira: falta de tempo, não se interessa pelo assunto, não entende o assunto. Para 

um entrevistado não fazia diferença, simplesmente porque não tinha interesse. 

Apesar de o assunto água ter sido um dos elementos fundamentais em 

discussões científicas, políticas, sociais, e jurídicas, com reuniões em comunidades, 

ainda há resposta do tipo “não se interessa pelo assunto”.   
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 No que se refere ao uso sustentável de recursos naturais, a preocupação 

com a escassez da água instiga o senso de responsabilidade e motiva ações 

urgentes no processo de gestão adequada aos recursos hídricos.   

MENDIONDO et al (2002) comentam que o século XXI é marcado pelo 

conflito entre a oferta e a demanda de água doce na escala mundial. Para o ano 

2025, espera-se que mais de 4 bilhões de pessoas tenham problemas de acesso à 

água doce no mundo. Estima-se que o valor monetário da água doce mundial ronda 

os US$ 8.000 bilhões, dos quais US$ 300 bilhões são comprometidos a cada ano 

pela incerteza inerente da mudança climática. Com isso, planejar um 

desenvolvimento sustentável na escala global apresenta desafios sociais, 

econômicos e ambientais. Parte dos desafios se concentra na gestão das incertezas 

do ciclo hidrológico, o qual atua desde a escala global até a microescala.   

Quando questionados sobre quais problemas enfrentavam, relacionados à 

água e suas possíveis soluções, as respostas de maior relevância foram: Falta de 

água, poluição, desperdício, falta de tratamento de água, enchentes e falta de 

consciência. Já as possíveis soluções para estes problemas os entrevistados 

apontaram: reuso, aumento das tarifas de água, conscientização e preservação, 

educação, investimento, reuniões comunitárias, sistema de prevenção e seguros 

contra enchentes. 

 

6.2.3.2 Discussão Referente ao Segundo Objetivo Específico  

 

Para discutir o segundo objetivo específico da pesquisa, que é constituir de 

forma aplicada a hidrossolidariedade por meio de participações da comunidade em 

associação de usuários de bacia hidrográfica, foram aplicadas 6 perguntas 
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relacionadas aos tópicos; (1) Gestão participativa (seção 6.2.3.2.1) com 3 perguntas 

e (2) Associações de bacias (seção 6.2.3.2.2) com 3 perguntas.  

 

6.2.3.2.1 Gestão Participativa 

 

No tópico “gestão participativa” foi questionado se os entrevistados faziam 

parte de alguma entidade (social, ambiental ou outras), e a porcentagem de 

entrevistados que participam de tais entidades foi de apenas 27%. Na figura 37 

estão representadas a entidades das quais os entrevistados participam. O intuito 

desta questão foi analisar onde se encontra o índice de participação da comunidade 

em geral. Percebeu-se que a falta de divulgação, informação e conscientização da 

população são as maiores causas de falta de interesse da população em participar 

de tais entidades. 
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Figura 37 - Participação dos entrevistados em entidades 
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6.2.3.2.2 Associação de Bacia 

 

A etapa seguinte da entrevista foi a análise do tópico “Associação de Bacia”, 

onde se buscou avaliar o conhecimento da população referente ao conceito de 

associação e verificar a participação da sociedade especificamente em Associações 

de usuários de Bacia. 

Notou-se que a maioria dos entrevistados tem conhecimento do que é uma 

associação, mas grande parte destes indivíduos não soube explicar o que é uma 

associação de bacia. 

O conceito de associação, conforme LOTUFO (2002), já citado no trabalho, 

nasce de negócios jurídicos de vontades convergentes quanto à sua formação e 

suas finalidades. Pode-se, então, defini-la como a entidade de direito privado 

formada pela reunião, em caráter estável, de pessoas, objetivando determinado fim 

comum não lucrativo, regida por contrato ou estatuto, com ou sem capital. Para 

analisar as respostas, foi pesquisado o conceito dado no dicionário Aurélio, que é 

uma obra de fácil acesso. Conforme AURÉLIO (1998), associação é um 

agrupamento permanente de pessoas com fins que não são exclusivamente 

patrimoniais.  

Pode-se considerar que a comunidade conhece o assunto, ou seja, o que é 

uma associação. O que está faltando é um melhor entrosamento com o conceito de 

Associação de Bacia, e mais informações sobre o assunto. 

Segundo LEAL F (2004), além da participação social, a associação visa a um 

ponto de referência para a comunidade que pode encontrar na associação um apoio 

nas decisões ambientais e no processo de propagação da educação ambiental além 



 

 

94

de promoção de eventos para divulgação e transmissão de conhecimentos e 

cidadania. 

Na microbacia do Tijuco Preto existe uma associação de usuários de bacia, 

mas apenas um dos entrevistados citou a associação. Apesar de o entrevistado não 

participar dela, mostrou algum conhecimento sobre a sua existência. RIBEIRO 

(2005), em relação a uma pesquisa apresentada sobre a associação de bacia, 

observa o diálogo entre a universidade e a comunidade como movimento 

fundamental para melhorar as condições ambientais e sociais de quem vive na 

microbacia do Tijuco Preto. Esse diálogo ocorre através da criação de uma 

associação de bacia. A idéia é formar uma gestão inserida no contexto dessa bacia 

para atender às necessidades humanas, sem interferir na elasticidade dos seus 

elementos ecológicos vitais, ou seja, na capacidade de suporte. 

Ainda sobre este tópico, questionou-se o interesse dos entrevistados em 

participar de associações de usuários de bacia. Na microbacia do Gregório, 32% dos 

entrevistados responderam que tinham interesse em participar e na microbacia do 

Tijuco Preto 30%. Os entrevistados que responderam não ter interesse ou não 

saber, em sua maioria, alegaram não ter tempo ou não ter conhecimento suficiente.  

 

6.2.3.3 Discussão Referente ao Terceiro Objetivo Específico  

 

Para discutir o terceiro objetivo específico da pesquisa, que é coletar relatos 

de usuários de bacias hidrográficas sobre o conceito relativo à “hidrossolidariedade” 

que visem a medidas não-estruturais na escala de macrodrenagem e na escala de 

lote domiciliar, foram aplicadas 6 perguntas relacionadas aos tópicos; (1) Avaliação 

da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na Macrodrenagem (seção 
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6.2.3.3.1) com 3 perguntas e (2) Avaliação da Aplicação do Conceito de 

Hidrossolidariedade na Escala de Lote Domiciliar (seção 6.2.3.3.2) com 3 perguntas.  

 

6.2.3.3.1 Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na 

Macrodrenagem 

 

Este tópico refere-se à aplicação da hidrossolidariedade em uma gestão 

participativa da comunidade em escala de macrodrenagem urbana como estratégia 

de política pública e sistema de alerta antecipado Foram analisados o conhecimento 

e o grau de envolvimento da comunidade deste estudo de caso. A figura 38 

representa o índice de respostas sobre a questão: Você sabe o que é um Sistema 

de Alerta Antecipado? 
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Figura 38 - Você sabe o que é um Sistema de Alerta Antecipado? 

 

Notou-se que grande parte dos entrevistados alegou não saber o que é um 

sistema de alerta antecipado, mas na questão seguinte as respostas apresentaram 
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um alto índice de ligação com aviso, alertas, sinais, etc. Considera-se o fato de que 

22% dos entrevistados relacionaram diretamente o tema a algum tipo de problema 

relacionado a chuvas e enchentes. 

Também se questionou a opinião dos entrevistados em relação à implantação 

de um sistema, como um semáforo, que alertasse a população sobre possíveis 

enchentes ou inundações na microbacia do Gregório (próximo ao Mercado 

Municipal).  

O sistema de alerta antecipado (sinaleira hidrossolidária) teve grande 

aceitação dentre os entrevistados, apesar de alguns indivíduos manifestarem não ter 

conhecimento de como funcionaria o sistema de alerta antecipado. 

Devido ao grande número de aceitação dos entrevistados em relação à 

sinaleira e ainda alguns deles manifestarem não saber como funcionaria, na seção 

6.2.3.3.3 da pesquisa foi proposto um modelo de sinaleira hidrossolidária.  

A região do mercado municipal, conforme RIGHETTO (2005), localizada na 

microbacia do Gregório, em São Carlos, é um dos principais pontos de inundação da 

cidade. Esta região possui uma alta concentração comercial. Registros históricos 

indicam a ocorrência de inundações nessa área desde 1947 (MENDES, 2004). É 

uma região que possui uma alta concentração comercial.  

De acordo com TUCCI (1998) o desenvolvimento histórico de utilização de 

área livre é o que explica as condições urbanas hoje existentes. Devido à grande 

dificuldade de meios de transporte no passado, utilizava-se o rio como a via 

principal. Com isso, as cidade se desenvolveram às margens de rio ou litoral. A 

ocupação da bacia tende a ocorrer no sentido de jusante para montante, devido às 

características do relevo. Quando o Poder Público não controla a urbanização 

indisciplinada das cabeceiras da bacia ou não amplia a capacidade da 



 

 

97

macrodrenagem, a freqüência das enchentes aumenta, a população localizada a 

jusante, sofre as piores conseqüências em razão da montante.  

 

6.2.3.3.2 Avaliação da Aplicação do Conceito de Hidrossolidariedade na Escala 

de Lote Domiciliar 

 

O objetivo deste tópico é analisar a aplicação da “hidrossolidariedade” em 

uma gestão participativa da comunidade na escala de lote como estratégias políticas 

públicas na escala de lote domiciliar por meio de Imposto Territorial Urbano, foram 

analisados o conhecimento e o entrosamento da comunidade neste estudo de caso. 

Foram feitas 3 questões sobre o tema. 

A figura 39 refere-se ao conhecimento da comunidade sobre área permeável. 

Dentre as respostas “sim” a maioria respondeu: área de infiltração, penetração ou 

absorção de água. 
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Figura 39 - Você sabe o que é uma área permeável? 
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A seguir foi questionada a opinião dos entrevistados sobre um desconto no 

IPTU.  As respostas são apresentadas na figura 40 a seguir:  
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Figura 40 - O que você acha de desconto no IPTU? 
 

Devido à grande diversidade de respostas na justificativa da questão anterior, 

destacam-se as seguintes: 

• Excelente:  

“Seria provavelmente a única forma da maior parte da população deixar um 

espaço permeável em seu quintal” (microbacia do Gregório). 

“Porque se mexer no bolso do brasileiro aí ele faz tudo” (microbacia do Tijuco 

Preto). 

• Muito bom:  

“É abaixar o IPTU e mais área verde” (microbacia do Gregório). 

“Porque assim podia plantar mais coisa como cebola, flor quando a casa é de 

aluguel” (única frase nesta alternativa da microbacia Tijuco Preto).  

• Bom:  



 

 

99

“Pois a população só sente a situação no bolso” (microbacia do Gregório). 

“Única maneira de conseguir um resultado” (microbacia do Tijuco Preto). 

• Ruim: 

“Ruim porque não tenho esta área” (microbacia do Gregório). 

Não há resposta na alternativa ruim na microbacia do Tijuco Preto. 

• Não sabe: 

“Não deveria haver desconto, deveria ser obrigatório” (microbacia do 

Gregório). 

“Porque quem mora em prédio não teria desconto?” (microbacia do Tijuco 

Preto). 

Para terminar a entrevista, foi questionado se os entrevistados ficariam 

estimulados a aumentar sua área permeável se a Prefeitura cobrasse um valor de 

IPTU diferenciado. Nas duas microbacias o índice de respostas foi a maioria sim 

com 60% na microbacia do Gregório e 65% na microbacia do Tijuco Preto.  

Percebe-se, que nas duas microbacias, a maioria das respostas foram 

positivas em relação ao tópico de “Avaliação da Aplicação do Conceito de 

Hidrossolidariedade na Escala de Lote Domiciliar”. A partir disto é apresentada, na 

seção 6.2.3.3.4, uma proposta de IPTU como um incentivo para a efetivação da 

hidrossolidariedade, “IPTU hidrossolidário” Essa metodologia tem como base função 

ambiental do lote domiciliar usando equações hidrológicas.  

Finalizando esta parte da pesquisa, foram propostos os tópicos da entrevista 

para um estudo do gerenciamento de risco de inundação, visto que a 

hidrossolidariedade é um conceito que envolve o uso dos recursos de água tanto no 

espaço quanto no tempo e a solidariedade do homem em relação à bacia 

hidrográfica. Para uma gestão de risco de inundação envolvendo a comunidade, foi 
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analisada a formação de associação de bacia, que é uma maneira de a sociedade 

participar de políticas públicas, propondo ações e até mesmo cobrando dos 

governantes medidas de intervenção frente aos recursos hídricos numa gestão 

participativa. Foram propostas na entrevista duas possíveis aplicações de 

Hidrossolidariedade para um gerenciamento de risco de inundação, que podem ser 

realizadas através de medidas não-estruturais na macrodrenagem por meio de 

Sistema de Alerta Antecipado através de “Sinaleira hidrossolidária” e na escala de 

lote domiciliar através de um “IPTU hidrossolidário”. Nos itens a seguir, são 

apresentadas as duas propostas de medidas não-estruturais que podem ser 

adotadas como uma ação hidrossolidária do homem em relação à bacia.   

A figura 41 mostra uma adequação do conceito de hidrossolidariedade 

apresentada na seção 3, 3.1, por MENDIONDO (2002), para uma gestão de riscos 

de inundações em bacias:  

 

 
            
                     espaço 
                            Ciência:                  sinaleira                   Tecnologia: 
                     Escalas embutidas     Monitoramento        Bacias embutidas   
                 

   tempo         Bacia         
                            Incentivo        Escola 
  de                             Plano Diretor      
                  Hidrossolidariedade      Planejamento e  
                 Hidrossolidariedade         gestão de risco                                                                 

               
      
                                                         Inovação: 

 Associação de Bacia 
 

  
 
 

Figura 41- Hidrossolidariedade numa gestão de risco de inundação.  
Adaptado de Mendiondo (2002) 
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O conceito insere usuários das bacias (escolas, professores, alunos, 

associações), como mostra a figura 41, numa busca da solidariedade e participação 

deles na gestão de risco de inundações em políticas públicas por meio de 

associações de bacias.  

Da interseção dos componentes da figura 41, os princípios ligados à 

conservação da água no meio urbano são: (1) a sinaleira como estratégia de risco 

de inundação relacionado à macrodrenagem de trechos de jusante a montante, (2) 

incentivos de hidrossolidariedade como estratégia de risco de inundação relacionado 

à escala de lote domiciliar induzida pelos setores da sociedade e (3) o planejamento 

de acordo com seu Plano Diretor local que a sociedade realiza através de seu nível 

de participação por meio de associações de usuários de bacia na gestão de risco de 

inundação.   

 

6.2.3.3.3 Proposta da Sinaleira Hidrossolidária como Medida Não Estrutural 

para uma Gestão de Risco de Inundação na Macrodrenagem  

 

Esta parte da pesquisa trata da proposta de uma medida não-estrutural de um 

alerta antecipado através de uma sinaleira hidrossolidária. Medidas não-estruturais 

de acordo com CANHOLI (2005) são medidas de prevenção contra inundações e, 

conforme TUCCI (1998), medidas não-estruturais são medidas que podem ser 

eficazes a custos mais baixos e com horizontes longos. Considera-se como medidas 

não-estruturais o sistema de alerta antecipado. 

Através de modelos de previsão de precipitações (o qual não é objeto de 

estudo desta pesquisa) é dado o alerta antecipado que é uma notificação prévia de 

que uma determinada cheia irá ocorrer, dentro de um futuro próximo, em uma 
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determinada bacia, ANDRADE (2005). O sistema de controle e proteção é acionado 

a partir deste alerta, a fim de restringir os danos causados.   

ANDRADE (2005), em sua pesquisa, utiliza um modelo de previsão chuva-

vazão proposto por Georgakakos e Bras, para a implantação de um Sistema de 

Alerta Antecipado na bacia do córrego do Gregório, em São Carlos SP.  

Por meio da avaliação do modelo de chuva-vazão, segundo a pesquisa de 

Andrade (2005), os dados da estação meteorológica servem de entrada para o 

modelo de previsão hidrometeorológica. No caso de previsão de chuva, esta 

estimativa se torna dado de entrada para o modelo de transformação chuva-vazão. 

Faz-se então uma outra avaliação de resultado; desta vez, a vazão é a variável de 

interesse. Identifica-se a possibilidade de ocorrência de enchentes e posterior alerta 

à população.  

A partir das previsões de precipitação e da transformação chuva-vazão, 

obtêm-se as previsões de vazões (FINEP/FIPAI/EESC-USP/DAEE-SP,  2004). Por 

meio de monitoramento contínuo, podem-se determinar as curvas de permanência 

mostradas na figura 42, que mostra um estudo realizado na microbacia do Gregório 

(São Carlos - SP) para dar suporte a sistemas de alerta.  
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Figura 42 – Curva de permanência de descargas específicas obtidas de eventos de 
inundação monitorados em bacias experimentais urbanas com o propósito de alerta 

antecipado.  
Fonte: FINEP/FIPAI/EESC-USP/DAEE-SP (2004)  

 

Nesta parte da pesquisa é proposto um modelo de sinaleira com alertas 

sonoros e visuais sobre o risco de inundação antecipadamente para que se possa 

prevenir possíveis danos relacionados àquela chuva.  

As cores utilizadas na sinaleira são baseadas na figura 33 e são as cores de 

curva de permanência. A figura 43 apresenta o modelo da sinaleira proposta.   

 
 
 

 
Figura 43 – Exemplo ilustrativo dos componentes da sinaleira 

 

No exemplo da sinaleira apresentado, o quadrado acima mostra o horário 

local e abaixo a temperatura. A tela é reservada para alertas visuais e informações 

ALERTAS SONOROS  

TEMPERATURA

 HORA

ALERTAS VISUAIS  

ALERTAS VISUAIS E 
INFORMAÇÕES GERAIS  
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gerais. Os quadrados dos cantos possuem caixas de som que emitem alertas 

sonoros.  A figura 44 apresenta as diferentes cores e a situação (figura 45) em que 

elas aparecem: 

 
Figura 44 – Exemplo ilustrativo da sinaleira 

 
Figura 45 – Exemplo ilustrativo das cores da sinaleira 

 

A figura 45 demonstra as cores da sinaleira que significam: 

O RISCO MUITO ALTO é apresentado através do alerta VERMELHO.  

O RISCO ALTO vem a ser mostrado através do alerta LARANJA. 

O alerta AMARELO expõe o RISCO MÉDIO. 

 O alerta AZUL mostra o RISCO BAIXO. 

A figura 46 mostra a percepção do usuário e as situações de risco a que está 

exposto através das cores da sinaleira.   
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.  

 

                                                                
 
 
 
 

Figura 46 – Exemplo de aplicação da sinaleira hidrossolidária no contexto de 
sistema de alerta de cheias e/ou inundações urbanas 

 

6.2.3.3.4 Proposta de Incentivo Hidrossolidário  

 

O incentivo hidrossolidário toma como base o cálculo de um imposto 

freqüente, por exemplo o IPTU, com base anual e a partir do cadastro de lote 

domiciliar existente. Pode-se chamar, no caso, de “IPTU hidrossolidário” ao IPTU 

que inclua elementos de conservação dos recursos hídricos na escala de lote 

domiciliar. Esta conservação é realizada de diversas maneiras: (1) através do 

aumento do armazenamento potencial de água no lote, ou (2) por meio da 

diminuição de vazões máximas provocadas pela impermeabilização do lote, ou (3) 

combinações destas alternativas.  

t 

Nível d´água h(t), 
ou vazão do rio 
Q(t) 

Tempo com previsão de cheia no rio  

Tempo que usuário 
recebe a previsão da 
cheia e/ou inundação  
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O objetivo é identificar ao longo do tempo os “usuários que contribuem 

positivamente” com os recursos hídricos de sua bacia e, ao mesmo tempo, 

permitindo a adoção do princípio do “usuário poluidor-pagador” de forma mais 

eqüitativa. Na figura 47 aparece um gráfico indicando nas abscissas o tempo, e nas 

ordenadas os valores de impostos a pagar (MENDIONDO, 2007). Nessa figura, 

aparece o imposto “base” tomado como referência ao imposto pago SEM incentivos 

ambientais. No futuro, aparece a curva de imposto a pagar para diferentes situações: 

(a) com aumento da poluição no lote, portanto punindo esse usuário que aumenta a 

poluição, ou (b) com diminuição da poluição no lote, e assim incentivando esse 

usuário com pagamentos menores desse imposto. É importante destacar que os 

incentivos podem ser afirmativos em sua forma geral: eles podem incluir diminuições 

quanto ao valor base e, ás vezes, essas diminuições podem ser significativas até o 

ponto de se obter impostos negativos. Nesses casos particulares, existe a 

possibilidade de que o “bom usuário” possa vir a receber contrapartidas do 

Município, que sejam proporcionais ao serviço brindado pelo usuário ao Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 - Exemplo de avaliação de incentivo, em valores nominais nas ordenadas, 
em relação ao tempo, nas abscissas, para a abordagem de “IPTU hidrossolidário”  
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6.2.3.3.4.1 Incentivo Hidrossolidário com Base no Armazenamento  

 

Nesse caso, o armazenamento S é a variável decisória da capacidade de 

suporte do lote. Assim, o Plano Diretor poderia propor premiar, ou punir, 

proprietários de lotes que aumentem, ou diminuam o futuro armazenamento 

potencial de água no solo em relação ao armazenamento do lote existente no ano 

base. Nesse caso, o imposto aumentaria ou diminuiria conforme o aumento ou 

diminuição do armazenamento de água no lote. Assim, uma equação simples que 

identifica este procedimento seria (MENDIONDO, 2007): 

 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

AnoBase

AnoBasefuturo
AnoBasefuturoS S

SS
IPTUIPTU 1.)( (Equação 1), 

Sendo IPTU(S)futuro e IPTUAnoBase os respectivos IPTUs futuro e atual, Sfuturo e 

SAnoBase os respectivos armazenamentos potenciais de água no lote, no futuro e no 

ano atual. 

 

6.2.3.3.4.2 Incentivo Hidrossolidário com Base na Vazão Máxima de 

Armazenamento 

 

Nesta segunda alternativa, a vazão máxima Qmáx é a variável decisória da 

capacidade de suporte do lote. Para esse caso, o Plano Diretor poderia propor 

premiar, ou punir, proprietários de lotes que diminuam, ou aumentem, a futura vazão 

máxima do lote em resposta às chuvas periódicas. Nesse caso, o imposto 

aumentaria ou diminuiria no caso de a vazão máxima futura Qmaxfutura ser maior ou 

menor, respectivamente, que a correspondente vazão máxima atual ou do ano base 
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QmaxAnoBase . Assim, a equação proposta para o imposto seria do tipo 

(MENDIONDO, 2007):  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

AnoBase

AnoBasefutura
AnoBasefuturaQ Q

QQ
IPTUIPTU

max
maxmax

1.max)( (Equação 2). 

 

6.2.3.3.4.3 Incentivos Combinados  

 

Esta terceira proposta analisa a combinação ponderada dos incentivos 

anteriores, IPTU(S)futuro e IPTU(Qmax)futura sob a base de uma combinação linear 

ponderada do  tipo (Mendiondo, 2007):  

 

futuroQQfuturoSSfuturaQS IPTUwIPTUwIPTU max)(max)(max),( .. +=   (Equação 3),  

para 0 ≤ ws ≤ 1, 0 ≤ wQmax ≤ 1, e  wS + wQmax = 1 

 

Sendo wS e wQmax da Equação 3 os pesos relativos dos incentivos 

hidrossolidários para o armazenamento potencial de água no solo e da vazão 

máxima gerada pelo lote, respectivamente. Esses pesos podem ser obtidos a partir 

das percepções da comunidade e/ou das políticas públicas que prefiram salientar 

mais um elemento ou o outro. Por exemplo, se a Prefeitura e Comunidade estiverem 

de acordo que a manutenção da umidade no solo é preponderante em relação á 

diminuição de vazões máximas, nesse caso, o peso relativo da componente de 

armazenamento potencial do solo seria maior que a correspondente de vazão 

máxima, isto é wS > wQmax . 

Exercícios aplicados e resolvidos são encontrados em detalhes em 

MENDIONDO (2007).  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões foram organizadas e apresentadas neste texto, a partir dos 

objetivos propostos na pesquisa e de acordo ao seu desenvolvimento. 

 

Objetivo geral. Avaliar os alcances do princípio de “hidrossolidariedade” por 

meio do estudo teórico e prático como estratégia de participação da comunidade na 

gestão de risco de inundações por associação de usuários de bacia hidrográfica 

visando a um Plano Diretor local.    

 

• Verificou-se que o conceito de hidrossolidariedade possibilita a 

integração de usuários das bacias, como escolas, professores, alunos, 

moradores. Trata-se de uma forma de se buscar a solidariedade e a 

participação dos usuários na gestão de risco de inundações em 

políticas públicas, o que pode ser realizado através da constituição de 

associações de usuários de bacias hidrográficas.  

• Verificou-se que o planejamento e as ações junto à comunidade devem 

ser focados no Plano Diretor local, que utiliza como ferramenta a 

hidrossolidariedade de gestão de risco de inundações à própria 

drenagem e diversas estratégias de incentivos para os atores locais.   
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Na conclusão dos resultados específicos da realização das entrevistas, seguem 

considerações para cada tópico: 

• Bacia Hidrográfica: verificou-se que grande parte da população reconhece o 

que é uma bacia, mas relaciona o termo à palavra água e rio. A partir disso, 

umas das maneiras de aumentar a participação da sociedade em associações 

de usuários de bacias é indo à comunidade usando as palavras identificadas 

pela mesma como bacia hidrográfica que são “água” e “rio”. Comprovou-se 

também que através da realização de atividades educacionais pode-se 

transferir às pessoas os conhecimentos sobre a bacia hidrográfica com intuito 

de aumentar a participação da comunidade na gestão de risco de inundação.  

• Hidrossolidariedade: verificou-se que grande maioria das respostas 

comprova que os entrevistados não reconhecem o termo hidrossolidariedade; 

sequencialmente comprovou-se que a população reconhece o termo 

solidariedade e suas implicações sociais e participativas de forma positiva. 

 

Primeiro objetivo específico. Revisar o conceito de “hidrossolidariedade”, 

avaliando limitações e alcances no contexto internacional e nacional, como um 

instrumento da gestão de riscos de inundações.  

 

Conceito de hidrossolidariedade: verificou-se, que a partir do conceito de 

hidrossolidariedade, a gestão na bacia deve ser participativa, descentralizada e 

compartilhada, tendo-se também a necessidade de uma condição sine-qua-non, 

para ter-se a solidariedade a “lei” ou “vontade” do cidadão em participar. Devendo 

ser o interesse e vontade de participar do indivíduo em todas as circunstancias, e 
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não somente quando surge a possibilidade de risco de inundação. Sendo assim, a 

comunidade participa da gestão de risco, o que torna a “hidrossolidariedade legal”.  

 

Segundo objetivo especifico. Constituir de forma aplicada a 

hidrossolidariedade por meio de participações da comunidade em associação de 

usuários de bacia hidrográfica.  

 

Como parte do processo desta pesquisa, foi constituída a associação de 

usuários de bacia que tem como apoio jurídico a Lei 9.433/97. Esta instituição 

filantrópica é integrante titular (membro) do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA) de São Carlos como entidade ambientalista que surgiu 

através de algumas ações subseqüentes, critérios e tecnologias do uso racional dos 

recursos hídricos.  

A divulgação e disseminação desses princípios foram favorecidas através de um 

trabalho conjunto entre Universidades, Associações e Organizações Não-

Governamentais, junto a escolas de Ensino Fundamental e Médio com grande 

envolvimento desta comunidade. 

Na conclusão dos resultados específicos da realização das entrevistas, seguem 

considerações para cada tópico: 

• Gestão Participativa: verificou-se que as participações comunitárias nas 

entidades representativas são de interesses diversos (Ex: asilo, igreja, 

moradores de bairro, etc.) através dos quais se deve desenvolver um 

envolvimento dos atores sociais com integração da associação de usuários de 

bacia. 
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• Verificou-se que a cidade de São Carlos, embora tenha um grande número de 

pesquisas na área de educação ambiental através das universidades, o déficit 

de informações junto aos atores sociais é um fator que propicia a falta de 

participação da comunidade junto às associações.  

• Associação de usuários de bacia: embora constituída e atuante conforme 

verificado, existe uma deficiência na divulgação entre os moradores. Percebe-

se com as entrevistas realizadas na bacia em que está localizada a 

associação, que a comunidade ainda não a conhece.  

 

Terceiro objetivo específico. Coletar relatos de usuários de bacias 

hidrográficas sobre o conceito relativo à “hidrossolidariedade” que visem a medidas 

não-estruturais na escala de macrodrenagem e na escala de lote domiciliar. 

 

• Avaliação da aplicação do conceito de hidrossolidariedade na 

macrodrenagem: a “sinaleira hidrossolidária” é uma proposta que, se 

aplicada, alertará à população antes de uma possível inundação ocorrer 

(sistema de alerta antecipado), diminuindo a vulnerabilidade das pessoas em 

relação a uma situação de risco de uma inundação, podendo assim ser 

tomadas medidas, como evacuar o local de risco e efetuar medidas 

preventivas para salvaguardar bens e patrimônio de estabelecimentos 

comerciais, industriais e outras edificações, etc. Constatou-se que a 

população tem interesse no citado sistema e a sua implementação.  

• Avaliação da aplicação do conceito de hidrossolidariedade na escala de 

lote domiciliar: constatou-se uma inclinação favorável dos atores sociais em 

relação ao “IPTU hidrossolidário” para o aumento da área permeável do lote, 
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com a finalidade de diminuir o escoamento superficial e assim reduzir e 

mitigar o impacto (inundações e alagamentos) das águas pluviais, sendo esta 

uma forma da participação efetiva e comunitária de medidas solidárias.  
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

 

As recomendações foram organizadas e apresentadas neste documento, a 

partir dos objetivos propostos na pesquisa e de acordo com o seu desenvolvimento. 

Recomenda-se:  

A) continuar com ações concretas junto aos usuários da bacia a partir do 

conceito de hidrossolidariedade;  

B) continuar estudos mais aprofundados que destaquem as componentes 

científicos da constituição de associação de usuários de bacia hidrográfica, com 

ênfase em problemas de drenagem urbana, e legalmente constituída uma situação 

pouco comum no contexto atual; 

C) utilizar os conhecimentos adquiridos pelos membros da associação de 

usuários de bacia, para aplicá-los, e as suas inovações, através da educação, e 

estabelecer uma cultura de segurança e resiliência em todos os níveis da bacia;  

D) divulgar a associação de usuários de bacia utilizando como ferramenta a 

Educação Ambiental, com métodos lúdicos e sócio-culturais;  

E) constituir, estruturar e desenvolver novas associações de usuários de 

bacias hidrográficas no município acompanhando o Plano Diretor local como 

instrumento de gestão de bacia;  

F) detalhar mais a discussão dos dados da pesquisa de campo levando-se 

em consideração as variáveis, tempo de residência e idade dos usuários, 

apresentadas nas figuras 33 e 34 pertencentes às bacias estudadas;  
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G) manter a participação estável e permanente das crianças e jovens, com a 

finalidade de promover as informações para que no futuro fique garantida a 

continuidade do que tem se conseguido até o momento; 

H) realizar cursos de treinamento e de capacitação para melhorar o 

conhecimento da comunidade sobre recursos hídricos na gestão de risco de 

inundações, podendo ser conjuntamente com a Defesa Civil (CABALLERO-

CAMPOS 2005);  

I) Prever normas de ocupação da bacia dentro do Plano Diretor, através do 

ordenamento territorial, com a finalidade de construir uma cultura de prevenção em 

relação à comunidade;  

J) detalhar o conhecimento dos riscos múltiplos dentro da área geográfica da 

bacia na sua dimensão espacial e temporal de forma bem esclarecida para a 

comunidade;  

K) elaborar o mapa de riscos conjuntamente com especialistas e a associação 

de usuários de bacia, para posteriormente divulgar na comunidade;  

L) de acordo com o Plano Diretor, realizar um estudo sobre o incentivo 

hidrossolidário, por meio de cálculos de IPTU com base nas propostas apresentadas 

de armazenamento e discutir junto à comunidade as propostas de incentivos 

apresentadas, 

M) apresentar e discutir estudos desenvolvidos sobre armazenamento junto 

aos atores sociais da bacia,  

N) estudar a possibilidade de implantação da sinaleira ambiental como um 

Sistema de Alerta Antecipado na microbacia do Gregório;  

O) estipular pelo menos 3 horas de antecedência (recomendado pelo EIRD) 

para o acionamento e tomada de medidas junto à comunidade;  
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P) fortalecer as atividades relacionadas com alerta antecipada e seus eixos 

transversais através de atividades de intercâmbio de informações com outras 

associações usuários de bacias sobre experiências e lições aprendidas já 

implementadas ou por testar;  

Q) implementar através da associação de usuários de bacia, a utilização do 

sistema de alerta antecipado por meio da elaboração de protocolos e normas da 

difusão dos alertas, especialmente porque é um tema muito novo com pouca 

experiência sobre o mesmo;  

R) apresentar e discutir estudos desenvolvidos sobre sistema de alerta 

antecipado junto aos atores sociais da bacia,  
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10.1 ANEXO A – Arquivos e Documentos da Associação Amigos da Bacia do 

Tijuco Preto  

Os anexos a seguir são documentos públicos da Associação Amigos da Bacia 
do Tijuco Preto, apesar de serem públicos, preservou-se a identidade dos 
envolvidos. Para maiores informações: www.receita.fazenda.gov.br - 
aabtp@zipmail.com.br.  
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Carlos 

04 Lista de Presentes na 1ª Assembléia da Associação Amigos da Bacia 
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07   Certificado do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Ata da 
Assembléia Geral de Constituição da Associação  
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10.2 ANEXO B – Entrevista Estruturada 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

A. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO ENTREVISTADO 

01- Sexo: (  ) feminino      (  ) masculino 

02- Idade: ______anos 

03- Há quanto tempo reside em São Carlos? 

_______anos  

Em que bairro  

04- (  ) estuda      (  ) trabalha      (  ) estuda/trabalha      (  ) outros:_______________ 

05- Nível de instrução: _________________________________________________ 

 

B. QUESTÕES GERAIS 

 

BACIA HIDROGRÁFICA 

01- Você sabe o que é uma bacia hidrográfica?  

(  ) sim/ o que entende?      (  )não      (  ) não tem certeza/ o que entende?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

02- Você sabe a qual bacia hidrográfica pertence São Carlos?  

( ) sim,  qual? ________________________________________________________ 

(  ) não  

 

HIDROSSOLIDARIEDADE NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

03- Você já ouviu falar sobre hidrossolidariedade? 

Ano 2006 
Entrevista nº. ____ 
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(  ) sim      (  ) não   

04- O que você entende por hidrossolidariedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

05- Você tem interesse em ser solidário nas questões relacionadas à água?  

(  ) sim/ por que e como poderia fazer isto?      (  ) não/por quê?       

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

06- Quais os problemas relacionados à água na região em que você mora?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

07- Em sua opinião o que você poderia sugerir para melhoria desses problemas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

GESTÃO PATICIPATIVA 

08-Você participa de alguma entidade (social, ambiental, outras)?  

(  ) sim/ qual o tipo?      (  ) não/por que?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

09- Em sua opinião, há falta de interesse da população em participar de entidades 

representativas? Justifique. 

(  ) sim      (  ) não   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10- O que você poderia sugerir para aumentar a participação da sociedade em 

entidades representativas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ASSOCIAÇÃO DE BACIA 

11- Você sabe o que é uma associação? 

(  ) sim      (  ) não       

12- O que você entende por associação de bacia hidrográfica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13- Você tem interesse em participar de uma associação de bacia? Por quê?  

(  )sim      (  ) não  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE HIDROSSOLIDARIEDADE NA 

MACRODRENAGEM 

 

14-Você sabe o que é um Sistema de Alerta Antecipado? 

(  ) sim      (  ) não   

15- O que você entende por Sistema de Alerta Antecipado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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16- Qual a sua opinião sobre a implantação de um sistema, como um semáforo, que 

alertasse a população sobre possíveis enchentes ou inundações na microbacia do 

Gregório (próximo ao Mercado Municipal)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE HIDROSSOLIDARIEDADE NA 

ESCALA DE LOTE DOMICILIAR 

 

17- Você sabe o que é uma área permeável? 

(  ) sim. O quê? 

___________________________________________________________________  

 (  ) não      (  ) não tem certeza      

18- O que você acha de um desconto no valor do IPTU em relação à área permeável 

do seu lote? Justifique. 

(  ) excelente      (  ) muito bom        (  ) bom           

(  ) ruim             (  ) não sabe 

___________________________________________________________________ 

19- Você ficaria estimulado a aumentar sua área permeável se a Prefeitura cobrasse 

um valor de IPTU diferenciado?  

(  ) sim      (  ) não  
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10.3 ANEXO C – Localização das Ruas das Microbacias do Gregório e do 
Tijuco Preto  
 
 
 

RUAS DA MICROBACIA DO GREGÓRIO 
Alderico Vieira Perdigão  
Aquidaban 
Avenida Sallum 
Basílio Dibbo 
Belarmino de Souza Sampaio  
Elias Arsênio  
Francisco Monaretti  
Gastão de Sá 
Germano Fehr 
José Bonifácio 
Julio Rocha  
Luis Maia 
Luiz Fernandes Mussetti  
Major José Inácio 
Maria Angélica Marcondes  
Massao Matubaro  
Santa Isabel  
São Paulo 
Sete de Setembro  
Paulista 
Visconde de Inhaúma  

COMÉRCIANTES 
Gemiano Costa    
Comendador Alfredo Maffei   

PERMISSIONÁRIOS 
Geminiano Costa  
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RUAS DA MICROBACIA DO TIJUCO PRETO 
Adolfo Cattani 
Avenida Capitão Luis Brandão  
Avenida das Orquídeas  
Avenida Dr. Carlos Botelho 
Avenida São Carlos  
Dom Pedro Segundo 
Eugênio de Andrade Egas 
Francisco Stella  
Inconfidentes 
Joaquim Cruz Penalva 
João Antonio Boni 
João Batista de Arruda 
Manoel da Silva Ferreira  
Marechal Deodoro 
Padre Teixeira  
15 de Novembro  
Rolando Rolemberg  
Rui Barbosa 
São Sebastião 
Wadi Cury 
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10.4 ANEXO D – Resultados da Entrevistas  

 
 

A. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO ENTREVISTADO 

01- Sexo:  
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02- Idade:  
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03- Há quanto tempo reside em São Carlos? 
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04- Ocupação: 
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05- Nível de instrução:  
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B. QUESTÕES GERAIS 

 

BACIA HIDROGRÁFICA 

 

01- Você sabe o que é uma bacia hidrográfica?  

 

0

2

4

6

8

10

12

nº
 d

e 
re

sp
os

ta
s 

sim não não tem certeza 

respostas 

Você sabe o que é uma Bacia Hidrográfica? 

Gregório 
Tijuco Preto 
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01- Você sabe o que é uma bacia hidrográfica?  
(  ) sim/ o que entende?      (  )não      (  ) não tem certeza/ o que entende?   

GREGÓRIO 
SIM 

“Parte de água de recursos hídricos que abastece uma região”.  
“Conjunto dos rios”. 
“Região que tem rio”.  
“Conjunto de águas de uma região”. 
“O conjunto de córregos e rios que afluem para um único grande curso de água”.  
“É o lençol freático de mananciais de água existente no subsolo”.  
“Monte de terra que tem um lago”.  
“É para onde convergem todas nascentes e rios em uma determinada região com 
relevo propicio”.  
“Rio e afluentes de determinada região”.  
“É o mapeamento de rios e seus afluentes”.  
“É a área de contribuição da região de água, que vai para algum lugar que vai para 
a bacia”.  
“É um desnível do curso de água dos terrenos onde água da área mais alta vai para 
a região mais baixa”.   

NÃO TEM CERTEZA 
“Manancial de água de uma determinada região”.  
“Tratamento de água”. 
                                                               NÃO 
“Não”.                                                                                                      (11 respostas)

TIJUCO PRETO 
SIM 

“É um rio”.  
“Conjunto dos rios que engloba desde os lençóis freáticos até os rios”.  
“É um rio com afluentes”.  
“Rios e água lagos perto da cidade”.  
“Conjunto dos rios que tem um rio principal e afluentes somados”.  
“É um rio que abastece uma determinada cidade de forma a fornecer água para 
toda a população”. 
“É um manancial”.  
“É toda área abrangente de um rio com seus afluentes”.  
“Bacia de rios, diversos rios”.  
“Água”.  

NÃO TEM CERTEZA 
“Um negócio de água”.  
“Bacia de água doce”.  
“É o que desemboca as margens dos rios”.  
“São os rios, lagos, fontes naturais de água de uma determinada região”. 
“É um rio”.  

NÃO 
“Não”.                                                                                                     (5 respostas ) 
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02- Você sabe a qual bacia hidrográfica pertence São Carlos?  
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02- Você sabe a qual bacia hidrográfica pertence São Carlos?  
(  ) sim,  qual? (  ) não  

GREGÓRIO 
“Mogi-Guaçu”. 1 resposta 
“Monjolinho”. 1 resposta 
“Aqüífero Guarani”.  2 respostas  
“Tiete-Jacaré”.  3 respostas

TIJUCO PRETO 
“Mogi-Guaçu”. 2 respostas 
“Monjolinho”. 7 respostas 
“Aqüífero Guarani”.  1 resposta 
“Tiete-Jacaré”.  1 resposta
“Ribeirão do Feijão”.  2 respostas 
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HIDROSSOLIDARIEDADE NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

03- Você já ouviu falar sobre hidrossolidariedade? 
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04- O que você entende por hidrossolidariedade? 

GREGÓRIO 
SIM 

“Ajuda de meio ambiente”. 
“Comprometimento social para a preservação de bacias hidrográficas”. 

NÃO 
“Não sabe”.                                                                                      (11 respostas)”. 
“Uso racional de recursos hídricos”. 
“Solidariedade com os recursos hídricos”.                                          (3 respostas )
“Estudo de áreas e trechos futuros para que não venha faltar água”. 
“Proteger e preservar recursos de água”. 
“Economizar água”. 
“Onde todas as populações de uma área que usam de uma mesma bacia, de um 
mesmo rio, tomam medidas que venham beneficiar a todos”. 
“O uso solidário deste bem ao uso consciente de que é um recurso a que uma 
grande parcela da humanidade não tem acesso”. 
“Estudo da comunidade”. 
“Junção de pessoas”. 
“Ajuda aos outros”. 

TIJUCO PRETO 
SIM 

“Ajudar as pessoas”. 
“Uma colônia de pescadores sendo solidários a outros”.  
“Poder ajudar os outros”.  

NÃO 
“Não sabe”.                                                                                        (4 respostas ) 
“É um plano de ação de reflorestamento de margens do rio para evitar 
assoreamento”.  
“Doar água para o vizinho”. 
“Campanha para preservar os rios”.  
“Poder levar água potável para lugares onde não tem”.  
“Utilizar de forma consciente de forma a não prejudicar futuras gerações”.  
“Pessoas solidárias que tem comprometimento condizente com questões 
hidráulicas”.  
“Abordagem do tema de água com solidariedade, utilizar a água dentro da 
sociedade de forma solidária”.  
“Solidariedade à água”.                                                                       (2 respostas ) 
“É cuidar onde tem água”. 
“O levantamento e preservação das bacias hidrográficas”.  
“Compartilhamento de água”.  
“Ajuda das pessoas aos rios e córregos”.  
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05- Você tem interesse em ser solidário nas questões relacionadas à água? 
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05- Você tem interesse em ser solidário nas questões relacionadas à água?  
(  ) sim/ por que e como poderia fazer isto?      (  ) não/por quê?       

GREGÓRIO 
NÃO  

“Por motivo de falta de tempo”.                                                          (3 respostas )
“Não de interessa pelo assunto”.                                                        (2 respostas ) 
“Não entende o assunto”. 

SIM  
“Porque é um bem finito, poderia fazer usando água de forma econômica, 
evitando desperdício - Em casa procuramos tomar banho rápido e pensar 2 
vezes antes de dar a descarga". 
“Estudando e aprendendo sobre o assunto e participando de encontros e 
reuniões de onde partem ações concretas”. 
“Economizando água porque pode faltar”. 
“Porque é uma coisa importante, economizando”. 
“Sim, economizando água”. 
“Porque é o líquido que mais precisa”. 
“Porque se não vai acabar, tendo bom senso”. 
“Participando de discussões”. 
“Economizar, porque a água vai faltar”. 
“Porque apenas 3% da água é potável e também porque é fonte de vida, cada 
um fazendo sua parte”. 
“A água é muito importante, não gastando”. 
“Por causa do preço da água, economizando e não gastando”. 
“Porque é bom, economizando”. 
“Porque vai acabar, economizar”. 
“Por causa do custo, economizar”. 
“Porque a água vai acabar, uso racional da água e educar as pessoas”. 
“Porque vai faltar, aumentar o valor da água, oferecer mais qualidade e multar de 
verdade quem dispensa”. 
“Para preservar água para gerações futuras, uso racional de água”. 
“Não esbanjando água a toa para preservar para os filhos”. 
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05- Você tem interesse em ser solidário nas questões relacionadas à água?  
(  ) sim/ por que e como poderia fazer isto?      (  ) não/por quê?       

TIJUCO PRETO 
NÃO  

“Porque uma pessoa não faz a diferença”.  
“Porque não tem tempo”.                                                                    (2 respostas ) 
“Porque não”.  
“Porque não tem interesse pelo assunto”.  

SIM  
“Não tem idéia como fazer”.  
“Um dia pode precisar ajudar o vizinho se precisar de água”.  
“A água é importante, economizando , tentando poluir menos possível”.  
“Água é tudo, fazendo economia e não desperdiçando”.  
“Sem água ninguém vive não sabe como fazer”.  
“Sem ela não sabe ate onde as pessoas vão viver, não sabe como fazer”. 
“Porque precisamos de água, porque a gente esta notando menos chuva , muito 
seca , não sabe como fazer”.   
“A bacia de são Carlos é umas das principais do País, tem que fazer uma 
educação da população de massa para fazer o papel de cidadão”.  
“A água esta diretamente ligada as questões do ser humano, não sabe”.  
“Água é importante, ter consciência de água não poluir os rios”.  
“A água essencial à vida, não sabe”.  
“Ajudar é importante, ajudar os filhos não gastar água, escovar os dentes, não 
desperdiçar”.  
“Porque faz parte do nosso dia-a-dia, não jogar o lixo nos rios, faço reciclagem”.  
“Porque quer manter os rios limpos, não jogando lixo nos rios”.  
“Importante, não jogar lixo nos rios, cuidar das matas ciliares ou até produzir 
campanhas nas empresas contra o despejo de produtos tóxicos”.  
 
06- Quais os problemas relacionados à água na região em que você mora?  

GREGÓRIO 
“Nenhum”.                                                                                        (16 respostas) 
“Enchentes”.                                                                                       (4 respostas ) 
“Poluição”.                                                                                          (2 respostas ) 
“Desperdício e drenagem urbana”. 
“Abastecimento devido a falta de infra-estrutura”. 
“Poluição de mananciais”. 

TIJUCO PRETO 
“Nenhum”.                                                                                         (10 respostas )
“Desperdício falta de consciência e falta de água”.  
“Desperdício”.  
“Diminuição de água, mas nunca faltou”.                                           (2 respostas ) 
“Falta de água”. 
“Cano não é igual a rua vizinha, falta de água”.   
“Vazamento de água”. 
“Falta de água e invasão de APP”. 
“Desperdício e as pessoas lavam carro e a calçada sem ter necessidade”.  
“Falta de tratamento de esgoto”. 
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07- Em sua opinião o que você poderia sugerir para melhoria desses problemas? 

 
GREGÓRIO 

“Sugerir para melhoria dos problemas”. 
“Começar a cobrar mais caro pelo uso de água tratada e refazer o sistema de 
distribuição para diminuir o desperdício”. 
“Conscientização e preservação do meio ambiente”. 
“Aprender a utilizar”. 
“Uma conscientização da população pensando nas próximas gerações”. 
“Que o povo colaborasse”. 
“Manutenção de mananciais e conscientização ecológica”. 
“Economizar água e cuidar da região das fontes para não secar nossa água”. 
“Só com bomba hidráulica”. 
“Aproveitar as galerias”. 
“Aumentar o preço da água em até 3 vezes mais, só assim haveria 
conscientização segura da população”.  
“Menos poluição e novo tratamento de esgoto”. 
“Reuniões para discutir o assunto e mais obras”. 
“Uso consciente de recursos hídricos”. 
“Educação e investimento”. 
“Sair apenas das mesas e debates e tratar o assunto com mais seriedade e 
agilidade”. 
“Conscientização da população”. 
“Não sabe”.                                                                                         (4 respostas ) 

TIJUCO PRETO 
“Economizar e conscientizar sobre limpar os rios”. 
“Trocar tubulação”. 
“Não tem problema”                                                                          (10 respostas )
“Que as pessoas perto ajudassem a melhorar”. 
“Utilizar de forma consciente, fazer tubulação maior”. 
“A construção imediata de uma unidade de tratamento de esgoto”. 
“Conscientizar e chá de semancol”. 
“Educação da população com gasto de água”. 
“Plantar árvores, geralmente a casa que mora não tem terra”. 
“Consciência, mais informação sobre a importância da água”. 
“Conscientização”. 
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Respostas dos comerciantes – da região do mercado – Gregório  
Problemas – pergunta nº. 6 Soluções - pergunta nº. 7 

“Enchente – faz um tempo que não tem, depois 
das obras não teve mais, a chuva chegou a ficar 
30 cm e teve lugar aqui na região que a 
enchente chegou a ficar mais alta”. 

“Mais reuniões com os lojistas 
para discutir o assunto e mais 
obras”.  

“Com água não tem problemas mas teve já com 
chuva – não faz muito tempo que esta aqui 
(5anos) mas já viu uma enchente”. 

“Depois das obras realizadas 
conscientização da população 
e campanha de 
conscientização”.  

“Enchente com mais de meio metro de altura, 
perdeu material faz dois anos que não tem mais 
chuva ninguém para porque ainda não tem 
seguro contra enchente”.  

“Aproveitar as galerias de 
água”.  

“Com água não, mas já viu mais ou menos 5 
enchentes , teve prejuízo”.    

“Não desperdiçar e não sabe”. 

 
 
GESTÃO PATICIPATIVA 

08-Você participa de alguma entidade (social, ambiental, outras)?  
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NÃO? POR QUÊ? 
GREGÓRIO  

“Não tem tempo”.                                                                     (11 respostas )  
“Não tem interesse”.                                                                  (3 respostas ) 
“Não teve oportunidade”. 
“Estou envolvido em outros segmentos”. 
“Nunca foi convidado, falta de tempo, falta de ética e corrupção”. 

TIJUCO PRETO 
“Porque faz doação pra entidades beneficentes”. 
“Não tem interesse”.                                                                       (2 respostas)
“Não porque não gosta e não tem paciência”. 
“Não tem interesse é muita falação e pouca ação”.  
“Não tem tempo”.                                                                          (5 respostas ) 
“Nunca foi convidado e ainda não despertou o interesse para isto”. 
“Não teve oportunidade”.                                                              (2 respostas ) 
“Nunca quis participar”.  
“Falta divulgação”.  
“Falta tempo e ainda não achou nenhuma que se adequou com seus 
interesses”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-Você participa de alguma entidade (social, ambiental, outras)?   
sim/ qual o tipo?     não/por que? 

 GREGÓRIO  TIJUCO PRETO 
“Terceira Idade”.  1 resposta 3 respostas
“Associação de Moradores de Bairro”.  1 resposta  1 resposta
“Assistente Social”. 1 resposta  
“Associação Ambiental”. 1 resposta  
“Asilo”. 1 resposta  
“Igrejas”. 3 respostas  
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09- Em sua opinião, há falta de interesse da população em participar de entidades 

representativas? Justifique. 

GREGÓRIO 
NÃO 

“Falta de tempo”.  
“Falta de conscientização”.                                                           (2 respostas ) 
“Falta de informação”.                                                                   (3 respostas ) 

SIM 
“Falta comunicação”.  
“Há muita ignorância na população de baixa renda”.  
“Informação”.                                                                                  (2 respostas) 
“Falta conscientização e tempo”.  
“A correria do dia-a-dia e a busca frenética de dinheiro para subsistência das 
pessoas”.  
“As pessoas não são solidárias não se preocupam com as amizades”. 
“Falta de conhecimento e ignorância”.  
“Corrupção do País”.   
“Falta consciência e cultura”.  
“Falta conhecimento”.                                                                    (4 respostas) 
“Falta conscientização”.                                                                (3 respostas ) 
“Porque as pessoas que gostam vão, mas tem pessoa que não gosta e só vai 
quem gosta”.   
“Porque as pessoas estão consciente que a água vai ficar escassa”. 

TIJUCO PRETO  
NÃO 

“Falta de tempo”.  
“Falta de conscientização”. 
“Falta de informação”.                                                                    (2 respostas) 
“Porque as pessoas estão consciente que a água vai ficar escassa”. 

SIM 
“Falta comunicação”.   
“Há muita ignorância na população de baixa renda”.  
“Informação”. 
“Falta conscientização e tempo”.  
“A correria do dia-a-dia e a busca frenética de dinheiro para subsistência das 
pessoas”.  
“As pessoas não são solidárias não se preocupam com as amizades”. 
“Falta de conhecimento e ignorância”.  
“Corrupção do País”.   
“Falta consciência e cultura”.  
“Falta conhecimento”.                                                                   (2 respostas ) 
“Falta conscientização”.                                                                (2 respostas ) 
“Porque as pessoas que gostam vão, mas tem pessoa que não gosta e só vai 
quem gosta”.  
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10- O que você poderia sugerir para aumentar a participação da sociedade em 

entidades representativas? 

GREGÓRIO 
“Campanhas e conscientização bem elaboradas”. 
“Cada um de nós faça a sua parte”. 
“Aumentar a  conscientização”.  
“Campanhas de conscientização”. 
“Depende do prefeito”. 
“Este papel é da educação”. 
“Mais informações”.                                                                             (4 respostas) 
“Reeducação”. 
“Boa vontade, mais interesse”.  
“Criar a necessidade de estar participando e não apenas conscientizando”.  
“Ajuda do povo a explicar as outras pessoas”. 
“Precisa de mais união das pessoas”. 
“Maior divulgação do trabalho voluntário”. 
“Ações de conscientização e grupos específicos”. 
“Maior divulgação dos trabalhos desenvolvidos nas entidades”. 
“Comprometimento com bem coletivo e reuniões com grupos de trabalho”. 
“Falar sobre a necessidade de lutar pelo bem estar de todos”. 
“Não sabe”.                                                                                         (5 respostas )

TIJUCO PRETO 
“Nada”.                                                                                                (2 respostas ) 
“Ter multa em relação à água conscientização /propaganda/ TV/ Radio/Tv 
escola”.  
“Mais informação”.  
“Maior divulgação das entidades e de suas ações”. 
“Campanha nas grandes empresas”. 
“Maior exposição das entidades junto a sociedade”.  
“Entidades explicar o que se propõe”.  
“Maior conscientização nas escolas com Educação Ambiental”.  
“Campanha de conscientização divulgação /panfletos /palestras/curso de 
Educação Ambiental”.  
“Só com remuneração’.                                                                      (2 respostas )
“Divulgação em praça pública em evento pra criança”.  
“Campanha de conscientização”.  
“Mutirões e esclarecimentos”.  
“Divulgação                                                                                      (4 respostas )  
“Ter incentivos e mais divulgação da entidade”.  
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ASSOCIAÇÃO DE BACIA 

11- Você sabe o que é uma associação? 
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12- O que você entende por associação de bacia hidrográfica? 

GREGÓRIO 
“Várias pessoas, cada grupo representando a sua comunidade, formam 
associações de bacia”. 
“Reunião de representantes de cidades pertencentes a uma determinada bacia, 
para debater e buscar soluções para problemas desta bacia”. 
“Grupo de pessoas que se técnicas para discutir e tomar decisões com o objetivo 
em comum ao rio”. 
“Grupo de pessoas lutando pela preservação de nossas bacias hidrográficas”. 
“Conjunto de pessoas para discutir problemas referentes à bacia”. 
“Aglomerados de pessoas, estudantes, trabalhadores com interesse pelo lago”. 
“Comitê de profissionais e técnicos reunidos que deliberam sobre a necessidade 
da bacia”. 
“São pessoas que se juntam para preservar os recursos hídricos”. 
“Conjunto de pessoas interessadas em resolver e discutir sobre a questão da 
bacia hidrográfica”. 
“Não sabe explicar’.                                                                            (6 respostas ) 
“Não sabe”.                                                                                       (10 respostas ) 

TIJUCO PRETO 
“Não sabe                                                                                          (5 respostas ) 
“Associação que estuda e trabalha de questões referentes a esta bacia”. 
“Grupo de pessoas /moradores numa caminhada Santa para preservar a água e 
divulgar”.  
“Grupo de pessoas que moram ou são afetadas por esta bacia”. 
“Um grupos de pessoas que buscam resolver através de incentivos privados e 
públicos os problemas relacionados à água”.   
“Mutirão de pessoas”.  
“Organizar reuniões voltadas para tomada de providencias a respeito de maior 
aproveitamento das bacias”.  
“Grupo de pessoas que discutem assuntos da bacia”.                       (2 respostas) 
“Reunião de pessoas visando objetivo de conscientizar a importância de 
preservação dos rios e mananciais”.  
“Clube de rios”.  
“Grupo de pessoas que discutem assuntos relacionados a hidrelétricas”.  
“Grupo de pessoas que debatem e agiriam em prol das águas naturais de 
determinada região”.  
“Estudar problemas relacionados à água”.  
“Sociedade de duas ou mais pessoas com uma intenção de discutir assuntos 
relacionados à água”. 
“Reunião para discutir problemas relacionados à água”.  
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13- Você tem interesse em participar de uma associação de bacia? Por quê?  
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13- Você tem interesse em participar de uma associação de bacia? Por quê? 
GREGÓRIO 

SIM 
“Porque é bom para os comerciantes evitarem enchentes”. 
“É muito interessante aprender novas coisas”. 
“Preocupação com o futuro”. 
“Para se orientar melhor sobre o assunto”. 
“Sim porque no futuro vi faltar água”. 
“Acha que a preservação das bacias é assunto de todos e para que as futuras 
gerações não paguem pelo nosso descaso”. 
“Já trabalha na área ambiental e seria estimulante aprender mais e colaborar 
com a associação”. 
“Porque gostaria de gerenciar”. 

NÃO 
“Não interesse no assunto”.                                                                (2 respostas )
“Não conhece o assunto’.                                                                   (3 respostas ) 
“Porque não tem tempo’.                                                                    (2 respostas ) 
“Não tem necessidade aparente ou convincente”. 
“Não tem conhecimento e disponibilidade de tempo para participar”. 
“Porque não é meu papel”. 

NÃO SABE 
“Porque não tem tempo”.                                                                    (4 respostas ) 
“Por não conhecer ao certo como funciona e para que serve”.  
“Porque nunca pensou nisso”. 
“Não conhece e gostaria de aprender para participar”. 

TIJUCO PRETO 
SIM 

“Para ajudar na divulgação e conscientização”. 
“Mais não sabe se tem conhecimento suficiente”.  
“Para participar com preocupações com questões ambientais e ter um mínimo de 
conhecimento de seus problemas existentes”. 
“Porque é muito importante o assunto água”.  
“Ajudar na divulgação dos problemas ambientais”.   
“Pela importância da água para nosso futuro”.  

NÃO 
“Por causa da idade”. 
“Porque estuda e trabalha”.                                                                (2 respostas ) 
“Falta de tempo”.  
“Porque não sabe o que é”.  
“Minha vida é bem atribulada”.  
“Porque não gosta do assunto e não tem tempo”.  
“Porque não”.  
“Porque não tem conhecimento do assunto”.  

NÃO SABE 
“Porque é problema que o afeta”.  
“Falta de conhecimento”.  
“Por falta de tempo”.                                                                           (3 respostas ) 
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AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE HIDROSSOLIDARIEDADE NA 

MACRODRENAGEM 

14-Você sabe o que é um Sistema de Alerta Antecipado? 
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15- O que você entende por Sistema de Alerta Antecipado? 

GREGÓRIO 
NÃO 

“Não sabe’.                                                                                       (12 respostas ) 
“Aumento de emergência de serviço”. 
“É um aviso”. 
“Alguma coisa que nos alerta antes que alguma outra coisa aconteça”. 
“Um sistema que infirma a população antecipadamente quanto a problemas 
naturais a enchentes, chuvas de granizo e possibilidade de ventos fortes e etc.”. 
“Sensor que acuse o problema que vai ocorrer ou não”. 
“Aviso com antecedência”. 
“Precaução de uma emergência prejudicial”. 

SIM 
“Um alarme disparado por um centro de estudos de chuvas fortes”. 
“Promover ações para que não haja um desastre globais”. 
“Alerta de enchente”. 
“Antes de uma emergência é um alerta para prevenir”. 
“É um sistema de emergência de enchentes”. 
“Avisar antes de acontecer – prevenção”. 

TIJUCO PRETO 
NÃO 

“Não sabe”.                                                                                         (3 respostas ) 
“Chamadas que as pessoas dão pra preservar a poluição dos rios”.  
“Preocupação com uma atuação de precaução”.  
“Alerta de para consciência de água”. 
“Algum tipo de viso dos problemas do tipo: falta de água, contaminação”.  
“Alerta de uma situação crítica observada”.  
“Prevenir antes que seja tarde o problema da água”. 

SIM 
“Prevenção à chuva”.  
“Um sistema para prevenir um determinado problema”.  
“Serviço de alerta antes da tempestade”. 
“Alerta antes de água vir”.  
“Quando avisa que vai acontecer alguma coisa”.  
“Sistema de aviso que indica com antecedência algum problema de inundação”.  
“Alerta de precaução de um sistema de perigo”.  
“Alerta com antecedência com relação a um problema”.  
“Comunicar a população antecipadamente sobre algum problema”.  
“Alerta que avisa enchente”.  
“Botão que avisa uma enchente”.  

 
 

16- Qual a sua opinião sobre a implantação de um sistema, como um semáforo, que 

alertasse a população sobre possíveis enchentes ou inundações na microbacia do 

Gregório (próximo ao Mercado Municipal)? 
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GREGÓRIO 
“Bom, mas o ideal seria não ocorrer as enchentes”. 
“Não sabe como funcionaria”.                                                            (2 respostas ) 
“Muito bom para prevenir”. 
“Importante para prevenir antes”. 
“Ótimo para poder se prevenir e pegar o guarda-chuva”. 
“Ajudaria, por causa que sempre ocorrem enchentes”.  
“Muito interessante”. 
“Extremamente interessante”. 
“Interessante”.                                                                                    (2 respostas ) 
“Bom, porque é um aviso”. 
“É válido, mas não sabe se funcionaria”. 
“Evitaria muitos prejuízos e transtornos par o pessoal da região”. 
“Bom pra gente não ser pego de surpresa”. 
“Ótimo porque ajudaria muito alertando”. 
“Interessante para a população ribeirinha, mas não resolve o problema”.  
“É de extrema importância, pois poderia reduzir grandes prejuízos”. 
“É importante e já existe algo parecido em algumas regiões da grande São 
Paulo”. 
“É benéfico orienta o povo, mas o povo saberia como funciona”? 
“Ótimo, ajudaria”. 
“Importante porque preveniria as pessoas para não passarem uma situação 
constrangedora”. 
“Não sabe como funcionaria”.                                                            (3 respostas ) 

TIJUCO PRETO 
“Ajudaria porque as lojas não perderiam as mercadorias e  porque todo ano tem 
enchente”.  
“Não acha legal porque deveria ter obras de engenharia para que não 
acontecessem estas enchentes”.  
“Muito bom para os comerciantes”.  
“Ajudaria evitaria acidentes para as pessoas”.  
“Acho que não adiantaria nada porque as pessoas não teriam conhecimento de 
como funcionaria”.  
“Na região do mercado seria ótimo por eles mexem, mexem não resolve nada”.  
“Perfeito para despertar o interesse a cidadania e indagar reflexões”.  
“É uma boa para chamar a atenção dos problemas daquela região”.  
“Importante para poder tomar todas as precauções necessárias”.  
“É bom para as pessoas ficarem a espera”.  
“Ótima é uma iniciativa”.  
“Muito bom qualquer informação útil sobre algo que pode te prejudicar”.  
“É um negocio legal, mas não sabe como funciona”. 
“Acho que sim é duro pegar enchente”. 
“É interessante, mas também podia colocar rádios, tv porque abrange mais 
gente”.   
“Importante porque é bom”.  
“Bom para os lojistas”. 
“Muito bom é útil”.  
“Bom a prefeitura deve fazer”.  
“Deve ser bom não sabe se resolve”.  
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AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE HIDROSSOLIDARIEDADE NA 

ESCALA DE LOTE DOMICILIAR  

17- Você sabe o que é uma área permeável? O quê?  
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17- Você sabe o que é uma área permeável? O quê? 
GREGÓRIO 

“Áreas reservadas para infiltração de água”. 
“Área onde a água penetra”. 
“Área que infiltra a água”. 
“Área em que há maior infiltração de água”. 
“Absorção da água”. 
“Área permeável”. 
“Onde a água encontra facilidade de penetração no solo”. 
“Absorção da água na superfície”. 
“Área de solo não impermeabilizada por asfalto, cimento, pedras, etc. e que 
permita que a água da chuva penetre na terra e que eventualmente chegue aos 
lençóis subterrâneos”. 

TIJUCO PRETO 
“Área construída”.  
“Camada superficial da terra”.  
“Área perfurada”.  
“Área que permite a passagem de água”.  
“Área que molha”.  
“Área que infiltra para o solo”. 
“Área que infiltra a água”.                                                                   (5 respostas )
“Área que não filtra a água”.  
“Área que penetra a água”.  
“Área que contém terra para escoar a água chuva”.  
“Onde a água filtra-se”.  
“Área com capacidade de absorção de água”. 
“Área que permite absorção do solo”. 
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18- O que você acha de um desconto no valor do IPTU em relação à área permeável 

do seu lote? Justifique. 

(  ) excelente      (  ) muito bom        (  ) bom    (  ) ruim             (  ) não sabe 
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18- O que você acha de um desconto no valor do IPTU em relação à área 
permeável do seu lote? Justifique 

GREGÓRIO  
EXCELENTE 

“As cidades localizadas em áreas mais desenvolvidas e com maior idade estão 
como que plastificadas e isso é prejudicial, causa enchentes e grande poluição”. 
“Seria provavelmente a única forma da maior parte da população deixar um 
espaço permeável em seu quintal”. 

MUITO BOM 
“Precisamos evitar o hábito de cimentamento ( cimentar)”.  
“É abaixar o IPTU e mais área verde”. 

BOM 
“Pois a população só sente a situação no bolso”. 
“Bom para poder preservar a natureza”. 
“Porque é um incentivo”. 
“Para ajudar no escoamento da água”. 
“Porque é mais área verde”. 
“Porque é bom para o povo e para a saúde”. 
“Bom, mas não faria porque não tem terreno para isso e plantar arvore esta pode 
cair”. 
“Pra ter mais arvores”. 
“É bom, mas não como imposto, como optativo”. 
“Porque depende da arvore para viver, oxigênio das plantas e enchente”. 
“O problema é ter espaço, projeto bom pela área verde”. 
“Porque o IPTU é caro”. 
“Tudo que é desconto é bom”. 

NÃO SABE 
“Não sabe”.                                                                                          (5 respostas)
“Não deveria haver desconto, deveria ser obrigatório”. 
“Depende o porquê do aumento ou desconto, haverá solução para algo”? 

RUIM 
“Ruim porque não tenho esta área”. 
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18- O que você acha de um desconto no valor do IPTU em relação à área 
permeável do seu lote? Justifique 

TIJUCO PRETO 
EXCELENTE 

“Melhora a qualidade de vida, com mais verde”.  
“Incentivo para a população”.  
“Porque diminui as enchentes”.  
“A idéia é excelente, mas quem mora em apartamento”. 
“Porque se mexer no bolso do brasileiro ai ele faz tudo”.  
“Para as pessoas manterem a área permeável”.  

MUITO BOM 
“Porque assim podia plantar mais coisa como cebola, flor quando a casa é de 
aluguel”. 

BOM 
“Depende da necessidade”.  
“Porque gosta de área verde”.  
“É uma forma de impor uma coisa, mas acha a maneira ruim porque é uma 
forma autoritária”.  
“Evita o comprometimento da rede de drenagem da cidade”.  
“É uma idéia boa pois a cidade possui pouca árvore, é um incentivo”.   
“Porque paga um fortuna e se não fosse prejudicar construção”.  
“É bom, mas não funcionaria no caso de já ter uma área construída para voltar a 
ser terra”.  
“Única maneira de conseguir um resultado”.  

NÃO SABE 
“Não sabe”.  
“Porque na cidade é uma coisa na área rural é outra”.  
“A questão deve ser bem analisada com toda população”.  
“Porque que mora em prédio não teria desconto”? 
“Porque em casa já construída  e os gastos para fazer toda esta modificação”.   
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19- Você ficaria estimulado a aumentar sua área permeável se a Prefeitura cobrasse 

um valor de IPTU diferenciado?  
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