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1 INTRODUÇÃO 

 

A substituição da cobertura florestal nativa por áreas agrícolas e o 

aumento da urbanização, demonstram a necessidade da elaboração de 

propostas para estabelecer uma viável política de recuperação de bacias 

hidrográficas. Anualmente no Estado de São Paulo, 200 milhões de toneladas 

de solo são perdidas por erosão, e 25 % desses sedimentos passam a 

assorear os corpos d’água das bacias hidrográficas (PERH, 2001). 

As degradações de bacias hidrográficas ocorrem devido a diversos 

fatores como: desmatamentos, urbanização mal planejada, obras de 

terraplenagem, mineração, demasiada exploração da vegetação, uso excessivo 

de defensivos agrícolas, inexistência de práticas conservacionistas do solo e 

atividades industriais altamente poluidoras (DIAS e GRIFFITH, 1998). 

O desenvolvimento urbano frequentemente está associado à 

substituição de ambientes naturais ou semi-naturais (solo, vegetação, recursos 

hídricos) por ambientes construídos, com o direcionamento das águas pluviais 

e dos esgotos para os corpos d’água adjacentes aos canais de drenagem 

(HAUGHTON e HUNTER, 1994). Como conseqüência há aumento do 

movimento de águas superficiais, além de diminuir a recarga dos aqüíferos. 

A urbanização de forma desordenada, ou seja, o crescimento urbano 

sem respeito aos aspectos ambientais e sem diretrizes de ocupação, causa 

graves impactos no ciclo hidrológico, pois alteram significativamente a 

drenagem. Além disso, aumenta a possibilidade de ocorrência de enchentes e 

deslizamentos impondo riscos à saúde e à vida humana. 

A cobertura vegetal desempenha fundamental papel na diminuição do 

escoamento das águas pluviais, por isso, a retirada de parte da cobertura, 

devido ao desenvolvimento urbano desencadeia processos erosivos, os quais 
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promovem maior transporte de sedimentos para os corpos d’água. A deposição 

de sedimentos é uma das causas de enchentes, o que implica maiores custos 

no processo do tratamento de águas, além de causar danos à vida aquática. 

Quando há grande movimentação de terras devido a obras de 

terraplenagem e construção civil, geralmente ocorre exposição do solo e 

conseqüentemente aumento nos processos erosivos que contribuem para o 

assoreamento dos corpos d’água da região. 

No município de São Carlos-SP, mais precisamente, na bacia do córrego 

do Mineirinho, encontra-se em fase de implantação o novo Campus da 

Universidade de São Paulo, denominado Campus 2. 

A bacia do córrego do Mineirinho deverá ser intensamente urbanizada 

devido à implantação do Campus 2 da USP e à especulação imobiliária, que 

certamente ocorrerá nessa região. 

A implantação do novo Campus, à montante da bacia do Mineirinho, irá 

ocasionar impermeabilização do solo em parte da bacia e fará com que ocorra 

o aumento do escoamento superficial e da vazão do córrego contribuindo para 

aumentar enchentes à jusante, e promover significativas alterações na 

qualidade da água. 

De modo geral, os Campi universitários são implantados de maneira 

desordenada sem auxílio de Planos Diretores de Ocupação, caso do atual 

Campus 1 da USP – São Carlos. Assim, nota-se necessidade da elaboração de 

um Plano Diretor para o novo Campus, estabelecendo diretrizes eficazes para 

futura ocupação, principalmente, porque no local destinado ao novo 

empreendimento existem nascentes, cursos d’água, campos úmidos e 

remanescentes de vegetação natural. 

Essas diretrizes devem avaliar os possíveis conflitos entre ocupação e 

qualidade ambiental, com proposta de visão sustentável, na drenagem natural 

da bacia do córrego do Mineirinho. 

Nesse contexto, torna-se fundamental a realização de estudos que 

forneçam prognósticos em bacias a serem urbanizadas, como é o caso da 

bacia do Mineirinho. 

A criação do Campus 2 da USP, nesta bacia, em área semi-urbana de São 

Carlos, representa excelente oportunidade para a Universidade implantar um novo 

Campus com características exemplares, seguindo os princípios de 
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sustentabilidade que ela própria tem demonstrado através de suas pesquisas. 

Além disso, o Campus 2 será uma excelente “sala de aula – laboratório ao ar livre” 

com possibilidade de cronograma de pesquisas, que deverão incentivar o 

interesse de acadêmicos do corpo discente e docente no presente e em gerações 

futuras. Por isso, é fundamental a recompilação de dados das bacias urbanas de 

São Carlos, ou seja, buscar dados registrados e completa-los com novos 

levantamentos. Isso possibilitará a integração das pesquisas feitas e em 

desenvolvimento, as quais serão bases para as bacias - escola (ANDRADE e 

MENDIONDO, 2002). 

Assim, torna-se crucial a realização de estudos de diferentes cenários 

urbanos, com variados usos e ocupação do solo, como incentivo para a 

implantação de um Plano Diretor de Ocupação (PDO) na bacia do córrego do 

Mineirinho. Finalmente, torna-se viável o monitoramento ambiental contínuo 

que, com evidências científicas, comprove a veracidade e eficiência dos 

cenários ambientalmente adequados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


