
QUEM É RESPONSÁVEL PELAS ENCHENTES NO CÓRREGO DO ALEIXO? 
 
No dia 20 de abril, sexta-feira de 2007, coluna Oito Segundos o vice-prefeito Emílio Carlos dos 

Santos, assim se manifesta: “ E o crime ambiental de responsabilidade da Usina Guarani na 
cabeceira do córrego do Aleixo? Como dizia Orestes de Ávila: se ficarem ‘lambendo 
chumbada’ o imbróglio poderá parar na Justiça”. 
 
No boletim de ocorrência BO/ PAmb nº 070078, datado de 20 de fevereiro de 2007, referente à 

Fazenda Santa Adelaide / Córrego do Aleixo, VISTORIA AMBIENTAL, atendendo solicitação 

do Coordenador da Defesa Civil do Estado no município de Barretos/SP Sr. Major PM, encontra-se 

o seguinte texto:  

 

“Em data de 18 de fevereiro de 2007, compareceu ao local em epígrafe (Fazenda Santa Adelaide, 

chácara de propriedade da Associação do Servidor Público Municipal – ASPUM), a fim de realizar 

vistoria ambiental, com a finalidade de verificar possível degradação ambiental, uma vez que as 

fortes chuvas havidas nesta data, ocasionaram possíveis danos ao meio ambiente, tais como erosões 

e soterramento de nascentes do “Córrego do Aleixo” principal manancial que abastece toda a região 

dos lagos do município de Barretos/SP e, consequentemente toda a população urbana.....  

 

em outro trecho do BO pode-se ler: Constatou-se o transbordamento em todas as curvas, ocasião em 

que o volume acumulou-se junto ao sulco da última curva de nível .... - rompendo-se também por 

completo, ocasionando o carreamento de toda a água com lama e restos de palha de cana-de-
açúcar para as áreas de preservação permanente. Em outro trecho ..... 

 

Ressalta-se que todos danos havidos na extensão do Córrego do Aleixo e demais áreas de 
preservação permanente, foram em decorrência de catástrofe natural, ou seja, o exacerbado 
volume d’água que assolou uma determinada faixa do município, em especial o referido local, 
não havendo, portanto, nenhuma forma de intervenção humana junto às referidas áreas, tais 
como supressão de vegetação nativa, desvio de cursos d’água, soterramento de nascentes, 
poluição das águas, etc. Assim não se vislumbrou autoria direta, nem tampouco prática de 
crime ambiental ou infração administrativa, porém em virtude dos danos ambientais 
constatados pelas chuvas torrencial, faz-se necessária a adoção de medidas preventivas que irão 
neutralizar o aparecimento de novos eventos, os quais irão proteger toda a vegetação típica do 

entorno do manancial, mantendo a qualidade das águas e, por conseqüência, garantido a 

continuidade do abastecimento da população urbana do município, sem contudo modificar as 

características naturais da vegetação local.”  

 

Em outras, palavras, para a Polícia Ambiental, a culpa é de São Pedro e não houve desrespeito à 
Lei Municipal Nº 2.408, de 31 maio de 1990 que estabelece normas protetoras dos mananciais 
situados no município e dá outras providências. 
 

Em abril de 2007 a Prefeitura Municipal de Barretos contratou a firma HIDROSTUDIO 

ENGENHARIA, para fazer estudo sobre as causas da enchente do dia 18 de fevereiro de 2007 e 

apresentar um diagnóstico das condições de segurança e operação das Barragens que compõem o 

sistema de reservatórios que recebe as águas do Córrego do Aleixo (Região dos Lagos), situado 

neste Município e que atravessa a nossa cidade. Diz o estudo: 

 

“ 1) A modificação do solo na bacia hidrográfica de montante, de pastagem para solo 
preparado para o plantio de cana, explica, em grande parte, a ocorrência do galgamento e as 
graves conseqüências da enchente do fundo de vale, devido ao rompimento das curvas de nível 
(terraços) das lavouras de cana.  
 



2) Através da simulação das mesmas condições de ocupação do solo para uma chuva centenária 

(ocorrência estatística de um evento a cada 100 anos), mesmo com a execução de um reservatório 

de grande porte a montante da rodovia Faria Lima, os vertedouros de emergência das barragens 
dos lagos encontram-se subdimensionados. 
 
3) Recomendam-se a seguinte alternativa: execução de um grande reservatório, a montante da 

Rodovia Faria Lima, associado à ampliação dos vertedouros das barragens dos lagos ou combinação 

de um reservatório de médio porte, a montante da Rodovia, com uma capacidade maior dos 

vertedouros dos lagos, bem como do canal.  

 

4) Recomenda-se também que, para a próxima estação de chuva (início em setembro), mesmo 
que não sejam adotadas em tempo medidas de ampliação dos vertedouros e outras 
identificadas no estudo, sejam tomadas medidas emergenciais, de forma que eventuais 
galgamentos das barragens dos lagos não ocasionem conseqüências catastróficas”. 
 
Conclui-se que: 
a) houve plantio de cana e execução de terraços em Áreas de Preservação Permanente - APP, 
e, portanto, houve desrespeito à legislação ambiental e que o rompimento dos terraços foram 
a causa da enchente com lama no dia 18 de fevereiro de 2007. 
 

Assim, a ASSOCIAÇÃO BARRETENSE DE ENGENHARIA ARQUITETURA E 
AGRONOMIA, preocupada com a situação de enchentes em nossa cidade, conseqüência, entre 

outras coisas, da deficiência de conservação de nossas matas ciliares e áreas de preservação 

permanente, diante do acima exposto, requereu à Promotoria se digne, assim entendendo, tomar as 

medidas cabíveis que caso requer, em defesa, não só do nosso meio ambiente, mas também da 

segurança de nossos munícipes, vítimas constantes das enchentes no fundo do vale do Córrego do 

Aleixo. 

 

Aguardamos o pronunciamento dos representantes do Ministério Público sobre o caso para 

sabermos se a Usina irá se responsabilizada pelos danos materiais e morais causados aos moradores 

afetados. 
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